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SOCIALNÄMNDEN 

§ 144 Val av justeringsman och godkännande av dagordning 

Jan-Olof Hedbom (S) utses att jämte ordförandenjustera protokollet. Protokolletjusteras 
torsdagen den 9 december 2021 klockan 10.00. 

Därefter godkänns dagordningen. 
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SOCIALNÄMNDEN 

§ 145 Nedläggande av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 p. FB 

Den unge: 

Socialnämndens beslut 
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PROTOKOLLTÄBYO 2021-12-08 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2021/125-74 

§ 146 Information om pilotprojektet sociala aktiviteter i hemmet 

Pågående pilotprojekt "sociala aktiviteter i hemmet" med målgrupp äldre personer 
startades i september 2020. Syftet med projektet är att erbjuda brukare, som har insatsen 
dagverksamhet 1-2 dagar per vecka eller avlösning i hemmet, ett alternativ med en 
individuellt utformad insats baserad på den enskildes behov och önskemål. I februari 
2021 var 20 personer och i oktober 2021 var 15 personer aktuella för insatsen. På grund av 
pandemin har projektet inte kunnat fortlöpa och bli utvärderat i planerad omfattning. 
Projektet kommer att förlängas med ytterligare ett år med uppföljning och slutrapport i 
december 2022. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande med bilaga daterat den 7 oktober 2021. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att notera informationen om uppföljning av pilotprojektet sociala 
aktiviteter i hemmet till protokollet. 
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PROTOKOLLTÄBVU 2021-12-08 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2021/402-74 

§ 147 Information om statsbidrag riktade till äldreomsorgen 2021 

Täby kommun har för år 2021 erhållit totalt cirka 62,2 mnkr i statsbidrag riktade mot 
äldreomsorgen. Under 2021 har särskilda satsningar på äldreomsorgen gjorts genom att 
införa utvecklingsbidrag och tidsbegränsade uppdrag inom en rad områden (riktade 
statsbidrag). Vanligtvis ställs krav på motprestation och återrapportering. Socialstyrelsen 
och Storsthlm fördelar och redovisar dessa statsbidrag på uppdrag av Regeringskansliet. I 
ärendet beskrivs hur Täby kommun har använt sig av statsbidrag och i hur stor 
omfattning 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande med bilaga daterat den 26 oktober 2021. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att notera informationen om statsbidrag riktade till 
äldreomsorgen 2021 till protokollet. 

-\) 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-12-08 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2021/421-72 

§ 148 Information om projektet Integrerad arena etablering i Stockholmsregionen 
(Passalen) 

Kultur- och fritidsnämnden planerar att ingå en avsiktsförklaring med Passalen, en ideell, 
ideburen organisation gällande ett tvåårigt projekt som ska införa metoden Integrerad 
Arena i Täby kommun. Målgruppen är barn och unga med funktionsnedsättning som ska 
få en förbättrad tillgång till fritidsaktiviteter. 

Socialnämnden kommer att delta i arbetet genom att med befintliga personella resurser 
samarbeta i projektet för att möjliggöra att projektet når målgruppen. Åtagandet innebär 
inga ekonomiska konsekvenser för nämnden. Inför en eventuell fortsättning av arbetet 
efter projekttidens slut kommer nämnden att få ta ställning till eventuella kostnader och 
effekter av en sådan fortsättning. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 12 november 2021. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna föreliggande rapport om nämndens deltagande i 
projektet Integrerad arena etablering i Stockholmsregionen (Passalen). 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-12-08 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2021/443-04 

§ 149 Årsbudget 2022 för socialnämnden 

Årsbudgeten 2022 för socialnämnden uppgår enligt beslutad verksamhetsplan för 2022 

till 1 296,6 mnkr. Det är en ökning jämfört med budget 2021 med 44,2 mnkr. Kostnaden 
för volymer ökar med 34,8 mnkr och kostnaden för anslag med 9,4 mnkr. 
Investeringsbudgeten uppgår till 18,0 mnkr vilket är en ökning med 11,0 mnkr jämfört 
med budget 2021. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande med bilaga daterat den 30 november 2021. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna förslag till årsbudget 2022 enligt bilaga Årsbudget 
2022jör socialnämnden daterad den 30 november 2021. 

Anteckning 

Det antecknas till protokollet att Socialdemokraterna (S) inte deltar i beslutet till förmån 
för eget förslag. 

Socialdemokraterna (S) medges lägga ett uttalande till protokollet, bilaga 1. 
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Socialnämnden Uttalande 
2021-12-08 

Ärende 5: Årsbudget 

Vi socialdemokrater deltager inte i liggande förslag till beslut utan gör följande 
uttalande som ska tillföras protokollet. 

För år 2022 föreslår vi socialdemokrater följande budget för socialomsorgsnämnden. 
En budget för ett socialdemokratiskt Täby där det råder rättvisa, likvärdighet, 
jämställdhet och solidaritet. Ett Täby som inte dras isär, utan att alla, gammal som 
ung och oavsett ekonomiska tillgångar, erhåller hjälp och stöd när man behöver det. 

