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Thomas Nilsonne (M), ordförande 
Susan EI-Hark (L), 1 :a vice ordförande, närvarar via Skype 
Jan-Olof Hedbom (S), 2:a vice ordförande, närvarar via Skype 
Eva Strand (M), närvarar via Skype 
lzabelle By (M), närvarar via Skype 
Maria Oahlin (M), närvarar via Skype 
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Skype 
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Deltar via Skype: Charlotte Törnstrand (M), Marie Sjölund (M), Line Wennberg 
(M), Birger Carlsson (M), Frederik von Sterneck (M), Claes-Henry Segerfeldt 
(L), Johan Orest (L), Siv-Mari Skarp Andersson (C), Eva Stenström (S), 
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Kerstin Espman (MP), deltar via Skype 

Socialchef Claes Lagergren, personalchef Sofia Birk till§ 7, avdelningschef 
Camilla Wass till § 23, deltar via Skype, avdelningschef Kotte Wennberg, 
deltar via Skype, avdelningschef Marie Tid till § 23, deltar via Skype, 
medicinskt ansvarig sjuksköterska Lilian Carleson till § 23, deltar via Skype, 
nämndsamordnare Sandra Nagy. 

§§ 5 - 23 

Torsdagen den 10 februari 2022. 
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TÄBVO 

SOCIALNÄMNDEN 

PROTOKOLL 
2022-02-09 

§ 5 Val av justeringsman och godkännande av dagordning 

Jan-Olof Hedbom (S) utses att jämte ordförandenjustera protokollet. Protokolletjusteras 
torsdagen den 10 februari 2022. 

Därefter godkänns dagordningen. 

. . faH-
JUSt.s1gn:. ·· I ··· ............... ... .. .. . 
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TÄBYU 

SOCIALNÄMNDEN 

PROTOKOLL 
2022-02-09 

§ 6 Information om arbetstidsregler inom äldreomsorgen 

Personalchef Sofia Bir k och Avdelningschef Marie Tid informerar socialnämnden om 
arbetstidsregler inom äldreomsorgen. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att notera informationen om arbetstidsregler inom 
äldreomsorgen till protokollet. 

~( 
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TÄBYU 

SOCIALNÄMNDEN 

PROTOKOLL 
2022-02-09 

§ 7 Information om LSS brukarundersökning 

Avdelningschef Camilla Wass informerar socialnämnden om LSS brukarundersökning. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att notera informationen om LSS brukarundersökning till 
protokollet. 

-~r 
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TÄBYO 

SOCIALNÄMNDEN 

PROTOKOLL 
2022-02-09 

§ 8 Preliminärt bokslut för socialnämnden 2021 

Socialchef Claes Lagergren informerar socialnämnden om det preliminära bokslutet för 
2021: 

För år 2021 redovisar socialnämnden en positiv avvikelse med 45,6 mnkr vilket motsvarar 
4% av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen innehåller en positiv volymavvikelse med 
44,0 mnkr. För anslagsfinansierad verksamhet redovisas en positiv avvikelse med 6,5 
mnkr och för egen regi redovisas en negativ avvikelse med 4,9 mnkr. 

Den negativa avvikelsen för egen regi hänför sig till särskilt boende för äldre. Boendena 
har under de senaste åren, trots åtgärder, haft problem med att få balans i ekonomin. En 
höjning av pengen efter beslut i kommunfullmäktige i juni har dock inneburit att 
underskotten minskat. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att notera informationen om preliminärt bokslut för 
socialnämnden 2021 till protokollet. 

ordf.sign: .. ... ..... . . .. .... .... .... .. just.sign: ... 
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TÄBVO 

SOCIALNÄMNDEN 

PROTOKOLL 
2022-02-09 

SON 2021/436-79 

§ 9 Återrapportering av vidtagna åtgärder för jämställdhetsarbetet inom 
ekonomiskt bistånd 

Socialnämnden gav i november 2020 socialchefen i uppdrag att utreda förutsättningarna 
för att säkerställa en jämställd utbetalning av ekonomiskt bistånd, socialnämndens 
protokoll den 11 november 2020, §113. Det beslutades i mars 2021, socialnämndens 
protokoll den 17 mars 2021, §26, bland annat att arbetssättet med delad utbetalning för 
sammanboende par ska prövas under 2021 och därefter utvärderas. 

