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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2017-04-20 

OMSORGSNÄMNDEN 

Tid Torsdagen den 20 april 2017, kl. 13.00-14.00 

Plats Sammanträdesrum Symfonin, stadshuset 

Justering 

Justering, 
Tisd~gen den 25 april i stadshuset ( omedelbar justering av § 29 ) tid och plats 

Sekreterare ~ Wu~~Wj Jo ne \'Jch1~:z 1 Paragraf 26-34 

~~ 
Ordförande Peter Friström (S) Paragraf 26-34 

Justerare 

~!!e l (-,/'-" 
Andrea; · Wang llefsen (M) Paragraf 26-34 

Anslags bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ 

Anslaget sätts upp 

Underskrifter 

Omsorgsnärnnden 

2017-04-20 (§ 29) 
2017-04-26 (Hela protokollet) 

Social- och omsorgskontoret 

Sammanträdesdatum 2017-04-20 

Anslaget tas ned 2017-05-11 
2017-05-17 
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Närvarande 

Ledamöter Peter Friström (S), ordförande 
Marie Heikkinen (S), 1 :e vice ordförande 
Rolf Lindh (S) 
Nej la Aydogan (S) 
Karla Sand (MP) 
lngmarie Nilsson (V) 
Andreas Wang Ellefsen (M) 
Siv Bosson (M) 
Viveca Rabenius (L) 

Ersättare Sven-Olof Järn (S) 
Monica Bergvall (S) 
Per Knutsson (S) 
Tomas Fogelqvist (MP) 
Hans Ehlert (M) 
Elisabeth Schellhase (KD), tjänstgörande ersättare för Tage Gripenstam (C) 
Göran Lidman (SD), tjänstgörande ersättare för Ingrid Hult (SD) 

Övriga Socialdirektör Lenita Granlund 
närvarande 

Kvalitets- och uppdragschef, Lena Karlsson Leksell 
Verksamhetscontroller, Tomas Cansu 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-04-26 
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[xl/v( ~ 2017-04-26 
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§ 26 Fastställande av dagordning 

Utgår från dagordningen 
Ärende 6 i dagordningen Revisorernas plan utgår från dagens sammanträde. 

Omsorgsnämndens beslut 
Nämnden fastställer dagordningen i enlighet med ovanstående ändringar. 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-04-26 
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§ 27 Processen framåt för upphandling 

Sammanfattning av ärendet 
Kvalitets- och uppdragschef Lena Karlsson Leksell informerar nämnden om upphandling av 
LSS boenden. Hon redovisar syftet med att arbeta fram en boendeplan samt inriktningarna i den 
fördjupade boendeplanen. Kontoret kommer att göra en analys av nuvarande ersättningssystem 
och kommer i och med det arbetet att ta in en konsult för expertkunskap. En rapport av den 
analysen beräknas vara färdig till nämnden till början av hösten. Kontoret kommer också att, 
genom omvärldsanalyser, arbeta fram olika alternativa vägval gällande LSS boenden inför 
framtiden. Arbetet ska utmynna i en fördjupad boendeplan och nämnden kommer, under 
arbetets gång, att behöva göra några strategiska vägval gällande boendeplanen. 

Kopia skickas till 
Akten 

Justerandes signum 

( )wv 0 r Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-04-26 
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§ 28 Ekonomisk uppföljning 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetscontroller Tomas Cansu informerar nämnden om det generella ekonomiska läget 
för nämnden samt specifikt för de olika verksamheterna. Ambitionen i år är att undvika kraftiga 
pendlingar i volymavstämningarna, Cansu understryker dock att det är mycket svårt att göra 
några tillförlitliga analyser så pass tidigt på året. 

Kopia skickas till 
Akten 

Justerandes signum 

l;\Wf jt/. 
Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-04-26 
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§ 29 Yttrande angående förslag till detaljplan för 
Bå rstafä ltet 

Dnr: 17/018 

Sammanfattning av ärendet 

7 (13) 

Samhällsbyggnadskontoret har bjudit in till programsamråd för byggandet av 800 bostäder på 
Bårstafältet, Bårsta i Södertälje. På området finns flera fotbollsplaner men i övrigt är det i 
dagsläget till största del obebyggd mark. 

Social- och omsorgskontoret föreslår att nämnden tillstyrker förslaget till programplan för 
Bårstafältet i Södertälje med följande tillägg: 

Södertälje är i en expansiv fas och det är viktigt att nämndernas ansvarsområden beaktas i 
planerandet av nya bostadsområden. En synpunkt till planen är därför att 
samhällsbyggnadskontoret i alla större ärenden har en dialog med social- och omsorgskontoret 
för att säkerställa stadens framtida behov. Barnperspektivet behöver också tydligare framgå i 
detaljplanen. 

