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Anslagsbevis 
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Närvarande 

Ledamöter Kerstin Pettersson (V) ordförande  
Metin Rhawi (S) 1:e vice ordförande 
Gunnel Edelsvärd (S) 
Ing-Marie Yang (MP) 
Birgitta Hammarlöf (M) 
Nils-Gunnar Lindh (FP) 
Mariusz Kawecki (SD) 

Ersättare Bengt-Arne Åhrberg (S), tjänstgörande 
Britt-Marie Lindell (S), tjänstgörande 
Göran Ording (S) 
Märta Eriksson (S) 
Birgitta Johansson (V) 
Lisbeth Wiklund (M), tjänstgörande 
Angelika Örnborg (KD), tjänstgörande 
Göran Lidman (SD) 

Övriga  
närvarande 

Gilda Johansson, socialdirektör 
Kjell Sjundemark, bitr. socialdirektör 
Maria Johansson, verksamhetscontroller 
Pernilla Andreasson, bitr. resultatområdeschef 
Eva Pedersen-Wallin, resultatområdeschef 
Catherine Persson, resultatområdeschef 
Caroline Wenner, resultatområdeschef 
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§ 80 Fastställande av dagordning 

Utsänd dagordning fastställs. 

  

§ 81 Allmänhetens frågstund 

Sammanfattning av ärendet 
Allmänheten närvarar och ställer frågor om de föreslagna besparingsåtgärderna samt om 
grunderna för beslut om bistånd i form av hemtjänst i ordinarie boende. 
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§ 82 Åtgärdsplan för en budget i balans 

Dnr: 15/046 

Sammanfattning av ärendet 
Då äldreomsorgsnämnden den 26 maj 2015 (§ 69) fattade beslut i ärendet Delårsbokslut april 
2015, beslöt man även att ge social-och omsorgskontoret i uppdrag att återkomma med 
ytterligare åtgärder för en budget i balans 2015. 

Totalt visar prognosen per sista april 2015 ett underskott på 15,5 miljoner kronor efter beslutade 
åtgärder. I bilagda PM redovisas förslag till ytterligare åtgärder. Besparingen uppgår till 8,7 
mnkr för år 2015 och 10,7 mnkr för helårseffekt.  

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden beslutar att: 

• avveckla mötesplatserna inklusive 1,0 tjänst,  
• reducera 2,2 mnkr av de 5,0 mnkr i komptensutvecklingsmedel som nämnden tilldelades i 

samband med mål och budget 2015-2017, 
• reducera medel för köp av tjänst för hälso- och sjukvårdsinsatser, 
• avveckla vårdhunden,  
• ge myndigheten i uppdrag att arbeta med omprövningar av hemtjänstbeslut, 
• erbjuda de som bor på extern korttidsboende med särskilt boende beslut en extern särskilt 

boendeplats, samt 
• ge verksamheten i uppdrag att se över växelvården.  

Beslutsunderlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-06-01. 

Bilaga 1 – PM åtgärdsplan för en budget i balans 2015. 

Yrkande 
Ordförande Kerstin Pettersson (V) framlägger ett skriftligt yrkande från (S), (V) och (MP) 
(bilaga 1), med innebörden att kontorets förslag att avveckla mötesplatserna, reducera medlen 
för kompetensutveckling, avveckla vårdhunden samt se över växelvården inte ska genomföras. 
Vidare föreslås kontoret ges i uppdrag att utreda: 

• vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas för att minska underskottet inom områdena 
hemtjänst och korttidsvård, 

• vad en översyn chefsorganisationen, hälso-sjukvårdsorganisationen respektive 
hemtjänstorganisationen kan ge i reducerade kostnader, samt 

• varför hemtjänsttimmarna är mindre än budgeterat trots att antalet äldre ökar.  

De två sistnämnda utredningsuppdragen ska avrapporteras vid nämndens sammanträde i 
september. Därutöver yrkas bifall till kontorets övriga föreslagna besparingsåtgärder. 

Nils-Gunnar Lindh (FP) yrkar bifall till (S), (V) och (MP) skriftliga yrkande. 

Birgitta Hammarlöf (M) yrkar bifall till (S), (V) och (MP) skriftliga yrkande. 

Angelika Örnborg (KD) yrkar bifall till (S), (V) och (MP) skriftliga yrkande. 
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Mariusz Kawecki (SD) yrkar bifall till (S), (V) och (MP) skriftliga yrkande. 