Enheten för ekonomiskt bistånd har under 2021 prövat delad utbetalning och genomfört 
utvecklingsarbete kring jämställdhetsfrågor inom enheten. Ungefär hälften av paren som 
har beviljats ekonomiskt bistånd har valt att få en delad utbetalning. Paren har valt olika 
lösningar beroende på deras individuella familjesituation. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 27 december 2021. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna föreliggande tjänsteutlåtande som svar på 
socialnämndens uppdrag till socialchefen att återrapportera resultatet av vidtagna 
åtgärder för jämställdhetsarbetet inom ekonomiskt bistånd i februari 2022. 

'Hf 
just.sign: ... .. / ... ..... ..... ....... . 
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TÄBVO 

SOCIALNÄMNDEN 

PROTOKOLL 
2022-02-09 

SON 2021/392-71 

§ 10 Avtalsuppföljning av kvinnojouren i Täby Danderyd 

Kvinnojouren Täby Danderyd ska enligt avtalet, som beslutades i socialnämnden den 27 
december 2016, § 130, utföra uppdrag till kommunerna Täby och Danderyd på 
socialtjänstens område och tillhandahålla både insatser för kvinnor och barn såsom 
information, samtalsstöd, stöd och rådgivning och skyddat boende som regleras i 
individuella avtal. Individ- och familjeomsorgen i Täby kommun har tillsammans med 
Danderyds kommun följt upp avtalet under hösten 2021. 

Kvinnojouren lever väl upp till de fastställda bedömningsgrunderna förutom på två 
områden: lokalernas tillgänglighet och externa samverkansrutiner. Resultatet av 
uppföljningen presenteras i bilagan Avtalsuppföljning av kvinnojouren Täby Danderyd 
2021 daterad den 21 december 2021. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande med tillhörande bilaga daterat den 23 december 
2021. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna rapportenAvtalsuppföljning av kvinnojouren 
Täby Danderyd 2021 daterad den 21 december 2021. 

På grund av jäv deltar inte Susan El Hark (L) i handläggningen i detta ärende. 

just.sign:_~ ----- ------ ---
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TÄBVO PROTOKOLL 
2022-02-09 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2021/416-79 

§ 11 Upphandling av bemanningstjänster inom vård och omsorg 

Kommunen tecknade den 9 april 2020, SON 2019/260-74, ett ramavtal avseende 
bemanningstjänst för vård och omsorg till kommunens verksamheter i egen regi inom 
äldreomsorgen. 

Avtalet omfattade två delområden, delområde 1: legitimerade sjuksköterskor och 
delområde 2: Undersköterskor, Stödassistenter och Boendestödjare. Avrop från 
ramavtalet skedde genom två olika avropsmodeller, beroende på om uppdraget skulle 
bemannas inom 4 veckor eller senare än 4 veckor. Kontrakt tilldelades enligt "fast pris
först till kvarn" alternativt efter en" förnyad konkurrensutsättning". 

Då båda avropsmodellerna blev administrativt betungande för verksamheterna har beslut 
tagits att inte nyttja hela automatiska förlängningsoptionen på ett helt kalenderår utan 
man istället önskar genomföra en ny upphandling. Befintligt avtal förlängs därför till och 
med den 30 april 2022. Nytt ramavtal ska löpa från och med den 1 maj 2022. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 10 januari 2022. 

Yrkanden 

Jan-Olof Hedbom (S) yrkar återremittering. 

Eva Strand (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. 

Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att nämnden har beslutat att 
bifalla kommunledningskontorets förslag. 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att delegera till socialchef att, inför annonsering, godkänna 
upphandlingsdokumenten avseende upphandling av bemanningstjänster inom vård och 
omsorg. 

2. Socialnämnden beslutar att delegera till socialchef att anta leverantör, teckna avtal 
samt, om nödvändigt, fatta beslut om att avbryta upphandlingen avseende upphandling 
av bemanningstjänster inom vård och omsorg. 

Reservation 

Socialdemokraterna (S) reserverar sig mot beslutet, bi a~ 1. 

