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Tid och plats

2014-05-27, kl. 13.10 – 15.35, Knutpunkten, Lunagallerian

Ledamöter

Ifeta Ahmic Cenanovic (S) ordförande
Marie Heikkinen (S), 1:e vice ordförande
Elof Hansjons (S)
Nejla Aydogan (S)
Anne-Marie Larsson (M) 2:e vice ordförande
Caisa Ekstrand (M)
Fahima Madoson (C)

Ersättare

Sven-Olof Järn (S)
Göran Ording (S)
Malena Danell (S), närvarande fr.o.m. § 50.
Daniel Zippert (MP), tjänstgörandre
Shawbå Ghalandari (V), tjänstgörande
Staffan Alén (M), tjänstgörande för SD
Emma Jogic (M)
Christoffer Johansson (M)
Viveca Rabenius (FP), tjänstgörande

Övriga närvarande

Övriga närvarande redovisas på nästa sida.

Justerare

Anne-Marie Larsson (M)

Plats och tid för justering

Stadshuset, måndagen den 9 juni

Underskrifter

Sekreterare

Axel Christensson

Paragrafer

48-60

Ordförande

Ifeta Ahmic Cenanovic (S)

Paragrafer
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Paragrafer
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Justerare

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2014-05-27

Anslaget sätts upp

2014-06-10

Anslaget tas ned

2014-07-07

Förvaringsplats för protokoll

Social- och omsorgskontoret, stadshuset

Underskrifter

Södertälje kommun

Sammanträdesprotokoll

2014-05-27

Omsorgsnämnden

2 (14)

Innehåll
Innehåll .................................................................................................................................. 2
Fastställande av dagordning .................................................................................................. 3
Uppdrag 5/3 Redovisa arbetet med att få ner sjukfrånvarotalen ........................................... 3
Yttrande över betänkandet Förändrad assistansersättning – en översyn av
ersättningssystemet ................................................................................................................ 4
Uppföljningsplan för verksamhet inom omsorgen 2014-2016 .............................................. 5
Delårsbokslut per den 30 april 2014 ...................................................................................... 7
Inbjudan till granskning angående förslag till detaljplan för Blåklinten 16 samt del av
Mariekälla 1:1 i Södertälje .................................................................................................... 9
Inbjudan till utställning angående förslag till detaljplan för Ekgården norra (del av
Ekgården 1:1 m fl) i Södertälje ........................................................................................... 10
Tillkommande ärende – inställt nämndsammanträde i juni................................................. 11
Ärendebalans ....................................................................................................................... 12
Nämnden informerar............................................................................................................ 12
Kontoret informerar ............................................................................................................. 12
Meddelanden/anmälningsärenden ....................................................................................... 13
Delegeringsbeslut ................................................................................................................ 14
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Fastställande av dagordning
Utsänd dagordning fastställs med följande tillägg och förändringar. Punkt 7,
Uppdrag 5/3 Redovisa arbetet med att få ner sjukfrånvarotalen, flyttas fram och
avhandlas som ny punkt 4. Ett tillkommande ärende rörande Inställt
sammanträde i juni läggs till dagordningen och behandlas som näst sista punkt.

§ 49

Uppdrag 5/3 Redovisa arbetet med att få ner
sjukfrånvarotalen
Sammanfattning av ärendet

Kent Claesson, HR-chef, och Lotta Renberg, HR-specialist, föredrar
förvaltningen åtgärders för att minska sjukfrånvaron inom omsorgsnämndens
verksamhetsområde.
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Yttrande över betänkandet Förändrad
assistansersättning – en översyn av ersättningssystemet
Dnr OMS 14/038
Sammanfattning av ärendet

Regeringen beslutade den 21 mars 2013 att tillkalla en särskild utredare för att se
över ersättningen för personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken och ta
fram förslag på en ändamålsenlig utformning av ersättningen. Syftet, som det
beskriv i direktiven, är att förstärka förutsättningarna för en långsiktigt hållbar
kvalitetsutveckling och finansiering av insatsen. Förändringarna föreslås införas
från 2015.
Nämnden föreslås tillstryka förvaltningens förslag till yttrande över remissen.
Beslutsunderlag

Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse 2014-05-13
Förslag till yttrande
Sammanfattning av SOU 2014:9.
PM 2013-05-13.
Kommunala handikapprådets yttrande daterat 2014-05-23 (föredraget vid
sammanträdet).
Yrkande

Ordförande Ifeta Ahmic Cenanovic (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner att
nämnden bifaller detsamma.
Omsorgsnämnden beslut:

Kommunförvaltningens förslag till remissyttrande över betänkandet Förändrad
assistansersättning tillstyrks.

