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BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom detta anslag 

Organ Socialnämnden 

Paragraf 128 - 143 

Sammanträdesdatum 2021-11-10 Överklagandetiden går ut 2021-12-03 

Anslaget sätts upp 2021-11-12 Anslaget tas ned 2021-12-04 

Förvaringsplats för protokollet Kanslienheten, plan 3 
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SOCIALNÄMNDEN 

§ 128 Val av justeringsman och godkännande av dagordning 

Jan-Olof Hedbom (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet. Protokollet justeras 
fredagen den 12 november 2021 klockan 09.00. 

Därefter godkänns dagordningen. 

just.sign: .... ~ .--
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SOCIALNÄMNDEN 

§ 129 Information om Täbys anhörigstöd 

Biståndshandläggare Anna-Maria Boström informerar socialnämnden om Täbys 
anhörigstöd. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tackar för informationen och noterar det till protokollet. 

(;) 
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SOCIALNÄMNDEN 

§ 130 Information samordnad individuell plan (SIP) 

Avdelningschef Kotte Wennberg informerar socialnämnden om samordnad individuell 
plan (SIP) 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tackar för informationen och noterar det till protokollet. 

ordf.sign: ....... .... .................... . 
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SON 2021/63-79 

§ 131 Anmälan av lex Sarah för oktober 2021 

Förteckning över inkomna rapporter enligt lex Sarah samt upprättade utredningar under 
oktober 2021 anmäls och läggs till handlingarna. 

~ 
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SOCIALNÄMNDEN 

SON 2021/385-79 

§ 132 Anmälan av lex Maria för oktober 2021 

Förteckning över inkomna rapporter över allvarlig hälso- och sjukvårdsavvikelse samt 
anmälan till IVO enligt lex Maria under oktober 2021 anmäls och läggs till handlingarna. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Lilian Carleson informerar socialnämnden 
kring rutinen för lex Maria. Socialnämnden tackar för informationen och noterar det till 
protokollet. 

rNJ.... 
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SOCIALNÄMNDEN 

§ 133 Anmälan av inkomna synpunkter och klagomål 

Förteckning över inkomna synpunkter och klagomål för oktober 2021 anmäls och läggs 
till handlingarna. 

just.sign: .... /~--
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SOCIALNÄMNDEN 

SON 2021/64-79 

§ 134 Anmälan av delegationsbeslut 

Delegationsbeslut enligt förteckning daterad den 2 november 2021 anmäls och läggs till 
handlingarna. 

Q
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PROTOKOLLTÄBVU 2021-11-10 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2021/65-79 

§ 135 Anmälan av skrivelser 

Förteckning över inkomna skrivelser daterad den 2 november 2021 anmäls och läggs till 
handlingarna. 

~ . . -fe-ll--
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SOCIALNÄMNDEN 

§ 136 Anmälan av socialutskottets protokoll 

Socialutskottets protokoll enligt nedan anmäls och läggs till handlingarna. 

Protokoll daterat den 2 november 2021 

()J M#-
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-11-10 

SOCIALNÄMNDEN 

§ 137 Anmälan av delegationsbeslut myndighetsutövning för oktober 2021 

Delegationslista för myndighetsutövning för oktober 2021 anmäls och läggs till 
handlingarna. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-11-10 

SOCIALNÄMNDEN 

§ 138 Anmälan av bostadsanpassningsbidrag för oktober 2021 

Rapport över bostadsanpassningsbidrag för oktober 2021 anmäls och läggs till 
handlingarna. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-11-10 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2021/395-74 

§ 139 Behovsprognos för behov av omfattande omsorgsinsatser hos personer 65 
år och äldre för perioden 2021-2030 

Kommunens befolkningsprognos visar att antalet personer 65 år och äldre i Täby kommer 
att öka med drygt 2 200 personer (16%) under de kommande tio åren. Ökningen väntas 
ske i samtliga åldersgrupper men vara kraftigast i gruppen 80 år eller äldre. 

Behovsprognosen pekar på kommuninvånarnas behov av omfattande omsorgsinsatser, 
d.v.s. behov av särskilt boende eller hemtjänst vid fler än sex tillfällen dagtid (kl. 07-22) 

och vid behov av insatser nattetid, fler än ett tillfälle. I prognosen, som utgår från dagens 
omständigheter (äldres hälsotillstånd, kriterier för biståndsbeslut mm), har hänsyn tagits 
till den förväntat positiva utvecklingen av äldres hälsa som innebär att den ökade 
medellivslängden antas medföra att det är fler friska år som läggs till livet men även att 
antalet sjuka år i slutet av livet sannolikt kan komma att öka. 

Behovsprognosen visar att sista december år 2030 kommer cirka 870 Täbybor vara i 
behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser. Det innebär nära 190 fler individer än 
idag. Av dessa 190 individer kommer uppskattningsvis 180 behöva särskilt boende och 10 

omfattande hemtjänst, förutsatt att bedömningskriterierna för att bevilja omfattande 
omsorg förblir liksom idag. 