Propositionsordning  
Ordförande ställer proposition på (S), (V) och (MP) skriftliga yrkande och finner att nämnden 
enhälligt bifaller detsamma. 

Äldreomsorgsnämndens beslut:  

Avseende besparingsåtgärder 
1. Social- och omsorgskontorets förslag till besparingsåtgärder vad avser avveckling av 

mötesplatser, reduktion av kompetensutvecklingsmedel, avveckling av vårdhund och 
förändrad växelvård ska inte genomföras. 

2. Medel för köp av tjänst för hälso- och sjukvårdsinsatser reduceras. 
3. Verksamheten ges i uppdrag att arbeta med omprövningar av hemtjänstbeslut. 
4. De brukare som bor på extern korttidsboende med beslut om särskilt boende ska erbjudas en 

extern särskild boendeplats. 
5. Verksamheten ges i uppdrag att vidta åtgärder för att reducera den tid som särskilda 

boendeplatser står tomma. 

Avseende utredningsuppdrag 
6. Social-och omsorgskontoret ges i uppdrag att undersöka vilka ytterligare åtgärder som kan 

vidtas för att minska underskottet inom områdena hemtjänst och korttidsvård. 
7. Social- och omsorgskontoret ges i uppdrag att undersöka vad en översyn av 

chefsorganisationen, hälso-sjukvårdsorganisationen resp. hemtjänstorganisationen kan ge i 
reducerade kostnader. Uppdraget ska avrapporteras vid äldreomsorgsnämndens 
septembersammanträde. 

8. Social- och omsorgskontoret ges i uppdrag att göra en analys av varför hemtjänsttimmarna 
är mindre än budgeterat trots att antalet äldre ökar. Uppdraget ska avrapporteras vid 
äldreomsorgsnämndens septembersammanträde i anslutning till behandlingen av 
delårsbokslutet för andra tertialet 2015. 

Särskilt yttrande 
Nils-Gunnar Lindh (FP) anmäler och inkommer med särskilt yttrande.  

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Akten 
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§ 83 Yttrande över betänkande om ny läkarutbildning 

Dnr: ÄON 15/033 

Sammanfattning av ärendet 
Södertälje kommun har givits möjlighet att yttra sig över betänkandet För framtidens hälsa – en 
ny läkarutbildning (SOU 2013:15). Ärendet har överlämnats till social- och omsorgskontoret för 
direkt besvarande, efter beredning i bl.a. äldreomsorgsnämnden. 

Läkarutbildningsutredningen har tagit fram förslag på förändringar i läkarutbildningen som bl.a. 
innebär är att läkarexamen utökas med en termin till att omfatta sex års studier. Samtidigt 
föreslås en ny examensbeskrivning, med flera mål än tidigare, där tonvikten läggs på 
professionella förmågor och förhållningssätt. Det handlar om bemötande, kommunikation, 
förmåga till medicinskt beslutsfattande, ledarskap och att kunna leda förbättringsarbete. 
Samtidigt tas kraven på allmänna tjänstgöringsperioden (AT) bort och vägen till att få 
legitimation blir kortare. Universiteten får ett tydligar ansvar för kvalitet och innehåll hela 
vägen fram till examen och legitimation. 

Beslutsunderlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-05-28 

Social- och omsorgskontorets förslag till yttrande daterat 2015-05-28. 

Protokoll över kommunstyrelsens ordförandes beslut på delegation 2015-04-27 § 12. 
Sammanfattning av SOU 2013:15 

Yrkande 
Ordförande Kerstin Pettersson (V) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Propositionsordning  
Ordförande ställer proposition på kontorets förslag till beslut och finner att nämnden bifaller 
detsamma. 

Äldreomsorgsnämndens beslut:  
Social- och omsorgskontorets förslag till yttrande, daterat 2015-05-28, antas såsom nämndens 
yttrande över betänkandet För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning (SOU 2013:15). 

 

Beslutet skickas till 
Utbildningsdepartementet  

Omsorgsnämnden 

Socialnämnden 

Akten 
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§ 84 Höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen – 
svar på remiss från socialdepartementet 

Dnr: 15/039 

Sammanfattning av ärendet 
Äldreomsorgsnämnden har från Kommunstyrelsen beretts möjlighet att besvara en remiss från 
Regeringskansliet avseende Socialdepartementets promemoria om höjt avgiftstak för avgift 
enligt socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5 § (Ds 2015:23).  Promemorian föreslår en höjning 
av högkostnadsskydden i 8 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) för hemtjänst i ordinärt och 
särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård. Regeringen föreslår att 
kommunerna får möjlighet att höja sina avgifter med upp till 220 kronor per månad för 
hemtjänst i ordinärt och särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen. 

