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§ 91 Fastställande av dagordning 

Utsänd dagordning fastställs med följande förändring. Informationsärendet Information inför 
översyn av avgiftssystemet avhandlas samtidigt som beslutsärendet Taxor och avgifter inom 
äldreomsorgen 2016, men protokollförs separat. Informationsärendet Trygg och säker hemgång 
läggs till dagordningen. Lisbeth Wiklund (M) anmäler övrig fråga rörande ombyggnation av 
Bergsviks produktionskök.  

  

§ 92 Allmänhetens frågstund 

Sammanfattning av ärendet 
Allmänheten närvarar, men ställer inga frågor. 
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§ 93 Yttrande över förvaltningens underlag till Mål och 
budget 2016-2018 

Dnr: 15/049 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med att förvaltningens underlag till Mål och budget 2016-2018 presenterades den 11 
juni 2015, överlämnades underlaget för politisk beredning. Nämnderna ges tillfälle att senast 
den 31 augusti yttra sig till kommunstyrelsen över förvaltningens underlag. 

Södertälje har växt kraftigt under flera år, vilket medfört att verksamheterna dimensionerats för 
att möta ett utökat behov. Nu visar prognosen på en något svagare befolkningstillväxt. Den 
senaste tioårsperioden har kommunen växt med 14,5 procent och den kommande tio årsperioden 
väntas kommunen växa med 11,5 procent. Noterbart är att försörjningskvoten kommer att öka 
under åren framåt, vilket ställer krav på kommunens förmåga att använda befintliga resurser på 
ett än mer kostnadseffektivt sätt.  

Utvecklingen per april 2015 visar på nettokostnadsökningar på 6,9 procent medan 
skattetillväxten endast ökat med 3,3 procent. Det medför att alla verksamheter har stora 
omställningar att göra för att kostnader och intäkter ska vara i balans inför 2016. Utöver detta 
minskar skatter och bidrag 2016 med 1,7 procent, eller 87 mkr jämfört med år 2016 i Mål och 
Budget 2015-2017. Till största delen beror det på att befolkningsantagandet justerats ned i 
enlighet med den nya befolkningsprognosen. 

Ingen uppräkning för löner och priser har skett 2016. För 2017 och 2018 ligger en uppräkning 
på 2 procent för att kompensera för verksamhetens volymökningar. Ett generellt 
effektiviseringskrav på totalt 9 mkr (0,3 %) har fördelats ut på nämnderna. Påsar och anslag för 
pedagogisk verksamhet samt revisionen undantas helt från den generella besparingen. För 
tekniska nämnden har kostnader för räntor och avskrivningar undantagits från besparingen, även 
avgiften för Södertörns Brandförsvarsförbund är undantagen för KS/politisk ledning. För 
äldreomsorgsnämnden innebär effektiviseringskravet en besparing på 161 tkr, vilket avser 0,3 
procent av medel utanför äldreomsorgsverksamhetens påse, då påsen är undantagen från den 
generella besparingen.  

Antalet boendeplatser har ökat under 2015 och utökning av äldreomsorgsverksamhetens ”påse” 
har gjorts med 15,7 mnkr. Ökningen avser att kompensera dels för en utökning av köpta platser 
i avvaktan på det nya boendet i Björkmossen blir klart 2017, dels för helårseffekten av 
utbyggnaden av Wijbacken med 9 nya platser. Inom hemtjänsten har volymerna minskat 
ytterligare under 2015, samtidigt som stora obalanser i ekonomin finns. Ingen justering i 
”påsen” görs för de minskade volymerna, för att ge verksamheten utrymme att genomföra de 
organisationsförändringar och övriga insatser som krävs för att forma verksamheten så man kan 
nå en ekonomi i balans.  