Detta vill vi: 
-Formell utbildningsnivån inom hemtjänst och säbo 
-All personal erbjuds heltid (100% tjänst) 
-Kvalitetsgranskningen sker genom deltagande observation. Tre 
kvalitetsobservatörer anställs. K valitetspengen ska bort. 
-Möteslokaler skapas för äldre i närområdet, företrädelsevis i samband med 
trygghets boende. 
-Kommunalt driven hemtjänst återinförs som valbart alternativ. 
-Planering ska inledas under 2022 för biståndsbedömt trygghetsboende i kommunal 
regi. Inflyttningsklart 2024/2025 
-Flertalet av de särskilda boendena ska drivas i kommunalregi. 
-Äldrepengen ska höjas. 
-Läkare med geriatrisk kompetens ska finnas knutet till SÄBO 
-Täby ska utvecklas till en äldrevänlig kommun, kommunala pensionärsrådet 
överförs till kommunstyrelsen. 
-BUP-mottagningar ska ökas i antal-inte minska. Kommunen måste påverka 
regionen. 
-Alla har rätt till bostad, Barnfamiljer får inte vräkas från sin bostad enligt 
barnkoventionen. 
-En fältsekreterare anställs och ett projekt inrättas för ökad samverkan mellan polis
socialtjänst-skola-fritid. Psykisk ohälsa bland barn och ungdom ska hejdas, liksom 
droganvändning. 
-Kontaktpolitiker utses för ökad kunskap om socialnämndens verksamhet. 
-En äldrestödjare och en anhörigkonsulent anställs på heltid. 



·

-Ett samråd inrättas mellan socialnämnden och stadsbyggnadsnämnden. Det brister i 
samarbetet i samarbetet och informationsflödet. 
-Boenden inom LSS ges högsta prioritet. 
-Socialnämnden delas i en Vård- och Omsorgsnämnd och Socialnämnd. 

För socialdemokraterna 

f(w>c 6111L.Jl ta{ LQM/d;J/;/
Jt-010/iUJ,:m (s) Barbro Lindb~~( ;f' 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-12-08 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2021/407-04 

§ 150 Intern kontrollplan 2022 för socialnämnden 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att god intern kontroll upprätthålls i 
Täby kommun och att utforma kommunövergripande anvisningar. I anvisningarna anges 
kraven för nämndernas interna kontrollplaner. 

Socialnämnden har ansvar för den interna kontrollen inom nämndens 
verksamhetsområde. Den interna kontrollplanens granskningsområden har valts med 
utgångspunkt från en risk- och konsekvensanalys. 

Socialnämndens förslag till intern kontrollplan 2022 omfattar följande riskområden: 
• Upphandling 
• Utbetalningsrutin försörjningsstöd 
• Eftersök från Migrationsverket 
• Oegentliga köp 
• Personalförsörjning 
• Ersättning vid placering 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 11 november 2021. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att anta förslag till intern kontrollplan 2022 enligt 
tjänsteutlåtande daterat den 11 november 2021. 

\ ~ 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-12-08 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2021/368-79 

§ 151 Yttrande avseende revisorernas granskning av kommunens hantering av 
riktade statsbidrag 

KPMG har av Täby kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en granskning av 
kommunens hantering av riktade statsbidrag. Revisorernas sammanfattande bedömning 
utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen och nämnderna i nuläget delvis har 
säkerställt att den interna kontrollen vad gäller hantering av riktade statsbidrag är 
tillfredställande och tillräcklig. Med bakgrund av granskningen lämnar revisorerna ett 
antal rekommendationer till kommunstyrelsen och nämnderna. Socialnämndens 
bedömning är att det pågår arbete kring samtliga rekommendationer. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande med tillhörande bilagor daterat den 29 november 
2021. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att översända Yttrande avseende revisorernas granskning av 
kommunens hantering av riktade statsbidrag, daterad den 1 november 2021, till 
kommunrevisionen som sitt svar på granskningen av kommunens riktade statsbidrag. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-12-08 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2021/406-71 

§ 152 Riksnorm för försörjningsstöd 2022 

Regeringen har beslutat att riksnormen för försörjningsstödet för 2022 ska höjas. 

Riksnormen grundar sig på Konsumentverkets senaste pris- och 
konsumtionsundersökningar och delas upp på olika hushållstyper och åldersintervaller. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 10 november 2021. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar fastställa fördelning av riksnormen för försörjningsstöd 2022 

enligt förslag i föreliggande tjänsteutlåtande. 

/ \) -
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-12-08 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2021/422-04 

§ 153 Peng till leverantörer inom social omsorg 2022 

För år 2022 föreslås pengbelopp till leverantörer inom social omsorg enligt bilaga Peng 
till leverantörer inom social omsorg daterad den 15 november 2021. 

Alla pengbelopp föreslås räknas upp med 1 %. Uppräkningen baseras på att nämnden 
beviljats 1 % i kompensation för prisökningar i verksamhetsplanen för 2022. I pengen till 
enskilda leverantörer ingår momskompensation med 2,6 %. Pengen ska täcka 
leverantörens samtliga kostnader. 

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

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande med tillhörande bilagor daterat den 18 november 
2021. 