Av promemorian framgår inte hur minskningen av anslag på 148 miljoner kronor ska fördelas 
på kommunerna. Det är osäkert om Södertälje kommer att kunna täcka intäktsbortfallet genom 
möjligheten att ta ut högre avgift, då kommunen har förhållandevis många personer med ett 
lägre avgiftsutrymme än den nuvarande högsta avgiften på 1780 kronor per månad.  

Förslaget missgynnar de äldre som inte är berättigade till bostadstillägg för pensionärer (BTP) 
men som trots detta har en ansträngd ekonomi. Det missgynnar även de som har rätt till BTP 
men där hela höjningen av BTP går till ökad avgift.   

Det finns en risk att ett höjt avgiftstak medför att individer i behov av stöd och hjälp avstår från 
att söka insatser från kommunen då de inte anser sig ha råd med dessa. Det finns också en risk 
att individer som idag har insatser från kommunen avsäger sig hjälpen.  

Social- och omsorgskontoret föreslår äldreomsorgsnämnden att anta tjänsteskrivelse daterad 
2015-05-27 så som sitt yttrande över remiss ang. höjt avgiftstak för avgift enligt 
socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5 § (Ds 2015:23) och att översända det till regeringskansliet. 

Beslutsunderlag 
Social-och omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-05-27. 

Protokoll över kommunstyrelsens ordförandes beslut på delegation 2015-05-12 § 13. 

Kommunala pensionärsrådets yttrande daterat 2015-06-01. 

Regeringskansliets remiss ”Höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 
5 §”. 

Yrkande  
Ordförande Kerstin Pettersson (V) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.  

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kontorets förslag till beslut och finner att nämnden bifaller 
detsamma.  
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Äldreomsorgsnämndens beslut 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-05-27 antas såsom nämndens 
yttrande över promemorian höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5 
§ (Ds 2015:23). 

 

Beslutet skickas till 
Socialdepartementet 
Akten  
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§ 85 Ordförande informerar  

Sammanfattnings av ärendet 
Ordföranden tar upp frågan om ersättare i nämndens utökade presidium. På förekommen 
anledning klargör ordföranden att varje parti har rätt att skicka en ersättare ur sina egna led vid 
förfall för den ordinarie representanten. Ersättaren har närvaro- och yttranderätt, men kan inte 
utöva den ordinarie representantens eventuella beslutanderätt. 

 

§ 86 Kontoret informerar 

Sammanfattning av ärendet  
• Verksamhetsråden vid kommunens boenden för äldre. Cathrine Persson redogör för 

verksamhetsrådens arbete på kommunens boende för äldre. På vissa boenden har rådsmöten 
redan hållits, medan det på andra boende ännu inte hållits sådana möten. Detta har bl.a. 
berott på att det visat sig svårt att hitta passande datum, samt i vissa fall att man på boendena 
inte vetat om vilka som är kontaktpolitiker för den egna verksamheten.  

• Praktikplatser under sommaren. Marie Eriksson redogör för social- och omsorgskontorets 
arbete med praktikanter inom äldreomsorgen. Kontoret tar två gånger per år – en gång inför 
varje termin – in intresseanmälningar avseende praktikplatser från olika 
utbildningsanordnare. Vissa privata utbildningsanordnare tillämpar löpande intag, vilket 
innebär att behovet av praktikplatser i dessa fall kan komma att anmälas med kort varsel. 
Detta medför vissa svårigheter, då kontorets behov av planering innebär att man inte 
erbjuder praktikplatser med så pass kort varsel som ibland efterfrågas. 

• Mariekällgården. Efter att Arbetsmiljöverket tidigare haft synpunkter på arbetsmiljön på 
Mariekällgården, har social- och omsorgskontoret låtit åtgärda de identifierade bristerna. 
Arbetsmiljöverket har nu, efter en inspektion på plats, beslutat att godkänna de genomförda 
arbetsmiljöförbättringarna. 

• BPSD-enheten. Social- och omsorgskontoret utreder i skrivande stund två alternativ för att 
utnyttja tillgängliga platser på Tallhöjden. Förutom en boendeenhet för äldre, utreds även 
möjligheten att göra om platserna till ett gruppboende för äldre brukare inom LSS-
verksamheten. 