I förvaltningens underlag till mål och budget 2016-2018 saknas ett avdrag för överföring av 
färdtjänst till kommunstyrelsen på totalt 450 tkr, då detta felaktigt avdragits från socialnämnden. 
Justering kommer att vara gjord i förslaget till Mål och budget 2016-2018, som presenteras för 
kommunstyrelsen. 
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Beslutsunderlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-06-24. 
Förvaltningens underlag till Mål och budget 2016-2018 – PM inkl. bilagor 

Yrkande 
Ordförande Kerstin Pettersson (V) framlägger ett gemensamt skriftligt yrkande (bilaga 1) från 
(S), (V) och (MP) med sammanfattningsvis följande innebörd. Frågan om Mål och Budget 
2016-18 är för närvarande under politisk beredning. Nämnden bör inte föregripa denna process 
och bör därför varken till- eller avstyrka förslagen i förvaltningens underlag till Mål och Budget 
2016-18. Istället bör nämnden förklara sig ha tagit del av förslagen. 

Propositionsordning  
Ordförande ställer proposition på bifall till förvaltningens förslag till beslut, mot bifall till (S), 
(V) och (MP) skriftliga yrkande. Ordföranden finner att nämnden avslår det förra och bifaller 
det senare.  

Äldreomsorgsnämndens beslut:  
Nämnden avstår från ett eget ställningstagande avseende förvaltningens underlag till Mål och 
Budget 2016-18, till förmån för den fortsatta mål- och budgetprocessen, samt konstaterar att 
man tagit del av förslagen i förvaltningens underlag till Mål och budget 2016-18. 

Avstår från att delta i beslut 
Mats Dahl (M), Birgitta Hammarlöf (M), Nils-Gunnar Lindh (FP), Ingrid Ahlman (KD) och 
Mariusz Kawecki (SD) avstår från att delta i beslutet.  

Särskilt yttrande 
Mats Dahl (M) och Birgitta Hammarlöf (M) anmäler och inkommer med ett skriftligt särskilt 
yttrande.  

Karin Halldin (C) framhåller att (C) kommer att presentera sin syn på förvaltningens förslag i ett 
annat sammanhang.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Akten 
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§ 94 Taxor och avgifter inom äldreomsorgen 2016 

Dnr: 15/064 

Ärendet 
Kommunens avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen är i grunden reglerade i lag. Lagen 
fastställer en högsta nivå (s.k. maxtaxa). Avgifterna ska vara skäliga och får inte överstiga 
kommunens självkostnader. Avgifterna beräknas utifrån brukarens avgiftsutrymme. Kommunen 
har en skyldighet att bevaka att den enskilde brukaren garanteras ett förbehållsbelopp för 
boendekostnad och normala levnadsomkostnader. Socialstyrelsen beslutar årligen om 
förbehållsbeloppet.  

Kommunen fastställer avgifter enligt två principer. Den ena är en andel av prisbasbeloppet som 
tidigare är beslutad i kommunfullmäktige. För kalenderår 2016 är prisbasbeloppet 44 300 
kronor, år 2015 var det 44 500 kronor. Prisbasbeloppet fastställs enligt lagen om allmän 
försäkring (1962:381) och räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget och 
enligt utvecklingen av konsumentprisindex. Regeringen beslutar om prisbasbeloppet efter 
förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). Avgifter som är knutna till prisbasbeloppet höjs i 
enlighet med tidigare fastställd procentuell andel. 

Den andra principen är en procentuell uppräkning som motsvarar förslag till uppräkning i Mål 
och Budget av nämndernas kommunbidrag, som kompensation för pris- och löneökningar. 
Ingen uppräkning för löner och priser har skett för 2016 i förvaltningens underlag till Mål och 
budget. För 2017 och 2018 ligger en uppräkning på 2 procent för att kompensera för 
verksamhetens volymökningar. Eftersom det kommer att finnas både löne- och prisökningar 
2016, föreslår kontoret att avgifter som inte är kopplade till prisbasbeloppet uppräknas med 
2 procent även för 2016.  

Tidpunkt för ikraftträdande 
Avgifter för pensionärer debiteras efter biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen och gäller från 
den 1 februari 2016 i samband med årlig omprövning av hemtjänstavgifterna.  

Beslutsunderlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-07-21. 
Bilaga – Förslag till Taxor och avgifter 2016 inom Äldreomsorgen. 