Beslutet expedieras till:
Socialdepartementet
Kommunstyrelsen
Kommunala handikapprådet
Akten
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Uppföljningsplan för verksamhet inom omsorgen 20142016
Dnr OMS14/049
Sammanfattning av ärendet

En stor andel av kommunens verksamhet utförs av andra än kommunen.
Detta får till följd att uppföljning och kontroll av externa leverantörer kommer
allt mer i fokus. Uppföljning är aktiviteter som genomförs löpande för att
säkerställa kvaliteten på verksamheten. Kommunen har enligt kommunallagen
ansvar att följa upp verksamhet, oavsett om den utförs i egen regi eller av annan
utförare. Utförare har även eget ansvar för att följa upp den egna verksamheten.
Uppföljningen utgår till största delen utifrån de krav som ställs i förfrågningsunderlag, avtal och godkännanden. Förutom planering av uppföljningen behöver
kommunikation ske med berörda parter och intressenter för att göra krav,
förutsättningar och resultat kända. Berörda grupper kan vara brukare,
leverantörer, ansvariga politiker och medborgare.
Social- och omsorgskontoret föreslår att nämnden antar uppföljningsplanen för
verksamhet inom omsorgsnämnden 2014-2016 i enlighet med kontorets förslag.
Beslutsunderlag

Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse 2014-05-07
Uppföljningsplan för verksamheter inom omsorgsnämnden 2014-2016.
Yrkande

Ordförande Ifeta Ahmic Cenanovic (S) yrkar bifall till kontorets förslag till
beslut, med det tillägget att redovisning av uppföljningen inför nämnden ska ske
var tredje månad.
Propositionsordning

Ordförande 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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Omsorgsnämndens beslut

1. Nämnden antar uppföljningsplanen för verksamhet inom
omsorgsnämnden 2014-2016.
2. Redovisning av uppföljningen inför nämnden ska ske var tredje månad.
Beslutet expedieras till:
Kommunala handikapprådet
Akten
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Delårsbokslut per den 30 april 2014
Dnr OMS 14/007
Sammanfattning av ärendet

Omsorgsnämnden uppvisar ett resultat på + 2,4 mnkr för perioden januari till
april 2014.Verksamhetsområdet LSS står för -3,6 mnkr och verksamhetsområdet
SoL uppvisar ett resultat om +6,0 mnkr. Jämfört med samma period föregående
år är det en förbättring av resultatet med 7, 2 mnkr. Nettokostnaderna för
omsorgen har ökat med 1 ,7% från 2 18, 2 mnkr till 2 2 2 ,0 mnkr jämfört med
samma period föregående år.
Prognosen för helåret är en negativ avvikelse med -3,9 mnkr och avser obalanser
inom områdena daglig verksamhet enligt LSS och personlig assistans hos
utförarsidan. Totalt sett uppvisar verksamhetsområde LSS en negativ prognos
med -1 2 ,6 mnkr som avser avvikelser inom personlig assistans och boende
LSS. Verksamhetsområde SoL har en positiv prognos om +8,7 mnkr som avser
färre antal utförda timmar.
För att komma tillrätta med de obalanser som finns inom området personlig
assistans kommer den interna utförarorganisationen att se över organisationen.
En översyn kommer att ske av ersättningssystemet inom daglig verksamhet så att
de förändringar som behöver göras vägs mot det övergripande arbete som sker
gemensamt med kommunstyrelsens kontor.
Beslutsunderlag

Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-05-20.
Delårsbokslut april 2014.
Bilaga l Resultat- och balansräkning (utan interna poster)
Bilaga 2 Investeringssammanställning
Bilaga 3 Åtgärdsplan
Bilaga 4 Volymer
Yrkande