Yrkande 
Jan-Olof Hedbom (S) yrkar på att förutom den föreslagna höjningen av peng till särskilt 
boende ska det tillföras ytterligare 3 400 ooo kronor att fördelas i enlighet med förslag i 
bilaga 2. 

Eva Strand (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. 

Ordförande ställer förslagen under proposition och finner att socialnämnden beslutar 
enligt kommunledningskontorets förslag. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna förslag till pengbelopp inom social omsorg 2022 

enligt bilaga Peng till leverantörer inom social omsorg, daterad den 15 november 2021. 

Reservation 

Socialdemokraterna (S) reserverar sig mot beslutet, bilaga 2 . 

. ~. /4-//-
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SOCIALNÄMNDEN 
2022-12-08 

Tilläggsyrkande 

Ärende 9 Peng till leverantör 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att förutom den föreslagna höjningen av peng till särskilt boende tillföra 
ytterligare 3 400 000 kr att fördelas i enlighet med föreliggande förslag, 

I det/all nämnden av avslår vårt förslag till belsut skal/följande text anges i socialnämndes 
protokoll som vår reservation. 

Vi socialdemokrater anser att äldre boende på särskilt boende (SÄBO) ska mötas med en 
professionell omsorg, där den äldres behov är i fokus, oavsett om den drivs i kommunal eller privat 
regi. Därför ska all personal ha den utbildning som krävs för sitt uppdrag. Vi lever allt längre vilket 
medför att allt fler drabbas av demens och det ställer högre krav på personalens kompetens. Därför 
är det viktigt att vidareutbildning finns att tillgå av olika slag. 
Vidare ska heltid vara norm och personalbemanningen anpassas efter behov, så att timvikarier 
undviks. Detta skapar kontinuitet och ger personalen möjlighet till reflektion. 
Detta ger även yrket en höjd status och underlättar för nyrekrytering till yrket. 

Så kan kvaliten inom särskilt boende höjas. 

En höjd äldrepeng ger samma grundförutsättningar för alla att bedriva en kvalitativ omsorg. 
Det är även eftersträvansvärt att uppnå samma äldrepeng som övriga kommuner. 
Vi vill därför att äldrepengen höjs enligt förslag. 

För socialdemokraterna 

~t{ .v~I )/4~rmJ1-Ölof~t' iefyV' 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-12-08 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2021/349-72 

§ 154 Reviderat förfrågningsunderlag enligt LOV för tjänstekategorin daglig 
verksamhet 

Täby kommun har beslutat (dnr. KF 2008/128-04) att tillämpa lag (2008:962) om 
valfrihetssystem LOV inom tjänstekategorin daglig verksamhet enligt 9 § 10 p. lag 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Aktuellt förfrågningsunderlag för daglig verksamhet fastställdes av socialnämnden den 21 
februari 2018 (dnr. SON 2018/33-79). Det har sedan dess visat sig att 
förfrågningsunderlaget innehåller vissa otydligheter och upprepningar, vilket har medfört 
att underlaget behöver revideras. 

Förtydliganden och omarbetningar har gjorts för att säkerställa att såväl de 
upphandlingstekniska kraven likväl som kraven på sökanden och kraven på utförandet av 
uppdraget är tydliga och borgar för uppdragsuppfyllnad med god kvalitet för brukaren. 

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

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande med tillhörande bilagor daterat den 26 oktober 2021. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna föreliggande förslag avseende förfrågningsunderlag 
enligt LOV för tjänstekategorin daglig verksamhet daterat den 26 oktober 2021. 

ordf.sign: ................ ,. .......... .. . just.sign: ...... e........... 
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PROTOKOLLTÄBYO 2021-12-08 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2021/422-71 

§ 155 Behovsprognos av bostäder för individ- och familjeomsorg för perioden 
2021-2025 

Behovsprognosen visar på behovet av bostäder inom Täby kommun för socialnämndens 
verksamhet inom individ- och familjeomsorg. 

Prognosen visar på ett behov av att årligen förse ytterligare cirka åtta hushåll med bostad. 
Prognoser innehåller alltid en viss mått av osäkerhet och i fallet med bostäder för 
nyanlända och ensamkommande barn är bedömningarna särskilt osäkra. 

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 
boenden som individ- och familjeomsorg förväntas ha i framtiden. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande med tillhörande bilaga daterat den 25 november 
2021. 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten Behovsprognos av bostäderför 
individ- ochfamiljeomsorgför perioden 2021-2025 daterad den 25 november 
2021. 

2. Socialnämnden beslutar att överlämna rapporten till kommunstyrelsen som ett 
underlag till kommunens övergripande lokalförsörjningsplanering. 

0\, 
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PROTOKOLLTÄBYU 2021-12-08 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2021/379-71 

§ 156 Revidering av samverkansavtal för Stödcentrum för unga 

Kommunerna Täby, Vallentuna, Österåker och Danderyd och Vaxholms stad har sedan år 
2012 ett samverkansavtal för stödcentrum för unga mellan Roslagens polisdistrikt och 
socialtjänst (SON 2013/37-71). 