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. 
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Äldreomsorgsnämndens beslut:  
Kommunfullmäktige föreslås fastställa taxor och avgifter för år 2016 inom äldreomsorgen i 
enlighet med social- och omsorgskontorets förslag, med tillämpning från och med den 1 
februari 2016.  

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Akten 
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§ 95 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete - 
reviderat styrdokument 

Dnr: 12/086 

Sammanfattning av ärendet 
Äldreomsorgsnämnden, socialnämnden och omsorgsnämnden har under 2012 antagit ett 
styrdokument för systematiskt kvalitetsarbete enligt Socialstyrelsens föreskrift om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9.  Föreskriften omfattar både 
socialtjänst och hälso- och sjukvård. Syftet med ett ledningssystem är att skapa en systematik 
för att utveckla och säkra kvalitet. Centralt i detta är en struktur för verksamhetens ledning och 
styrning samt att bedriva ett kontinuerligt förbättringsarbete. Sedan 2012 har justeringar och 
revideringar av vissa rutiner i kvalitetsarbetet skett. Social- och omsorgskontoret har därför 
utarbetat ett förslag till reviderat styrdokument avseende ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete. Kontoret föreslår nämnden att föreliggande förslag, benämnt Ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete – Styrdokument (upprättat 2015-07-23) fastställs att gälla för 
verksamhet inom nämndens ansvarsområde samt att tidigare antagna styrdokument därmed 
upphör att gälla. 

Beslutsunderlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-07-23. 

Sammanställning av revideringar. 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete – Styrdokument, upprättat 2015-07-23. 

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.  

Äldreomsorgsnämndens beslut 
Social- och omsorgskontorets förslag till reviderat styrdokument, benämnt Ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete – Styrdokument (upprättat 2015-07-23), fastställs att gälla för 
verksamhet inom nämndens ansvarsområde. Tidigare antagna styrdokument upphör därmed att 
gälla. 

 

Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
Omsorgsnämnden 
Akten  
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§ 96 Boendeplan 2016- 2018 inom äldreomsorgen 

Dnr: ÄON 15/036, En 15/33, HM 15/40, Jä 15/67, VM 15/40 

Sammanfattning av ärendet 
I socialtjänstlagen finns särskilda bestämmelser om äldre i kapitel 5 §§ 4-6. I lagen fastslås att 
kommunen ska planera sina insatser för äldre och inrätta särskilda boendeformer för service och 
omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd. Boendeplanen för äldreomsorgen tas 
fram utefter befolkningsprognosen som fastställs av kommunstyrelsen. 
 
Enligt tidigare beslut sker en utbyggnad 2016 med nio lägenheter på Wijbacken i Hölö. 2017 
planeras ett nytt vård- och omsorgsboende, Björkmossen, med 54 lägenheter. Enligt 
befolkningsprognosen behövs ytterligare ett vård-och omsorgsboende med 50-60 lägenheter 
2021-2024.  

Beslutsunderlag 
Social-och omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-07-01.   
PM daterad 2015-07-01, med bilaga. 

Yrkande 
Ordförande Kerstin Pettersson (V) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut, med ändring till 
viss del enligt följande. I boendeplanen (s. 9), sägs att Solgläntan ska avvecklas i samband med 
att ett nytt vård- och omsorgsboende står färdigt. Denna text bör strykas, så att frågan om en 
eventuell avveckling av Solgläntan prövas förutsättningslöst om och när den blir aktuell.  

Mats Dahl (M) och Birgitta Hammarlöf (M) yrkar bifall till ordförandens yrkande. 

Ingrid Ahlman (KD) yrkar bifall till ordförandens yrkande. 

Nils-Gunnar Lindh (FP) yrkar bifall till ordförandens yrkande. 

Metin Rhawi (S) yrkar bifall till ordförandens yrkande. 

Ing-Marie Yang (MP) yrkar bifall till ordförandens yrkande. 

Mariusz Kawecki (SD) yrkar bifall till ordförandens yrkande.  

