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SOCIAL OMSORG SOC 
Marie Tid 
Avdelningschef 

SOCIALNÄMNDEN 
                    2022-12-07 

Tecknande av nytt avtal med Stockholms stads 
trygghetsjour 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden beslutar att ingå avtal med Äldrenämnden i Stockholms 
stad för arbetsledning på jourtid via Trygghetsjouren från och med den  
1 januari 2023 samt att uppdra till socialchefen att verkställa beslutet.  

2. Socialnämnden beslutar att upphäva socialnämndens beslut § 144 fattat 
den 19 oktober 2022. 

Sammanfattning 

Socialnämnden i Täby kommun har för närvarande ett avtal med Stockholms 
stads trygghetsjour avseende arbetsledning under kvällar, nätter och helger. 
Avtalet omfattar äldreomsorg och funktionshinderomsorg i kommunal regi. 
Avdelning äldreomsorg har haft för avsikt att lösa arbetsledningen inom den egna 
verksamheten, varför avtalet för äldreomsorgens del sades upp i juni 2022. Den 
lösning som skulle ersätta Trygghetsjouren visade sig under hösten inte vara 
möjligt att genomföra från årsskiftet. Socialchefen föreslås därför få i uppdrag att 
teckna ett nytt avtal med Stockholms stads Trygghetsjour, där äldreomsorgen på 
samma sätt som tidigare inkluderas.  

Ärendet 

Socialnämnden i Täby kommun har för närvarande ett avtal med Stockholms 
stads trygghetsjour avseende arbetsledning under kvällar, nätter och helger. 
Avtalet omfattar äldreomsorg och funktionshinderomsorg i kommunal regi. Då 
äldreomsorgens egen regi hade för avsikt att lösa denna arbetsledning inom den 
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egna verksamheten, sades avtalet upp för äldreomsorgens del i juni 2022 (dnr. 
SON  2022/280-79). Avtalet löper ut den 31 december 2022. 

Socialnämnden beslutade den  19 oktober 2022 (§ 144) att uppdra till 
socialchefen att teckna ett nytt avtal avseende funktionshinderomsorgen från och 
med 2023 (dnr. SON 2022/280-74). 

Den lösning som var tänkt att ersätta Trygghetsjourens arbetsledning inom 
äldreomsorgen har av bland annat organisatoriska skäl inte kommit till stånd. 
Alternativ har undersökts, men då dessa fordrar ett mer omfattande 
utredningsarbete och förankring, finns inte möjlighet att implementera något 
alternativ till Trygghetsjouren från årsskiftet. 

För att säkerställa arbetsledning under kvällar, nätter och helger föreslås därför 
att ett nytt avtal tecknas med Äldrenämnden i Stockholms stad/Trygghetsjouren, 
där äldreomsorgen på samma sätt som tidigare ingår. 

Avtalet föreslås gälla från och med den 1 januari 2023 fram till och med den 31 
december 2023 med en uppsägningstid på sex månader. Om uppsägning inte 
sker förlängs avtalet med ett kalenderår i sänder. 

Ekonomiska överväganden 

Enligt den debiteringsmodell som gäller enligt såväl nuvarande som föreslaget 
avtal, och även för det avtal som tecknats för funktionshinderomsorgen, debiteras 
kommunen utifrån hur många anställda avtalet omfattar.  

Den högsta nivån (3) debiteras om antalet anställda överstiger 299. Enligt den 
modell som bifogas avtalet, debiteras 395 300 kr för nivå 3 år 2023.  Kostnaden 
ryms inom socialnämndens budget.  

Claes Lagergren 
Socialchef 
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Bilagor 
1. Förslag på avtal mellan socialnämnden i Täby kommun och 

Äldrenämnden i Stockholms stad.   

2. Bilaga till parternas avtal om arbetsledning inom verksamhetsområdena 
äldreomsorg och omsorgen om personer med funktionsnedsättning, 
inklusive socialpsykiatrin - Debiteringsmodell 2023.  

Expedieras 

Upphandlare Monica Gustafsson 

Avdelningschef Marie Tid 

Avdelningschef Camilla Wass 
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