1· 
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Socialnämnden 

Yrkande 

20220209 

Bilaga till protokoll SON 

2022 -02- 0 9 

Ärende 7 Upphandling av bemanningstjänster inom vård och omsorg 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar återremitera ärendet till socialchefen för vidare utredning om 
möjligheten att anställa fast personal i sådan omfattning att det täcker arbetstoppar, 
sjukskrivningar och ledighet. 

I det fall nämnden avslår vårt förslag till belsut skall följande text anges i socialnämndes 
protokoll som vår reservation. 

Vi ser det som angeläget, precis som tjänsteutlåtandet påtalar, att tillgodose behovet 
av personal som kan tjästgöra vid tillfälliga arbetstoppar, sjukskrivningar och 
ledighet. 
Från omsorgstagarens synpunkt -som väger tungt- är det av yttersta betydelse att 
bevara kontinuiteten bland personalen, att omsorgstagaren känner trygghet i 
omsorgen. Med bemanningstjänster är det olika personer som gång efter annan 
tjänstgör, personer man inte känner. För övrig personal blir det även en ökad 
arbetsbelastning, att vid varje tillfälle introducera ny personal. 
Vi anser att konsulter, bemanningsföretag i mesta möjliga mån ska undvikas då det 
även medför extra kostnader för kommunen, en kostnad med minst den dubbla. 

Vi vill därför att socialchefen ges i uppdrag att utreda alternativa 
anställningsförhållanden med fast personal som kan täcka behovet. Antingen genom 
att antalet tjänster ökas inom de verksamheter som har behov eller att en egen 
personalpool tillskapas. 
Hur många årstjänster sjuksköterska ryms inom 1,6 milj? 1,5 tjänst? 
Hur många årstjänster undersköterska ryms inom 1,6 milj.? 2,5 tjänst? 
Vi anser att frågan behöver utredas vidare och att alternativen med 
bemanningsföretag - kommunalt anställd personal i någon form, redovisas. 

För so ·aldemokraterna 

~ 
Barbro Lindberg (s) 



TÄBYO 

SOCIALNÄMNDEN 

PROTOKOLL 
2022-02-09 

SON 2021/70-79 

§ 12 Rapport ej verkställda beslut per den 31 december 2021 

Kommunens socialnämnd är skyldig att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) om en beviljad insats enligt socialtjänstlag (2001:453) (SoL) och lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (1993:387) (LSS) inte verkställts inom tre månader 
efter beslut. 

Nämnden ska på motsvarande sätt även rapportera om en insats har avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader. Om IVO bedömer att insatsen inte verkställs inom 
skälig tid har de en skyldighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av 
särskild avgift. Rapportering ska ske varje kvartal till IVO, kommunens revisorer och till 
kommunfullmäktige. 

Per den 31 december 2021 rapporterar social omsorg totalt femtiosex (56) ej verkställda 
beslut fördelat med fyrtionio (49) inom SoL och sju (7) inom LSS. Flertalet av dessa beslut 
är till följd av avbrott i verkställighet samt till följd av att brukare har valt att avstå tjänster 
med anledning av rådande pandemi. 

I sammanställningen visas även femton (15) beslut inom SoL som avslutats under 
rapporteringstiden. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande med tillhörande rapport daterad den 31 januari 2022. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden.föreslår kommunfullmäktige att besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporten Rapport ej verkställda beslut per 
den 31 december 2021, daterad den 31 januari 2022. 

J-
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TÄBYO 

SOCIALNÄMNDEN 

PROTOKOLL 
2022-02-09 

§ 13 Val av ny ledamot till socialutskottet 

Socialnämnden inrättar i likhet med tidigare mandatperiod ett socialutskott för hantering 
och beslut i individärenden. 

Socialutskottet ska bestå av nio (9) ledamöter som väljs för mandatperioden fram till den 
31 december 2022. 

Då Lena Kvarnström (C) valt att avsäga sig sitt uppdrag i socialutskottet behöver en ny 
ledamot väljas. 

Förslag lämnas. 

Ordförande ställer förslaget under proposition och finner att nämnden beslutar enligt 
detsamma. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att Siv-Mari Skarp Andersson (C) väljs som ledamot i 
socialutskottet för mandatperioden fram till den 31 december 2022. 