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall till kontorets förslag till beslut i sin ursprungliga form, 
mot bifall till ordförandens yrkande. Ordföranden finner att nämnden avslår det förra och 
bifaller det senare. 
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Äldreomsorgsnämndens beslut 
1. Boendeplanen inom äldreomsorgen 2016-2018, som innebär utbyggnad av nio 

lägenheter på Wijbackens vård-och omsorgsboende 2016 och ett nytt vård- och 
omsorgsboende med 54 lägenheter 2017, antas med den förändringen att texten om 
avveckling av Solgläntan ska strykas.  

2. Boendeplanen är ett underlag för arbetet med Mål- och Budget 2016-2018. 

Särskilt yttrande 
Mariusz Kawecki (SD) framhåller att byggandet av ytterligare 54 lägenheter, mot bakgrund av 
såväl befolkningsökningen som den nuvarande kösituationen, inte kommer att vara tillräckligt 
för att möta det förväntade framtida behovet.  

Beslutet skickas till 
Kommundelsnämnderna 

Kommunala pensionärsrådet 

Akten 
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§ 97 Uppföljning av brukarinflytande inom hemtjänsten 

Dnr ÄON 14/040 

Sammanfattning av ärendet 
Äldreomsorgsnämnden beslutade den 28 april 2010 § 39 att brukaren ska få ett större inflytande 
över beviljade serviceinsatser inom hemtjänsten. Det innebär att serviceinsatser kan bytas mot 
andra insatser, exempelvis städning mot omplantering av blommor m.m. Uppföljningarna av 
modellen för brukarinflytande – d.v.s. att byta serviceinstaser mot andra specificerade 
aktiviteter – visar att modellen inte har haft avsedd effekt. 

Genomförandeplaner, införandet av värdighetsgarantin och införandet av ÄBIC medverkar till 
att öka brukarnas inflytande över det sätt på vilket insatserna utförs.  

Nämndens föreslås godkänna uppföljningen samt upphäva beslut av den 28 april 2010 § 3, då 
brukarinflytandet säkerställs i genomförandeplanen. 

Beslutsunderlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-07-01. 

PM daterad 2015-07-01, med bilagor. 

Ajournering 
Nämnden ajournerar sig i 10 minuter och återsamlas kl. 16.50. 

Yrkande  
Ordförande Kerstin Pettersson (V) yrkar nämnden ska besluta att godkänna den genomförda 
uppföljningen i sig, utan att för den skull upphäva tidigare beslut om brukarinflytande. Istället 
bör ärendet i denna del återremitteras till kontoret, med uppdrag att utreda alternativa modeller 
för brukarinflytande. Uppdraget ska redovisas i december 2015. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall till kontorets förslag till beslut, mot bifall till eget 
yrkande. Ordföranden finner att nämnden avslår det förra och bifaller det senare. 
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Äldreomsorgsnämndens beslut 
1. Uppföljning av brukarinflytandet godkänns. 
2. I övrigt återremitteras ärendet till kontoret, med uppdrag att utreda alternativa modeller 

för brukarinflytande. Uppdraget ska redovisas i december 2015.  

Beslutet skickas till 
Kommundelsnämnderna 

Akten 
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§ 98 Handlingsplan e-hälsa 2015-2019 

Dnr: 15/026 

Sammanfattning av ärendet 
Äldreomsorgsnämnden fattade 2014 beslut om en handlingsplan för e-hälsa för 2014-2018. 
Handlingsplanen för e-hälsa är en del i det arbete som följer av årsvisa överenskommelser om 
”Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten”, som Sveriges 
kommuner och landsting tecknar med regeringen. Syftet med överenskommelserna om e-hälsa 
har varit att skapa nytta för invånare, personal och beslutsfattare genom att utveckla insatser, 
verktyg och processer inom hela socialtjänsten med stöd av ny teknik. 

Föreliggande förslag till handlingsplan för e-hälsa för 2015-2019 är en revidering av tidigare 
plan. Planen innehåller en beskrivning av finansiering, organisation och samverkan för arbetet 
med e-hälsa i Södertälje kommun samt pågående projekt. Därutöver finns en strategisk 
bedömning inför framtiden.  