Anne-Marie Larsson (M) yrkar, med förändring av kontorets förslag till beslut i
viss del, att nämnden ska överlämna delårsbokslutet till kommunfullmäktige,
utan att först godkänna det.
Viveca Rabenius (FP) instämmer i Anne-Marie Larssons (M) yrkande.
Fahima Madoson (C) instämmer i Anne-Marie Larssons (M) yrkande.
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Ordförande Ifeta Ahmic Cenanovic (S) yrkar bifall till kontorets förslag till
beslut.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till kontorets förslag till beslut och
därmed avslag till Anne-Marie Larssons (M) yrkande. Ordförande finner att
nämnden bifaller det förra och avslår det senare.
Omsorgsnämndens beslut:

Delårsbokslut per den 30 april godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
Reservation

Anne-Marie Larsson (M), Caisa Ekstrand (M), Viveca Rabenius (FP) och
Fahima Madoson (C) anmäler och inkommer med skriftlig reservation.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens kontor/ekonomi
Akten
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Inbjudan till granskning angående förslag till detaljplan
för Blåklinten 16 samt del av Mariekälla 1:1 i Södertälje
Dnr OMS 13/095
Sammanfattning av ärendet

Omsorgsnämnden har fått en inbjudan till granskning angående förslag till
detaljplan för Blåklinten 16 samt del av Mariekälla 1:1 i Södertälje för yttrande.
Yttrande ska lämnas senast den 15 juni 2014.
Syftet med planen är att möjliggöra uppförande av bostäder på fastigheten
Blåklinten 16 inom stadsdelen Mariakälla i Södertälje. Nämnden yttrade sig den
5 december 2013, § 104 och dessa synpunkter är noterade.
Beslutsunderlag

Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse 2014-05-16.
Samhällsbyggnadskontorets förslag till detaljplan för Blåklinten 16.
Yrkande

Ordförande Ifeta Ahmic Cenanovic (S) yrkar bifall till kontorets förslag till
beslut.
Propositionsordning

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

Förslaget till detaljplan för Blåklinten 16 samt del av Mariekälla 1:1 inom
Södertälje stad i Södertälje tillstyrks.

Beslutet expedieras till:
SBK/Plan
Akten
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Inbjudan till utställning angående förslag till detaljplan
för Ekgården norra (del av Ekgården 1:1 m fl) i
Södertälje
Dnr: OMS 13/025
Sammanfattning av ärendet

Omsorgsnämnden har fått en inbjudan till utställning angående förslag till
detaljplan för Ekgården norra (del av Ekgården 1:1 m fl) i Södertälje för
yttrande. Svar ska lämnas senast den 28 maj 2014. Syftet med detaljplanen är att
på kommunägd mark skapa möjlighet för ca 20 småhustomter och ett
gruppboende samt även ge möjlighet till avstyckning av privat mark för ca 10
småhustomter.
Planförslaget var utskickat för samråd 2013-03-19-2013-05-13 och
omsorgsnämnden lämnade sitt yttrande 2013-04-25, § 29. I samrådsredogörelsen
står att nämndens synpunkter ska beaktas varför kontoret föreslår att nämnden
tillstyrker förslaget.
Beslutsunderlag

Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse 2014-05-16
Samhällsbyggnadskontorets inbjudan till utställning angående förslag till
detaljplan för Ekgården norra (del av Ekgården 1:1 m fl) i Södertälje.
Yrkande

Ordförande Ifeta Ahmic Cenanovic (S) yrkar bifall till kontorets förslag till
beslut.
Propositionsordning

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

Samhällsbyggnadskontorets förslag till detaljplan för Ekgården norra (del av
Ekgården 1:1 m.fl.) i Södertälje tillstyrks.

Beslutet expedieras till:
SBK/Plan
Akten
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Tillkommande ärende – inställt nämndsammanträde i
juni
Sammanfattning av ärendet

Omsorgsnämndens ärendebalans utvisar att endast ett ärende är färdigt för
behandling vid nämndens planerade sammanträde i juni. Detta ärende är sådant
att en senarelagd hantering inte får några negativa konsekvenser för dess
hantering. Ett nämndsammanträde dra icke oansenliga konstander i form
arvoden, tryckkostnader, ersättning för förlorad arbetsförtjänst m.m. Givet de
ekonomiska förutsättningarna för nämndens verksamhet, är det angeläget att
man beaktar alla möjligheter till besparingsåtgärder. Det finns därför anledning
att ställa in nämndens sammanträde i juni.
Ordföranden föreslår att omsorgsnämnden beslutar att ställa in sitt sammanträde
i juni och därmed även det föregående presidiesammanträdet.
Yrkande