Syftet med samverkansavtalet är att unga brottsutsatta och vittnen till brott i de 
medverkande kommunerna ska tillhandahållas ändamålsenligt stöd. Samverkansavtalet 
behöver revideras eftersom de medverkande kommunerna och polisen ser ett behov av 
justeringar i åldersspannet. De flesta kommuner förespråkar ett spann från 10 år upp till 
21 år, som också är ett önskemål från polisen. 

Det omförhandlade samverkansavtalet föreslås gälla från och med 1 januari 2022 tills 
vidare med en uppsägningstid på 12 månader. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande med tillhörande bilaga daterat den 15 november 
2021. 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att ingå Samverkansavtal Stödcentrumför Unga i Täby, 
Vallentuna, Österåker och Danderyds kommuner, Vaxholms stad och 
lokalpolisområde Södra Roslagen i Polisområde Stockholm Nord, daterad den 12 

november 2021, från och med den 1 januari 2022. 

2. Socialnämnden beslutar att samverkansavtalet Samverkansavtal Stödcentrumför 
Unga i Södra Roslagen, daterad den 1 december 2012 upphör att gälla den 31 

december 2021. 

.ordf.s1gn: ~ .. ... ..... ... •, ................. . just.sign: ...... .. ./~..... . 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-12-08 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2021/404-79 

§ 157 Revidering av socialnämndens delegationsordning 

Socialnämndens delegationsordning reglerar hur socialnämnden bemyndigar tjänstemän 
och utskott att besluta i viss fråga. Delegationsordningen behöver kontinuerligt 
uppdateras efter rådande författning, arbetssätt och liknande omständigheter. 

Den 1 januari 2022 träder en ny lag om informationssamtal i kraft på det familjerättsliga 
området, vilket har initierat en revidering av delegationsordning. Ett par andra mindre 
justeringar görs även samtidigt. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande med tillhörande bilaga daterat den 28 oktober 2021. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna föreslagen delegationsordning i enlighet med 
bilaga, Delegationsordning för Täby kommun, Socialnämnden. 

just.sign: ..... _/.f.:.7.1/.........ordf.sign: ........... ~\,··· ··············· 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-12-08 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2021/344-74 

§ 158 Svar på motion: Öka kvaliteten inom äldreomsorgen genom bättre 
anställningsförhållanden 

Janne Boman och Agneta Lundahl Dahlström (båda S) har i en motion till 
kommunfullmäktige den 8 februari 2021 lyft frågan om kvalitet i äldreomsorgen. 

Motionärerna konstaterar att coronapandemin har synliggjort brister inom 
äldreomsorgen och menar att bemanning av heltidsanställd personal behövs i större 
utsträckning. Motionärerna föreslår därför att socialnämnden får i uppdrag att se till att 
alla medarbetare som nyanställs inom äldreomsorgen i första hand erbjuds heltid, att alla 
deltidsanställda erbjuds heltidsarbete samt att en vikariepool tillskapas. 

Socialnämnden föreslår att motionen inte föranleder några ytterligare åtgärder eftersom 
det redan pågår ett arbete med att förbättra anställningsvillkoren. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande med tillhörande bilaga daterad den 21 oktober 2021. 

Yrkanden 
Jan-Olof Hedbom (S) yrkar bifall till motionen. 

Eva Strand (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. 

Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att nämnden beslutar enligt 
kommunledningskontorets förslag. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden.föreslår kommurifullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen Öka kvaliteten inom äldreomsorgen genom 
bättre anställningsförhållanden inte föranleder några ytterligare åtgärder. 

Reservation 

Socialdemokraterna (S) reserverar sig mot beslutet, bilaga 3. 

(,~. 
1 
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Socialnämnden 2021-12-08 

Yrkande 

Ärende 14. Öka kvaliteten inom äldreomsorgen genom bättre 
anställningsförhållanden. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslår kommurifullmäktige besluta. 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motion Öka kvaliteten inom äldreomsorgen 
genom bättre anställningsförhållanden, daterad 8/ebruari 2021. 

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

Personal är den största resursen för att erhålla en hög kvalite' inom omsorgen. En personal som 
trivs i sitt yrke, som genom sitt kunnande kan erbjuda var och en, en omsorg efter behov. För att 
uppnå detta, behövs möjlighet till adekvat utbildning och fortbildning. Rätt till heltid ger personalen 
möjlighet till reflektion och ger kontinuitet i kontakten med den enskilde. Detta underlättar även vid 
nyrekrytering av personal. 

Att arbeta för bättre anställningsförhållanden i form rätt till heltid är helt i linje med det avtal som 
kommunen slutit mellan kommunal och SKL (HÖK 16). 

Idag överlåter kommunen ansvaret till de enskilda verksamheterna, kommunal som privat, att 
ansvara för anställningsförhållandena, ett ansvar där kommunen som ytterst ansvarig abdikerar från 
sin uppgift att se till helheten för att kunna erbjuda en kvalitativ omsorg. Kostnaden hålls nere 
genom timanställd personal och långa till och med dubbla arbetspass på helger. Att sedan förlita sig 
på socialstyrelsens brukarundersökning i tron att man levererar en hög kvalitet, ser vi som helt 
förkastlig då endast ett fåtal svarar. 