~ 
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TÄBVO 

SOCIALNÄMNDEN 

§ 14 Anmälan av ordförandebeslut 

PROTOKOLL 
2022-02-09 

De av ordföranden fattade delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna. 

just.sign: .... ... ~ ... ..... .. . 

I 
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TÄBVU 

SOCIALNÄMNDEN 

PROTOKOLL 
2022-02-09 

SON 2022/59-79 

§ 15 Anmälan av lex Sarah för december 2021 och januari 2022 

Förteckning över inkomna rapporter enligt lex Sarah samt upprättade utredningar under 
december 2021 och januari 2022 anmäls och läggs till handlingarna. 

På grund av jäv deltar inte Lena Kvarnström (C) i handläggningen i detta ärende. 

just.sign: .. ~ ... .. .. ..... . 
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TÄBYO 

SOCIALNÄMNDEN 

PROTOKOLL 
2022-02-09 

SON 2022/58-79 

§ 16 Anmälan av lex Maria för december 2021 och januari 2022 

Förteckning över inkomna rapporter över allvarlig hälso- och sjukvårdsavvikelse samt 
anmälan till IVO enligt lex Maria under december 2021 och januari 2022 anmäls och 
läggs till handlingarna. 

just.sign: .. 11.M..=···· 
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TÄBVO 

SOCIALNÄMNDEN 

§ 17 Anmälan av delegationsbeslut 

PROTOKOLL 
2022-02-09 

Delegationsbeslut enligt förteckning daterad den 2 februari 2022 anmäls och läggs till 
handlingarna. 

just.sign: ..... 
1
/'-J!I/ ..... . 
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TÄBVO 

SOCIALNÄMNDEN 

§ 18 Anmälan av skrivelser 

PROTOKOLL 
2022-02-09 

SON 2021/65-79 

Förteckning över inkomna skrivelser daterad den 2 februari 2022 anmäls och läggs till 
handlingarna. 
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TÄBVO 

SOCIALNÄMNDEN 

PROTOKOLL 
2022-02-09 

§ 19 Anmälan av inkomna synpunkter och klagomål 

Förteckning över inkomna synpunkter och klagomål för december 2021 och januari 2022 

anmäls och läggs till handlingarna. 

just.sign: ... r ....... .. . 
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TÄBVO 

SOCIALNÄMNDEN 

§ 20 Anmälan av socialutskottets protokoll 

PROTOKOLL 
2022-02-09 

Socialutskottets protokoll enligt nedan anmäls och läggs till handlingarna. 

Protokoll daterat den 14 december 2021. 

Protokoll daterat den 11 januari 2022. 

Protokoll daterat den 2 februari 2022. 

just. sign: ___ /~----- -- --- -
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TÄBVU 

SOCIALNÄMNDEN 

PROTOKOLL 
2022-02-09 

§ 21 Anmälan av delegationsbeslut myndighetsutövning för december 2021 och 
januari 2022 

Delegationslista för myndighetsutövning för december 2021 och januari 2022 anmäls och 
läggs till handlingarna. 

ordf.sign: ........ ..................... . just. sign: .... /~ ..... ... . 
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TÄBVO 

SOCIALNÄMNDEN 

PROTOKOLL 
2022-02-09 

§ 22 Anmälan av bostadsanpassningsbidrag för december 2021 och januari 2022 

Rapport över bostadsanpassningsbidrag för december 2021 och januari 2022 anmäls och 
läggs till handlingarna. 

ordf.sign: .. just.sign: .... /~.: ..... 
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TÄBYO 

SOCIALNÄMNDEN 

§ 23 Övriga frågor 

PROTOKOLL 
2022-02-09 

• Socialchef Claes Lagergren informerar om nuvarande och planerade särskilda 

boenden 

• Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Lilian Carleson informerar nämnden om 

pandemi och vaccinationsläget. 

• Socialchef Claes Lagergren informerar om vaccinationskrav från den 1 mars 2022 

för anställda inom brukarnära tjänster i Täby kommun. 

~( 
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TÄBYO 

SOCIALNÄMNDEN 

PROTOKOLL 
2022-02-09 

§ 24 Begränsning av umgänge enl. 14 § 2 st. 1 p. LVU och hemlighållande av 
vistelseort enl. 14 § 2 st. 2 p. LVU 

Socialnämndens beslut 

ordf.sign: ........................ .. 
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