Revideringar har gjorts enligt följande: 

• Kapitel 1 & 2 – Mindre justeringar och uppdateringar 
• Kapitel 3 – Revidering av statusläge och tidsplan för projekt i tabellen. Tillägg i form av 

beskrivning av de olika projektens innehåll 
• Kapitel 4 – Har omarbetats och utvecklats, med tydligare beskrivningar av centrala 

förutsättningar i e-hälsoarbetet. 
• Kapitel 5 – Inga ändringar. 

Social- och omsorgskontoret föreslår att nämnden godkänner kontorets förslag till 
handlingsplan för e-hälsa 2015-2019. 

Beslutsunderlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-08-06. 

Handlingsplan för e-hälsa 2015-2019, daterad 2015-08-06. 

Föredragning 
Kvalitetschef Lisa Mattsson framhåller att det i kontorets förslag till handlingsplan för e-hälsa 
saknas ett rent beskrivande stycke om Kultur 365, dess verksamhet och uppdrag. Nämnden 
föreslås uppdra till kontoret att åtgärda detta.  

Yrkande  
Ordförande Kerstin Pettersson (V) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut, med tillägget att 
kontoret ska ges i uppdrag att se till att det i handlingsplanen tas in ett stycke om Kultur 365. 

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

Ordföranden ställer därefter proposition på eget tilläggsyrkande och finner att nämnden bifaller 
detsamma.  
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Äldreomsorgsnämndens beslut 
1. Social- och omsorgskontorets förslag till handlingsplan för e-hälsa 2015-2019 godkänns. 
2. Kontoret ges i uppdrag att se till att det i handlingsplanen tas in ett stycke om Kultur 365. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Kommunala handikapprådet 

Kommunala pensionärsrådet 

Akten 
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§ 99 Uppföljning av hemtjänst 2015 

Dnr: 15/059 

Sammanfattning av ärendet 
Idag finns 11 utförare av hemtjänst enligt LOU i Södertälje (inkl. egen regi och nattpatrull).  

Generellt uppfyller utförarna de krav som specificerats i avtalet med Södertälje.  All personal 
som blivit intervjuad har varit engagerad, öppen och visat ett stort engagemang för brukarnas 
välmående. Verksamheterna har rutiner som är kända av omvårdnadspersonalen. Utförarna 
arbetar med att utveckla kvalitén på olika sätt genom APT, utbildningsdagar och grupparbeten. 

Samarbetet med kommunen upplevs i stort som bra. Det finns en klart uttalad önskan att 
regelbundet träffa biståndshandläggarna. Däremot upplevs inte samverkan med primärvården 
som genomgående positiv. Man upplever skillnader mellan vårdcentraler och då framför allt 
gällande delegering. 

Uppföljningen har identifierat brister, men inte av den omfattningen att det har krävts 
omedelbara åtgärder och åtgärdsplaner. Under 2016 kommer kontoret att följa upp de områden 
där respektive utförare fått återkoppling om att utvecklingsarbete behövs.  

Samtliga utförare uppnår kravet på att 60 procent av personalen ska ha relevant 
utbildning/validering. Med relevant utbildning menas undersköterska, gymnasieskolans 
omvårdnadsprogram, annan jämförbar gymnasieutbildning eller kompetens validerad enligt 
modellen Kravmärkt Yrkesroll. 

Beslutsunderlag  
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad den 2015-08-14. 

Rapport ”Uppföljning hemtjänst 2015” med bilagor 

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.  

Äldreomsorgsnämndens beslut 
Rapporten om uppföljning av hemtjänst 2015 godkänns. 

Beslutet skickas till 
Kommundelsnämnderna 

Kommunala handikapprådet 

Kommunala pensionärsrådet 
Akten  
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§ 100 Riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen 
till personer över 65 år – revidering 

Dnr: 15/037 

Sammanfattning av ärendet 
Uppdatering av riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år har 
genomförts, för att överensstämma med andra fattade beslut av organisatorisk eller 
administrativ art inom kommunen. 

Införandet av arbetsmetoden ÄBIC (Äldres Behov i Centrum) innebär att riktlinjerna ska 
omarbetas i sin helhet; hur och när kommer att avgöras i ett senare skede av processen för 
införandet. I avvaktan på ytterligare beslut om ÄBIC föreslås endast smärre förändringar. 