Kommunen har fullständig rådighet över kommunalt driven verksamhet och kan därmed bestämma 
över personalens anställningsförhållanden. 
När det gäller den privata verksamheten kan kommunen i upphandling ställa som krav att 
personalen ska ha rätt till heltid. Detta är helt möjligt enligt upphandlingsmyndigheten och har inget 
med kollektivavtal att göra. 



Vi socialdemokrater förespråkar att fullmäktige tar ett helhetsansvar över omsorgen och ser över 
personalens anställningsförhållanden vad gäller utbildning och rätt till heltid för att skapa en 
kvalitativ omsorg. Detta bör kunna ske genom omfördelning av ekonomiska resurser utan att 
medföra några extra kostnader. 

För socialdemokraterna 

, , r· 
11 I .Lbtu<-o~~· 

J t\1~od(s) arbro Lindberg ( 
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PROTOKOLLTÄBYO 2021-12-08 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2021/355-74 

§ 159 Svar på motion: Utbildningskrav inom äldreomsorgen 

Janne Boman och Agneta Lundahl Dahlström (båda S) har i en motion till 
kommunfullmäktige den 8 mars 2021 föreslagit att en plan behöver utarbetas för hur 
utbildningsnivån inom äldreomsorgen i kommunens egen regi och hos de privata 
utförarna ska höjas. 

Motionärerna menar att kvaliteten inom äldreomsorgen behöver radikalt förbättras och 
för att detta ska uppnås behöver personalen ha den utbildningen som krävs för sitt 
uppdrag. 

Socialnämnden föreslår att motionen inte föranleder några ytterligare åtgärder eftersom 
det redan pågår ett arbete att höja utbildningsnivån inom äldreomsorgen. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande med tillhörande bilaga daterad den 21 oktober 2021. 

Yrkanden 
Barbro Lindberg (S) yrkar att socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 
uppdra socialnämnden att utarbeta en plan för hur utbildningsnivån inom äldreomsorgen 
ska höjas i såväl den egna regin som hos de privata bolagen, i enlighet med motionen. 

Eva Strand (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. 

Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att nämnden beslutar enligt 
kommunledningskontorets förslag. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden.föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen, Utbildningskrav inom äldreomsorgen, inte 
föranleder några ytterligare åtgärder 

Reservation 

Socialdemokraterna (S) reserverar sig mot beslutet, bilaga 4. 

N-ordf-~ -------------- just.sign~t.?.'_______ ________ _ 
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Socialnämnden 20211208 

Yrkande 

Ärende 17 Motion: Utbildning 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

Att uppdra socialnämnden att utarbeta en plan för hur utbildninsnivån inom 
äldreomsorgen ska höjas i såväl den egna regin som hos de privata bolagen. 

Om nämnden avslår vårtförslag till beslut skallföljande text anges i socialnämndens protokoll 
som vår reservation: 

Det är noterat att Täby kommuns upphandlings krav är uppdaterat sedan motionen 
skrevs. Numera fnns inte kravet på formell utbildning kvar längre. Bara detta faktum 
att inte kräva utbildning är 2021 är uppseendeväckande. Med utbildning stärks och 
utvecklas vårt samhälle. Det är tack vare samhällets utbildningssatsningar som vårt 
land är ett föregångsland i så mycket. 
Med en utbildning stärks din roll, lönen skapar bättre förutsättningar liksom att det 
stärker dig som person. För brukarna och deras anhöriga ökar tryggheten, de vet att 
personalen är kompetent. Personalen har inte bara en lång erfarenhet utan är även 
utbildade. Det är så man skapar kvalite. 
Intresset för formell utbildning är minimalt i Täby, vilket tydligt märks i icke anmälan 
till insatser ifråga om anmälan till äldrelyftet i den egna regin. Dessutom visar de 
privata bolagen samma icke intresse. 
Vad tror ni detta säger om Täby kommun? 

[tt\[/r Jdjj{~
Jan- lof HedJSom (s) 
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PROTOKOLLTÄBYO 2021-12-08 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2021/405-71 

§ 160 Redovisning av verksamhet med personligt ombud för år 2021 och ansökan 
om statsbidrag för år 2022 

Personligt ombud är en icke-biståndsbedömd stödinsats för personer med psykisk 
funktionsnedsättning. Målet med insatsen personligt ombud är att stödja personer med 
psykisk funktionsnedsättning till ett mer självständigt liv och ge stöd i att ta del av 
samhällets utbud av vård, stöd och service samt möjlighet att kunna försörja sig själv. 
Under 2021 har personligt ombud haft kontakt med 84 klienter. 

Varje år ansöker kommunen om statsbidrag för personligt ombud via Länsstyrelsen. I år 
är statsbidraget för en heltidstjänst 404 530 kr. Täby kommun avser att i år, liksom 
tidigare år, ansöka om statsbidrag för en heltidstjänst för år 2022. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande med tillhörande bilagor daterat den 17 augusti 2021. 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen till Länsstyrelsen i Stockholms län 
gällande verksamhet personligt ombud för 2021. 