 

§ 87 Platssituationen 

Pernilla Andreasson redogör för platssituationen på kommunens boende för äldre. 
 

§ 88 Ärendebalans 

Utdelad ärendebalanslista läggs till handlingarna. 
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§ 89 Meddelanden/anmälningsärenden 

 

Förvaltningsrätten i Stockholm 

Domar i vilka nämndens beslut upprätthålls 

Datum Mål nr Saken 

2015-06-08 3381-15 Bostadsanpassningsbidrag 

2015-05-27 5914-15 Avgift enl. 8 kap. SoL 

2015-05-25 5531-15 Bistånd enl. SoL, i form av hemtjänst  

Beslut  

2015-05-27 10683-15 Beslut att inte företa syn 

Kommunfullmäktige 

Beslutsdatum Paragraf Ärende 

2015-05-25 § 120 Avsägelse av uppdrag 

Kommunstyrelsen 

2015-05-22 § 105 Befolkningsprognos 2015-2024 

2015-05-22 § 106 Rekommendation från KSL: publicera 
datamängder som öppna data 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 

2015-05-26 § 63 Lokalt vård- och omsorgsprogram 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 

2015-05-26 § 73 Lokalt vård- och omsorgsprogram 

2015-05-26 § 74 Produktionsstart av tillbyggnad av Wijbackens 
vård- och omsorgsboende 

Järna kommundelsnämnd 

2015-05-28 § 98 Lokalt vård- och omsorgsprogram 

Kommunala pensionärsrådet 

2015-05-27 ------------------ ´Remissvar – Höjt avgiftstak för avgift enl. SoL 8 
kap. 5 §. 

Lex Sarah 

Anmälan/dnr Datum  Beslut  

Nattpatrull 
15/041 ÄON 

2015-03-31 Påtaglig risk för missförhållande – brister i 
utförande av insats 
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Arbetsmiljöverket 

Information om 
avslutat ärende 

2015-05-28 2012/32492 Resultat vid uppföljande 
inspektion vid 
Mariekällgården 

Miljönämnden (myndighetsutövning) 

Föreläggande 2015-06-02 DB § 2015-
835 

Brister i 
livsmedelsanläggningen 
Mariekällgården 

Äldreomsorgsnämndens beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av meddelanden/anmälningsärenden. 

 
§ 90 Delegationsbeslut 

Social- och omsorgskontoret  Delegationslistor ÄK 

2015-05-27 – 2015-06-09 

ÄK Mariekälla, Grusåsen och Ronna 

Social- och omsorgskontoret Bostadsanpassningsbidrag 

2015-04-01-2015-04-30  

SK Hovsjö och Saltskog 

Äldreomsorgsnämndens ordförande Beslut att utse beslutsattestanter nr. 6 2015 

Socialdirektören Beslut att utse beslutsattestanter nr. 11-12 
2015 

Äldreomsorgsnämndens beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbesluten. 

 
 
Ordförande Kerstin Pettersson (V) avslutar sammanträdet. 

 



FOLKPARTIET 
Liberalerna 

 
Särskilt yttrande    ärende 4 

 

Åtgärdsplan för budget i balans 

Folkpartiet värnar äldreomsorgen även i ekonomiskt kärva tider vilket gör att vi 
bl.a. vill behålla våra betydelsefulla mötesplatser och den mycket uppskattade 
och legitimerade vårdhunden Charlie. Vi förvånas över kostnaderna att det 
”inom hemtjänsten finns en obalans i ekonomin, där det är den egna regin som 
inte klarat att anpassa sin verksamhet till fastställda priset”.  

Folkpartiet föreslog vid kommunstyrelsens sammanträde  den 11 juni att 
äldreomsorgsnämndens begäran om ett utökat kommunbidrag återförvisas till 
nämnden för hantering i delårsbokslutet per den sista augusti. Eftersom vi inte 
fick gehör för detta så yrkar folkpartiet bifall till majoritetens yrkande om att 
behålla mötesplatserna, inklusive 1,0 tjänst, vårdhunden Charlie, 
kompetensutvecklingsmedlen och växelvården. Vi stöder också de förslag som 
social- och omsorgskontoret fått att ytterligare se över verksamheterna inom 
bl.a. hemtjänst och korttidsvård och att återkomma med förslag i samband 
med nästa delårsrapport i september. 

Södertälje 2015-06-16 

Nils-Gunnar Lindh  

Folkpartiet Liberalerna 
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