Social- och omsorgskontoret föreslår att nämnden godkänner föreslagna förändringarna i 
riktlinjen för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år.  
 
Beslutsunderlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-06-26. 
Förslag till ändringar/ uppdatering av riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänsten till 
personer över 65 år, daterad 2015-06-26. 

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.  

Äldreomsorgsnämndens beslut 
Riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år ändras i enlighet med 
ändringsförslag daterat 2015-06-26. 

 

Beslutet skickas till 
Kommunala pensionärsrådet 

Akten 
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§ 101 Yttrande över motion "Vinnande måltider även inom 
äldreomsorgen" 

Dnr: 15/030 

Sammanfattning av ärendet 
Kristdemokraterna har den 28 april 2014 väckt en motion i kommunfullmäktige om maten inom 
äldreomsorgen. Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar ge förvaltningen i uppdrag 
att: 

1. Ta fram en plan för hur utbudet av maträtter kan öka, så att de äldres nöjdhet ökar 
2. Ta fram en övergripande strategi för hur undernäring hos Södertäljes äldre ska förebyggas 
3. Utreda i vilken mån det går att investera i tillagningskök vid varje äldreboende 
4. Via gemensamma mötesplatser skapa möjlighet för äldre som inte vill äta i ensamhet 

Social och omsorgskontoret har upprättat ett förslag till yttrande som innehåller en 
nulägesbeskrivning av hur kontoret idag arbetar med att förbättra matsituationen samt förebygga 
undernäring.  

Beslutsunderlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-08-12. 

Social- och omsorgskontorets förslag till yttrande över motion ”vinnande måltider även inom 
äldreomsorgen” daterad 2015-08-12. 

Motion av Veronica Westergård ”vinnande måltider även inom äldreomsorgen” daterad 27 mars 
2015. 

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

Ingrid Ahlman (KD) yrkar att nämnden ska besluta att tillstyrka motionen enligt dess lydelse. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall till kontorets förslag till beslut, mot Ingrid Ahlmans 
(KD) yrkande. Ordföranden finner att nämnden bifaller det förra och avslår det senare.  
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Äldreomsorgsnämndens beslut 
Social- och omsorgskontorets förslag till yttrande över motionen ”Vinnande måltider även inom 
äldreomsorgen”, daterat 2015-08-12, antas såsom nämndens eget.  

Reservation 
Ingrid Ahlman (KD) och Nils-Gunnar Lindh (FP) reserverar sig till protokollet till förmån för 
Ingrid Ahlmans yrkande.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Akten 
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§ 102 Yttrande över förslag till detaljplan för del av 
Rinken 2 i Geneta 

Dnr: ÄON 15/063 

Sammanfattning av ärendet 
Äldreomsorgsnämnden har fått en inbjudan till plansamråd angående förslag till detaljplan för 
del av Rinken 2 i Geneta. Synpunkterna på förslaget ska lämnas senast 6 september.  

Syftet med detaljplaneförslaget är att möjligöra för kompletterande handelsverksamhet inom det 
större handelsområdet i Geneta (Wasa handelsplats). Planområdet omfattar ca 4280 
kvadratmeter och ligger inom en större handelsfastighet i Geneta. Handelsfastigheten i sig är en 
del av ett större externhandelsområde och gränsar även till idrottsområdet kring Scaniarinken. 
Den del av fastigheten som berörs av förslaget ligger med infart från Genetaleden. Idag består 
planområdet av parkeringsyta för besökare till handelsområdet. Förslaget innebär en byggnation 
som syftar till att inrymma en restaurang med möjlighet till drive through.  

Yttrande 
Social- och omsorkskontorets förslag till äldreomsorgsnämnden är att tillstyrka förslaget till 
detaljplan för del av Rinken 2 med följande tillägg: 

Äldreomsorgsnämnden ska göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för 
äldre och personer med funktionsnedsättning. Äldreomsorgsnämnden har därför beaktat 
förslaget till detaljplan för del av Rinken 2 ur detta perspektiv. Den planerade byggnationen bör 
utformas så att lokaler, entré och gångstråk lever upp till kraven om god tillgänglighet för 
personer med funktionsnedsättning. 

Beslutsunderlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-08-13. 
Samhällsbyggnadskontorets förslag till detaljplan på Södertälje Kommuns 
webbplats: www.sodertalje.se/rinken-2. 

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.  

  

http://www.sodertalje.se/rinken-2
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Äldreomsorgsnämndens beslut 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-08-13 antas såsom nämndens 
yttrande över detaljplan för del av Rinken 2 i Geneta.  

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret 

Akten 
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§ 103 Information om Äldres Behov i Centrum (ÄBIC) 

Sammanfattning av ärendet  
Ann-Charlotte Ortman-Ljung informerar om arbetet med att införa Äldres Behov I Centrum 
(ÄBIC). Såsom namnet antyder, sätter ÄBIC brukarens behov i centrum, istället för att utgå från 
det befintliga utbudet. Metoden kännetecknas av ett mer strukturerat angreppssätt och en strävan 
efter ökad rättsäkerhet. Metoden ställer även krav på strukturerad dokumentation och ett 
gemensamt språk. Införandet av ÄBIC kommer ske i ett flertal steg och metoden beräknas vara 
implementerad på handläggarnivå i december 2016. 

Nämnden förutsätter att den kommer hållas informerad om arbetet med införandet av ÄBIC.  

 

§ 104 Trygg och säker hemgång 

Sammanfattning av ärendet  
David Ilgün och Pernilla Andreasson informerar om arbetet inom Trygg och säker hemgång – 
det som tidigare benämnts Hemtagningsteamet.  

 

§ 105 Information inför översyn av avgiftssystemet 

Sammanfattning av ärendet  
Maria Johansson sammanfattar arbetet med att se över avgiftssystemet inom äldreomsorgen. En 
beredningsgrupp har bildats, bestående av bl.a. politiker från berörda nämnder samt 
representanter från kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet. Förvaltningen 
har kallat till möten under hösten, vid vilka ramarna för översynen kommer att utredas. Arbetet 
kommer att fortgå under hösten och förhoppningen är att ett konkret förslag ska kunna 
presenteras för berörda nämnder under februari 2016. Ambitionen är att den nya 
taxekonstruktionen ska kunna träda i kraft vid halvårsskiftet 2016. 

Nämnden noterar att det finns vissa oklarheter rörande huruvida nämndens representanter i 
beredningsgruppen fått någon kallelse till arbetsgruppens sammanträde. 

§ 106 Alkoholservering på äldreboenden 

Sammanfattning av ärendet  
David Engstrand informerar om alkoholservering på kommunens boenden för äldre. 
Alkohollagen medger ett undantag från tillståndskravet när det gäller servering av alkohol till 
boenden och anhöriga/närstående på boenden för äldre. Dock ställs krav på att serveringen 
anmäls till kommunen (i realiteten tillståndsenheten), samt att boendet upprättar och lämnar in 
ett egenkontrollprogram. 

§ 107 Ordförande informerar  

Sammanfattning av ärendet 
Socialdirektör Gilda Johansson avtackas officiellt i Estrads foajé den 31 augusti kl. 15.00. 
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Nämndens presidium – Kerstin Pettersson (V), Mats Dahl (M) och Metin Rhawi (S) – deltog 
tisdagen den 25 augusti i en budgetdialog inför Mål och Budget 2016-18. 

§ 108 Kontoret informerar 

Sammanfattning av ärendet  
• Social- och omsorgskontorets nye, tillförordnade ekonomichef heter Patric Aronsson. 
• Rekrytering av en ny socialdirektör pågår och två kandidater har hittills intervjuats. 
• Upphandlingen av driften av Oxbackshemmet har föranlett en begäran om överprövning – 

förvaltningsrättens beslut är att vänta inom en snar framtid.  
• Konkurrensverket har förutskickat att man kommer att ansöka om ett utdömande av vite 

gentemot kommunen, med anledning av den tidigare avbrutna upphandlingen av 
Oxbackshemmet. Efter det att kommunen inkommit med ett yttrande till konkurrensverket, 
har verket justerat ned sitt anspråk. 