2. Socialnämnden godkänner ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret 2022 och 
överlämnar ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län. 

q, 
ordf.sign:... ....\.:!........ just.sign:... M....... .. ._;--i 7 
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PROTOKOLLTÄBY a, 2021-12-08 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2021/352-72 

§ 161 Utvidgning av målgrupp för kommunalt bostadsbidrag för personer med 
funktionsnedsättning 

Personligt ombud är en icke-bistånds bedömd stödinsats för personer med psykisk 
funktionsnedsättning. Målet med insatsen personligt ombud är att stödja personer med 
psykisk funktionsnedsättning till ett mer självständigt liv och ge stöd i att ta del av 
samhällets utbud av vård, stöd och service samt möjlighet att kunna försörja sig själv. 
Under 2021 har personligt ombud haft kontakt med 84 klienter. 

Varje år ansöker kommunen om statsbidrag för personligt ombud via Länsstyrelsen. I år 
är statsbidraget för en heltidstjänst 404 530 kr. Täby kommun avser att i år, liksom 
tidigare år, ansöka om statsbidrag för en heltidstjänst för år 2022. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande med tillhörande bilaga daterat den 2 november 2021. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att anse uppdraget till socialchef om att utreda förutsättningarna 
för att vidga målgruppen för kommunalt bostadsbidrag för personer med 
funktionsnedsättning som återrapporterat i enlighet med föreliggande tjänsteutlåtande. 

just.sign: .... ~ ·- ···· 
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PROTOKOLLTÄBYU 2021-12-08 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2021/359-72 

§ 162 Utredning av kvalitetspeng inom LSS 

I "Den politiska inriktningen för Täby kommun under mandatperioden 2019- 2022" gavs 
utredningsuppdraget om kvalitetspeng. "Särskilt fokus ska sättas på kvaliteten inom LSS
området. En kvalitetspeng ska utredas." 

Att få en extra ersättning för högre kvalitet är inte vanligt förekommande inom LSS
området. Ett handfull kommuner har infört "bonus" till utförare av daglig verksamhet 
enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) när en brukare har fått 
ett arbete på den ordinarie arbetsmarknaden. 

Att införa liknande bonus med vissa justeringar kan ha en kvalitetshöjande effekt även i 
Täby. Det är svårt att hitta lämpliga kvalitetsmått inom LSS-området som kan användas 
till att fördela kvalitetspeng. Brukarnöjdheten är en viktig mått för att kunna mäta 
kvaliteten både inom äldreomsorgen och inom funktionsnedsättning. 

Brukarundersökningen inom LSS-området i dess nuvarande form inte är så användbar i 
detta sammanhang eftersom den inte ger en jämlik grund för att användas till att fördela 
kvalitetspeng. Vissa utförare får inte enhetsspecifika resultat eftersom de har små 
verksamheter med få svarande. Detta gör att utförare inte skulle kunna ansöka om 
kvalitetspeng i lika villkor. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 5 november 2021. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna föreliggande tjänsteutlåtande som svar på 
Täbyalliansens uppdrag till socialnämnden att utreda kvalitetspeng inom LSS-området. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-12-08 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2021/412-75 

§ 163 Fördelning av kvalitetspeng i hemtjänst 2021 

Inom hemtjänsten finns sedan 2018 en modell med kvalitetspeng vars syfte är att styra 
mot kvalitet och kvalitetsutveckling. I modellen finns tre indikatorer som visar om mål för 
kvalitet har uppnåtts och som styr fördelning av kvalitetspeng. Två av indikatorerna 
hämtas från en nationell brukarundersökning och den tredje indikatorn hämtas från 
registreringssystemet för hemtjänsten. 

Socialnämnden fattade den 10 november 2021 (§ 142) beslut om att ersätta utförare inom 
hemtjänst med 70 procent av summan de erhöll 2020 för kvalitetspeng avseende de två 
indikatorerna hämtade från resultat från brukarundersökningen. Detta med anledning av 
att den brukarundersökning som ska ligga till grund för fördelningen inte genomförs 
under 2021. Resultat för den tredje indikatorn, registrering i rapporteringsverktyg, mäts 
som tidigare år. 

För 2021 finns nio hemtjänstutförare varav sex får kvalitetspeng enligt de beslutade 
kriterierna. 

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

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande med tillhörande bilaga daterat den 11 november 
2021. 

Yrkanden 
Barbro Lindberg (S) yrkar att socialnämnden beslutar att inte fördela någon kvalitetspeng 
till hemtjänstföretagen då de redan erhållit skattemedel för att leverera en god kvalitet. 

Eva Strand (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. 

Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att nämnden beslutar enligt 
kommunledningskontorets förslag. 

Fort.§ 163 
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PROTOKOLLTÄBYU 2021-12-08 

SOCIALNÄMNDEN 

Fort.§ 163 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att fördela kvalitetspeng i hemtjänst år 2021 enligt föreliggande 
förslag. 

Reservation 

Socialdemokraterna (S) reserverar sig mot beslutet, bilaga 5. 

/ t!#-
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Socialnämnden 20211208 

Yrkande 

Ärende 20 Fördelning av kvalitetspeng i hemtjänst 2021 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att inte fördela någon kvalitetspeng till hemtjänstföretagen då 
de redan erhållit skattemedel för att leverera en god kvalitet. 