I denna rapport presenteras behovet från kommunens folkbokförda invånare. Då Täby 
kommun tillämpar Lagen om valfrihetssystem (LoV) är det sammanlagda behovet av 
vårdplatser för invånare från Täby samt från andra kommuner högre än vad som 
redovisas i denna rapport. 

Behovsprognosen är en del av underlaget till kommunens lokalförsörjningsplanering. 
Ställningstagande kring hur dessa behov ska tillgodoses blir en del i den strategiska 
planeringen. Prognosen ska också bidra till att förtydliga för olika aktörer vilka behov av 
omfattande omsorgsinsatser de äldre Täbyborna förväntas ha i framtiden. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande med bilaga daterat den 15 oktober 2021. 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner rapporten Behovsprognos för omfattande 
omsorgsinsatser hos personer 65 år och äldre.för perioden 2021-2030, daterad 
den 14 oktober 2021. 

Fort.§ 139 ,0 
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SOCIALNÄMNDEN 

Fort.§ 139 

2. Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen som ett underlag till kommunens 
övergripande lokalförsörjningsplanering. 

0
ordf.sign: ............................... . justsign: ..~ : .... 
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PROTOKOLLTÄBVU 2021-11-10 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2021/394-72 

§ 140 Behovsprognos av bostäder för personer med funktionsnedsättning för 
perioden 2021-2040 

Behovsprognosen visar på behovet av bostäder inom Täby kommun för socialnämndens 
verksamhet för personer med funktionsnedsättning. 

Behovsprognosen visar att drygt trettio fler bostäder behöver ordnas inom de kommande 
fem åren. Under hela prognosperioden 2021-2040 beräknas nära femtio fler platser 
skapas för att täcka kommuninvånarnas behov. Prognosen bygger både på känt behov 
inom verksamheten idag samt ett behov till följd av Täbys väntade befolkningsökning. 
Behovet finns framförallt bland boende beviljade enligt lagen (1993:387) om stöd och 
service till vissa funktionshindrade, LSS. 

Behovsprognosen är en del av underlaget till kommunens lokalförsörjningsplanering. 
Ställningstagande kring hur dessa behov ska tillgodoses blir en del i den strategiska 
planeringen. Prognosen ska också bidra till att förtydliga för olika aktörer vilka behov av 
boende som socialnämnden har för personer med funktionsnedsättning. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande och bilaga daterat den 15 oktober 2021 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner rapporten Behovsprognos av bostäderför personer 
medfunktionsnedsättningför perioden 2021-2040, daterad den 11 oktober 2021. 

2. Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen som ett underlag till kommunens 
övergripande lokalförsörjningsplanering . 

ordf.si~
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PROTOKOLLTÄBYO 2021-11-10 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2021/363-74 

§ 141 Upphandling av trygghetslarm för ordinärt boende samt särskilt boende 
inom äldreomsorg 

Kommunen har idag separata avtal avseende trygghetslarm för ordinärt boende samt de 
kommunala särskilda boendena Ångaren, Attundagården och Allegården. Samtliga 
befintliga avtal löper ut varför en ny upphandling behöver genomföras. Dessutom pågår 
uppförandet av ett nytt särskilt boende, Johannas trädgård, som ska drivas i kommunal 
regi och dit en trygghetslarmslösning behöver upphandlas. 

Ovanstående ska levereras som en tjänst och leverantören ska ta totalansvar för hela 
larmkedjan, vilket inkluderar samtliga tjänster, IT-system, produkter och larmcentral. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 12 oktober 2021. 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att godkänna anskaffning avseende upphandling av 
trygghetslarm. 

2. Socialnämnden beslutar att delegera till socialchef att anta leverantör, teckna avtal 
samt, om nödvändigt, fatta beslut om att avbryta anskaffningen. 
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SOCIALNÄMNDEN 

SON 2021/330-77 

§ 142 Principer för fördelning av kvalitetspeng för hemtjänst och särskilt boende 
för äldre 2021 

Täby kommun har beslutat att utge kvalitetspeng till utförare inom hemtjänst och särskilt 
boende för äldre förutsatt att utförarna uppnår vissa beslutade målnivåer (indikatorer). 
Dessa innefattar bland annat resultat från den nationella brukarundersökningen inom 
äldreomsorg. Socialstyrelsen kommer inte att genomföra den nationella 
brukarundersökningen under 2021, varmed det inte kommer att finnas något resultat. 

I hemtjänstens indikatorer för kvalitetspeng ingår utöver resultat i 
brukarundersökningen, resultat från registrering i systemet Phoniro. Detta systems 
användning förändras i och med införandet av nyckelfria lås och indikatorn kommer 
eventuellt att behöva förändras. För 2021 och 2022 bedöms indikatorn kunna användas 
och är särskild från indikatorn för brukarundersökningen. För särskilt boende ingår 
förutom resultat från brukarundersökningen en indikator som visar registrering i 
palliativa registret. Dessa indikatorer vägs samman på så sätt att uteblivet resultat från 
brukarundersökningen leder till att nivå för kvalitetspeng ej kan uppnås. 