• Sommarbemanningen 2015 har till viss del medfört utmaningar, med svårigheter i vissa fall 
att bemanna semestervakanser med utbildad personal. Bemanningssituationen har även 
påverkats av en hel del korttidssjukskrivning. 

 

§ 109 Platssituationen 

Pernilla Andreasson redogör för platssituationen på kommunens boende för äldre. 
 

§ 110 Ekonomisk avstämning 

Sammanfattning av ärendet 
För sommarmånaderna finns inga regelrätta bokslut, varför endast en övergripande bild av det 
ekonomiska läget presenteras. En mer ingående genomgång av det ekonomiska läget kommer 
att göras i anslutning till behandlingen av delårsbokslutet per den 31 augusti, som kommer att 
presenteras vid nämndens sammanträde i september.  

 

§ 111 Ärendebalans 

Utdelad ärendebalanslista läggs till handlingarna. 

§ 112 Meddelanden/anmälningsärenden 

Förvaltningsrätten i Stockholm 

Domar i vilka nämndens beslut upprätthålls 

Datum Mål nr Saken 

2015-08-20 12534-15 Bistånd enl. SoL, i form av hemtjänst 

2015-07-31 11624-15 Avgift enl. 8 kap. SoL 
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2015-07-20 6871-15 Bostadsanpassningsbidrag 

2015-07-20 7332-15 Bostadsanpassningsbidrag 

2015-06-28 5841-15 Bostadsanpassningsbidrag 

Beslut  

2015-06-26 10270-15 Beslut att avskriva mål om avgift enl. 8 kap. SoL 

Inspektionen för vård och omsorg 

Datum Dnr Saken 

2015-07-16 8.2-19972/2015-4 Klagomål från brukare om lång verkställighetstid 
– ärendet avslutas 

2015-06-23 8.1.1-
29314/2014-3 

Anmälan enl. Lex Maria – ärendet avslutas 

2015-06-17 8.2-7123/2015 Klagomål mot enskild utförare, för kännedom 

Kommunfullmäktige 

Beslutsdatum Paragraf Ärende 

2015-06-15 § 139 Delårsbokslut för Södertälje kommun per den 30/4 

Kommunstyrelsen 

2015-06-11 § 120 Delårsbokslut för Södertälje kommun per den 30/4 

2015-06-11 § 125 Produktionsstart Wijbacken 

Socialnämnden 

2015-06-09 § 103 Mål och inriktning för arbete mot våld i nära 
relationer 

Lex Sarah 

Anmälan/dnr Datum  Beslut  

Trygghetslarm 2015-05-15 Missförhållande 

Trygghetslarm 2015-05-15 Påtaglig risk för missförhållande 

MÄF/hemtjänst
grupp 3  

15/054 ÄON 

2015-07-08 Avvikelse, klagomål, synpunkt 

MÄF 

15/055 ÄON 

2015-06-25 Avvikelse, klagomål, synpunkt 

Hemtjänstgrupp 
2 

15/056 ÄON 

2015-07-02 Avvikelse, klagomål, synpunkt 
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Hemtjänst 

15/057 ÄON 

2015-07-20 Utredning inledd 

Miljönämnden (myndighetsutövning) 

Avgift för extra 
livsmedelskontrol samt 
avslut av ärende 

2015-07-28 DB § 2015-
1166 

Brister på Bergviks 
produktionskök åtgärdade 

Äldreomsorgsnämndens beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av meddelanden/anmälningsärenden. 

 
§ 113 Delegationsbeslut 

Social- och omsorgskontoret  Delegationslistor ÄK 

2015-06-17 – 2015-08-11 

ÄK Brunnsäng, Mariekälla och 
Bårsta/Blombacka 

Social- och omsorgskontoret Beslut om bostadsanpassningsbidrag (helt 
eller delvis avslag) 2015-05-01 – 2015-07-31 

Socialdirektören Beslut att utse beslutsattestanter nr. 13 2015 

Äldreomsorgsnämndens beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbesluten. 

 
 
Ordförande Kerstin Pettersson (V) avslutar sammanträdet. 
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