Om nämnden avslår vårt förslag till beslut skall följande text anges i 
socialnämndens protokoll som vår reservation: 

Begreppet kvalitet har vi diskuterat i socialnämnden många gånger och hur 
uppföljning av beställd kvalite' levereras. Här går åsikterna kraftig isär. För oss 
socialdemokrater är det av största vikt att man som nämnd känner sig helt trygg med 
att brukare får den omsorg de har rätt till. Uppföljning, utbildning och resurser finns 
att tillgå. 
I detta beslut från alliansen skickas pengar ut till olika bolag för tjänster man inte har 
haft någon uppföljning av. Närmare bestämt drygt 1,8 miljoner kronor. Självklart 
tackar alla och tar emot skattebetarnas pengar. Samtidigt måste man fråga sig var den 
systematiska verksamhetsuppföljningen tog vägen. 
Detta är att gå över gränsen, hur skattemedel delas ut, särskilt i år då det inte finns 
någon som helst grund att stå på. 

Ni inom alliansen, besinna er och dra tillbaka föreslagen utdelning. 

A..v1.11 J.,g
1i:~1ornW~ (S)~ 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-12-08 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2021/411-76 

§ 164 Fördelning av kvalitetspeng i särskilt boende för äldre 2021 

Socialnämnden fattade den 10 november 2021 (§ 142) beslut om att ersätta utförare inom 
särskilt boende för äldre med 70 procent av summan för kvalitetspeng de erhöll 2020. 

Detta med anledning av att den brukarundersökning som ska ligga till grund för 
fördelningen inte genomförs under 2021. Modellen med kvalitetspeng i särskilt boende 
för äldre omfattar 11 utförare, dessa är desamma som föregående år. 

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

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande med tillhörande bilaga daterat den 11 november 
2021. 

Yrkanden 
Barbro Lindberg (S) yrkar att socialnämnden beslutar att inte fördela någon kvalitetspeng 
till särskilda boenden för äldre då de redan erhållit skattemedel för att leverera en god 
kvalitet. 

Eva Strand (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. 

Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att nämnden beslutar enligt 
kommunledningskontorets förslag. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att fördela kvalitetspeng i särskilt boende för äldre år 2021 enligt 
föreliggande förslag. 

Reservation 

Socialdemokraterna (S) reserverar sig mot beslutet, bilaga 6. 
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Socialnämnden 20211208 

Yrkande 

Ärende 19 Fördelning av kvalitetspeng i särskilda boenden för äldre 2021 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att inte fördela någon kvalitetspeng till särskilda boendenför 
äldre då de redan erhållit skattemedel för att leverera en god kvalitet. 

Om nämnden avslår vårt förslag till beslut skall följande text anges i 
socialnämndens protokoll som vår reservation: 

Begreppet kvalitet har vi diskuterat i socialnämnden många gånger och hur 
uppföljning av beställd kvalite' levereras. Här går åsikterna kraftig isär. För oss 
socialdemokrater är det av största vikt att man som nämnd känner sig helt trygg med 
att brukare får den omsorg de har rätt till. Uppföljning, utbildning och resurser finns 
att tillgå. 
I detta beslut från alliansen skickas pengar ut till olika bolag för tjänster man inte har 
haft någon uppföljning av. Närmare bestämt drygt 10 miljoner kronor. Självklart 
tackar alla och tar emot skattebetarnas pengar. Samtidigt måste man fråga sig var den 
systematiska verksamhetsuppföljningen tog vägen. 
Detta är att gå över gränsen, hur skattemedel delas ut, särskilt i år då det inte finns 
någon som helst grund att stå på. 

Ni inom alliansen, besinna er och dra tillbaka föreslagen utdelning. 

!i,,. ()/.jJ),dtu_.__
1a7oiorneJiiom (SJ 
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PROTOKOLLTÄBYO 2021-12-08 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2021/408-79 

§ 165 Fördelning av bidrag till sociala insatser år 2022 

Socialnämnden utlyser varje år bidraget "Bidrag till sociala insatser" som kan sökas av 
föreningar som verkar inom det sociala området. För 2022 har socialnämnden budgeterat 
480 tkr för att stödja föreningar som verkar inom det sociala området, samt ytterligare 
200 tkr för att stödja föreningar med fokus på att minska social ensamhet hos äldre. 

Totalt fördelas 680 tkr i bidrag för sociala insatser. Ansökningstiden gick ut den 31 

oktober 2021. Totalt inkom 13 ansökningar. Bidrag till sociala insatser om 356 530 kr 
föreslås fördelas. 

Enligt kapitel 1 i Bestämmelserför stöd till föreningar i Täby kommun ska ett antal 
bilagor bifogas med ansökan. På grund av pandemin har två föreningar med fokus på 
verksamhet mot seniorer meddelat att möten har ställts in vilket gjort att exempelvis 
årsmötesprotokoll kan saknas. Kommunen har överseende med detta men vill ha en 
ekonomisk redogörelse från samtliga föreningar för att säkerställa att tidigare utdelat stöd 
använts enligt bestämmelser. 