Inför 2021 gav Täbyallinasen ett uppdrag att revidera modellerna för kvalitetspeng inom 
hemtjänst och särskilt boende för äldre så att de skulle innefatta en bestämmelse om att 
utföraren garanteras 70 procent av förra årets ersättning, om utförare under innevarande 
år inte når upp till kriterierna. För det kommande året skulle motsvarande nivå vara 30 

procent. Sammantaget ger dessa förutsättningar att utbetalningen för 2021 behöver 
hanteras i särskild ordning samt att modellerna behöver revideras så att de innefattar 
uppdraget om fördelning genom 70 respektive 30 procent. 

Ärendet har förhandlats enligt§ 11 lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 25 oktober 2021. 

Yrkanden 
Jan-Olof Hedbom (S) yrkar avslag till förmån för eget förslag, se bilaga 1. 

Eva Strand (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. 

Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att socialnämnden beslutar 
att bifalla kommunledningskontorets förslag. 

Fort.§ 142 
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SOCIALNÄMNDEN 

Fort.§ 142 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att för år 2021 ska de utförare inom särskilt boende för 

äldre som erhållit kvalitetspeng år 2020, få 70 procent av 2020 års utbetalade 

summa. 

2. Socialnämnden beslutar att utförare inom hemtjänst för år 2021 ska få 

kvalitetspeng för indikatorvärdet för teknisk kvalitet i enlighet med gällande 

modell samt för indikatorvärdet för brukarundersökningar med 70 procent av 

2020 års utbetalade summa. 

3. Socialnämnden beslutar att anse uppdraget till socialchef (den 9 december 2020, § 

131, SON 2020/270-75) om att återkomma med förslag på reviderad modell för 

kvalitetspeng inom hemtjänst, som återrapporterat i och med föreliggande 

tjänsteutlåtande. 

4. Socialnämnden uppdrar åt socialchefen att komplettera modell för kvalitetspeng 

för hemtjänst och särskilt boende för äldre med regeln att 70 procent av 

utbetalningen av kvalitetspeng år 1 ska utgå år 2 oavsett utfall, och att 30 procent 

ska utgå år 3 oavsett utfall. Detta under omständigheten att utföraren inte uppnår 

målnivå för kvalitetspeng år 2 och 3. Kompletteringen ska gälla från och med år 

2022. 

Socialdemokraterna (S) reserverar sig mot beslutet, se bilaga 1. 

ordf.sign:... .......... ... . .. .... ...... .. just.sign '.✓L........ 



\)\LAG,A 1 
Bilaga till protokoll SON 

2021 -11- 1o s 'IYi 
fRAMTILSPARTIET I TÄf,Y 

Socialnämnden 20211110 

Ärende 15 

Vi socialdemokrater motsätter oss utdelande av k:valitetspeng och yrkar avslag på 
föreliggande förslag till beslut och yrkar att socialnämnden beslut enligt följande: 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att utdelning av k:valitetspeng till verksamheter som bedriver 
hemtjänst och särskiltboende ska upphöra då medtoden inte visat sig ha någon 
kvalitetshöjande effekt och är ett slöseri av skattemedel. 

I det fall socialnämnden inte fattar beslut enligt vårt förslag reserverar vi oss enligt 
följande: 

Vi anser inte att utdelande av en så kallad kvalitetspeng är förenligt med god 
hushållning av skattemedel. Dessa verksamheter har redan erhållit peng för att utföra 
kvalitativa tjänster i enlighet med kommunens beslut och blir på detta sätt dubbelt 
kompenserade. I år blir dessa verksamheter ytterligare kompenserade genom 
föreliggande förslag, att de ska erhålla 70% av den kvalitetspeng de erhöll 2020, utan 
någon som helst redovisning av prestation. 
Vidare finns det inget krav på motprestation för erhållandet av denna peng, utan den 
kan fritt disponeras av ägaren. Det finns heller inget som säger att den har en 
k:valitetshöjande effekt. 
Modellen grundar sig på socialstyrelsens brukarundersökning där endast 40% svarat 
själva inom hemtjänsten och 16% inom särskiltboende. En svarsfrek:vens som inte är 
är ett relevant mått för att bedöma kvaliten och framför allt inte ett mått som kan 
ligga till grund för utdelande av skattemedel. Socialstyrelsens brukarundersökning 
kan endast ses som en allmän riktning. 

Vi anser att systemet med kvalitetspeng måste upphöra. 
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SOCIALNÄMNDEN 

§ 143 Övriga frågor 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Lilian Carleson informerar nämnden om 

corona- och vaccinationsläget i kommunen. 

Socialchef Claes Lagergren informerar om kommunens hantering kring 

ovaccinerad personal. 

Socialchef Claes Lagergren informerar om att IVO gör en tillsyn av gruppbostäder 

inom LSS. 

Avdelningschef Marie Tid informerar om processen kring övertagandet av 

Tibblehemmet. 

Ordföranden Thomas Nilsonne berättar om seniordagen som var den 4 november. 

Nämndsamordnare Sandra Nagy informerar om decembersammanträdet. 
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