Anne-Marie Larsson (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på kontorets förslag till beslut och finner att
nämnden bifaller detsamma.
Omsorgsnämndens beslut:

1. Nämndens sammanträde i juni ställs in.
2. Det föregående presidiesammanträdet ställs in.
Beslutet expedieras till:
Social- och omsorgskontoret
Stadskansliet
Akten
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Ärendebalans
Sammanfattning av ärendet

Ärendebalans per den 14 maj 2014
Omsorgsnämndens beslut

Nämnden godkänner ärendebalansen

§ 57

Nämnden informerar
Ifeta Ahmich Cenanovic (S), Marie Heikken (S) och Anne-Marie Larsson (M)
deltog den 8 maj, tillsammans med Myndigheten, i möte med företrädare för ett
antal läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheter. Alla verksamheter
hade bjudits in till mötet, även om inte alla valda att närvara. Vid mötet togs ett
antal övergripande frågor upp, bl.a. rörande framtagande av avtal och
fortbildning av personal.

§ 58

Kontoret informerar
Socialdirektör Gilda Johansson beskriver genomförda och planerade åtgärder
inom omsorgsnämndens verksamhetsområde med anledning av nämndens
ekonomiska avvikelse. Bland annat kommer kontoret att inrätta ett system för att
hantera inkomna domar, samt för att avgöra vilka domar som ska överklagas.
Systemet bedöms vara i drift till hösten.
Vidare ser kontoret över beslutsstöd i form av juridisk kompetens, som ska
utökas.
Då frågan aktualiserats, redogör kontoret för hanteringen av synpunktsärenden.
Synpunkter hanteras ute i berörd verksamhet, och betraktas bl.a. som en form av
återkoppling för kvalitetsförbättring. Synpunkter kan i vissa fall vara ärenden
enligt Lex Maria eller Lex Sarah. Lex Maria-ärenden – ett fåtal ärenden –
hanteras av MAS. Lex Sarah-ärenden hanteras av kvalitetsutvecklaren.
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Meddelanden/anmälningsärenden
Kammarrätten i
Stockholm

Beslut
2014-04-15

Mål nr
7959-13

Dom med nämnd
2014-05-12
2014-05-08
2014-04-17
2014-04-14

Mål nr
5124-14
8525-14
7191-13
8285-14

Kommunfullmäktige

Protokoll
§ 47 Revisionsberättelse 2013
§ 48 Årsredovisning 2013
§ 55 Biblioteksplan

Datum
2014-04-28

Kommunstyrelsen

§ 53 Rapport av orsaker till
kostnadsökningen inom
omsorgsnämndens
verksamheter samt redovisning
av åtgärder som ska vidtas

2014-04-03

Social- och
omsorgskontoret

Ej verkställda beslut och avbrott
LSS och SoL

2014-04-15

Förvaltningsrätten i
Stockholm

Lex Sarah

Anmälan, dnr
VFF/pers ass, 14/050
VFF/dagl verks, 14/051
Myntstigens gr boende/14/048
VFF, Ådala grb, 14/046
VFF, 14/047
VF, Karlslundsgat, grb, 14/045
VFF, Dagl verks, 14/045

Stadsdirektörens
beslut

§ 47 Volymavstämning per
1 april av antalet insatser för
funktionshindrade enligt LSS

Sture Larsson

Mail om autism, en
miljöprovocerad skada
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Information om ny myndighet
för delaktighet
Handisam

Social- och
omsorgskontoret

2014-04-29

Omsorgsnämndens beslut

Nämnden godkänner redovisningen av meddelanden/anmälningsärenden.

§ 60

Delegeringsbeslut
Social- och omsorgskontoret

Delegationslista LSS
Delegationslista SOL

Omsorgsnämndens utskott

Protokoll

Socialdirektörens beslut

Beslut om att utse beslutsattestanter

Omsorgsnämndens ordförandes
beslut

Beslut om att utse beslutsattestanter

Omsorgsnämndens beslut

Nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbesluten.
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