Vidare ska dokumenterad uppföljning för det senaste årets bidrag redovisas enligt 
Bestämmelserför stöd till föreningar i Täby kommun. Detta behöver inkomma innan 
sista inlämningsdag, 30 november 2021, för de som fått bidrag för 2021. 

Socialnämnden föreslås bevilja två föreningar bidrag för sociala insatser med undantag 
från de allmänna bestämmelserna för bidragsberättigad förening i Bestämmelser för stöd 
till föreningar i Täby kommun som beslutades i kommunstyrelsen§ 44 den 3 april 2017 

(KS 2015/06-04), gällande kravet på att föreningen ska ha sitt säte i Täby eller 
huvuddelen av sin verksamhet i Täby. Detta då föreningarna är till nytta för de 
medlemmar som bor i Täby. RSMH har även ansökt om registrering i Täby kommuns 
föreningsregister. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande med tillhörande bilaga daterat den 15 november 
2021. 

Fort.§ 165 
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Fort.§ 165 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att utge bidrag till sociala insatser om totalt 318 530 kr 
fördelat enligt följande under förutsättning att nödvändig uppföljning enligt 
kapitel 1 i Bestämmer för stöd till föreningar i Täby kommun inkommer: 

• FUB i Södra Roslagen, 42 125 kr 
• Goda grannar, 11 805 kr 
• PRO Täby Centrum-Näsby, 15 ooo kr 
• PRO Täby Kyrkby, 7 ooo kr 
• Röda Korset Täbykretsen, 40 ooo kr 
• SPF Seniorerna Jarlabanke Täby, 50 ooo kr 
• SPF Seniorerna Tibble Täby, 14 ooo kr 
• Täby Badmintonförening, 110 200 kr 
• Täby Seniorbridge, 10 ooo kr 
• Veteranringen Täby, 10 ooo kr 
• Täby Pensionärernas Bowlingklubb 8 400 kr 

2. Socialnämnden beslutar att bevilja, under förutsättning att nödvändig uppföljning 
enligt kapitel 1 i Bestämmerför stöd till.föreningar i Täby kommun inkommer, 
bidrag till sociala insatser om totalt 38 ooo kr med undantag från de allmänna 
villkoren för bidragsberättigad förening i Bestämmelserför stöd till.föreningar i 
Täby kommun som beslutades i kommunstyrelsen§ 44 den 3 april 2017 (KS 
2015/06-04) gällande kravet på att föreningen ska ha sitt säte i Täby eller 
huvuddelen av sin verksamhet i Täby, avseende följande föreningar: 

• RSMH i samma båt 22 ooo kr 
• Äldrekontakt 16 ooo kr 

~' 

ordf.sign: .. .. ... .. .. . ...\ .... .>........ just. sign: ..... .. ... .~ ... . . 



....

29 

PROTOKOLLTÄBVU 2021-12-08 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2021/63-79 

§ 166 Anmälan av lex Sarah för november 2021 

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

Anteckning 
Det antecknas till protokollet att på grund av jäv deltar inte Lena Kvarnström (C) i 
handläggningen i detta ärende. 
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SON 2021 /385-79 

§ 167 Anmälan av lex Maria för november 2021 

Ingen förteckning över inkomna rapporter över allvarlig hälso- och sjukvårdsavvikelse 
samt anmälan till IVO enligt lex Maria under november 2021 finns att anmäla. 

1l-
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SON 2021 /64-79 

§ 168 Anmälan av delegationsbeslut 

Delegationsbeslut enligt förteckning daterad den 1 december 2021 anmäls och läggs till 
handlingarna. 
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SON 2021 /65-79 

§ 169 Anmälan av skrivelser 

Förteckning över inkomna skrivelser daterad den 1 december 2021 anmäls och läggs till 
handlingarna. 

Anteckning 
Det antecknas till protokollet att på grund av jäv deltar inte Lena Kvarnström (C) i 
handläggningen i detta ärende. 
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§ 170 Anmälan av inkomna synpunkter och klagomål 

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

~ )-
)
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§ 171 Anmälan av socialutskottets protokoll 

Socialutskottets protokoll enligt nedan anmäls och läggs till handlingarna. 

- Protokoll daterat den 24 november 2021. 
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§ 172 Anmälan av delegationsbeslut myndighetsutövning för november 2021 

Delegationslista för myndighetsutövning för november 2021 anmäls och läggs till 
handlingarna. 

ordf.sign: .. just.sign: .. p ............ 
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SOCIALNÄMNDEN 

§ 173 Anmälan av bostadsanpassningsbidrag för november 2021 

Rapport över bostadsanpassningsbidrag för november 2021 anmäls och läggs till 
handlingarna. 

just. sign:... ./t!//... .. .. ... 
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§ 174 Övriga frågor 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Lilian Carleson informerar nämnden om 

corona- och vaccinationsläget i kommunen. 

Nämndsamordnare Sandra Nagy informerar om den nya appen för att ta del av 

möteshandlingar, Netpublicator. 

Ordförande Thomas Nilsonne informerar om att nästa sammanträde är den 10 

januari 2022, tackar nämnden för det gångna året och önskar en god jul och ett gott 

nytt år. 
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