Vidare önskar nämnden att byggnationen även innebär hyresrätter där kommunen har möjlighet 
att :fa tillgång till kommunkontrakt för ett antal lägenheter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-16 
Samhällsbyggnadskontorets förslag till detaljplan för Bårstafältet, Bårsta i Södertälje på 
Södertälje kommuns webplats: www.sodertalje.se/prograrn/barstafaltet 

Yrkanden 
Ordförande Peter Friström (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut med den ändringen att 
samhällsbyggandskontoret bör upprätta en princip för samarbete med social- och 
omsorgskontoret i alla större ärenden. 

Omsorgsnämndens beslut 
1. Nämnden tillstyrker förslaget till programplan för Bårstafältet i Södertälje med följande 

tillägg: 

Södertälje är i en expansiv fas och det är viktigt att nämndernas ansvarsområden beaktas i 
planerandet av nya bostadsområden. En synpunkt till planen är därför att 
samhällsbyggnadskontoret i alla större ärenden upprättar en princip för samarbete med social
och omsorgskontoret för att säkerställa stadens framtida behov. Barnperspektivet behöver också 
tydligare framgå i detaljplanen. 

Vidare önskar nämnden att byggnationen även innebär hyresrätter där kommunen har möjlighet 
att :fa tillgång till kommunkontrakt för ett antal lägenheter. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-04-20 
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(forts. § 29 Dnr: OMS 17 /018) 

Justering, 
Torsdagen den 20 april, omedelbar justering, stadshuset tid och plats 

,'\ 

. r ~ .\.,,,. ·~ 

Sekreterare Josefine Schti~ \ . er\ 

Peter Friström" 
~ 

Ordförande 

.t\t!VOvvl1 ~e_ /Vv----
Justerare Andreas Wang Ellefsen (M) 

Beslutet skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadskontoret/planenheten 

Paragraf 

Paragraf 

Paragraf 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

f><'Nlc_ y- 2017-04-20 
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29 

29 

29 
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§ 30 Ärendebalans 

Beslutsunderlag 
Ärende balanslista, 2017-04-06 

Omsorgsnämndens beslut 
Nämnden godkänner ärendebalanslistan. 

Anslagsdatum 

2017-04-26 
Utdragsbestyrkande 

9 (14) 
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§ 31 Nämnden informerar 

Dnr: 

Sammanfattning av ärendet 
• Sven-Olof Järn (S) informerar nämnden om att han ingår i en samrådsgrupp som ska ha 

löpande kontakt med kommunala handikapprådet (KHR). Samarbetet har tidigare 
fungerat så att man har träffats innan nämndmötena, men nu har KHR inte hört av sig, 
inte heller har Järn fått någon information om KHRs lagda yttranden, så som han 
tidigare fått. Järn konstaterar således att samarbetet har slutat fungera och vill poängtera 
att ansvaret för samarbetet ligger hos KHR. 

• Ordförande Peter Friström (S) informerar om att sammanträdet den 15/6 är inställt. 

Kopia skickas till 
Akten 
Kommunala handikapprådet 

Justerandes signum J1 / 
r>vv f I '-" 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-04-26 
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§ 32 Meddelanden/anmälningsärenden 

Sammanfattning av ärendet 

Kammarrätten i Domar Mål nr Saken 
Stockholm 

2017-04-04 1847-17 Fråga om inhibition 
2017-04-04 1691-17 Prövningstillstånd 

Förvaltningsrätten i Dom med Mål nr Saken 
Stockholm nämnd 

2017-04-06 753-17 Bistånd enligt socialtjänstlagen 
2017-04-06 9302-16 Stöd och service till vissa 

funktionshindrade 
2017-03-27 26632-16 Bistånd enligt socialtjänstlagen 

i form av avlösarservice 
2017-03-23 7133-16 Bistånd enligt socialtjänstlagen 
2017-03-27 2456-17 Bistånd enligt socialtjänstlagen 
2017-03-06 17017-16 Bistånd enligt socialtjänstlagen 
2017-03-07 10168-16 Bistånd enligt socialtjänstlagen 
2017-03-08 10014-16 Bistånd enligt socialtjänstlagen 

Domar mot 
nämnd 
2017-03-30 23942-16 Särskild avgift enligt LSS 
2017-03-31 11701-16 Stöd och service till vissa 

funktionshindrade 
2017-03-09 24034-15 Stöd och service till vissa 

funktionshindrade 
2017-03-13 10440-16 Stöd och service till vissa 

funktionshindrade 
2017-03-08 2448-17 Bistånd enligt socialtjänstlagen 
Beslut 
2017-03-28 7374-17 Fråga om interimistiskt 

förordnande 
2017-03-22 4213-17 Stöd och service till vissa 

funktionshindrade 
2017-03-20 6551-17 Fråga om interimistiskt 

förordnande 
2017-03-15 23352-16 Fråga om avskrivning av målet 
2017-02-23 4603-17 Fråga om interimistiskt 

förordnande 
Högsta Beslut Mål nr 
Förvaltningsdomstolen 

2017-03-16 952-17 Fråga om prövningstillstånd 
Inspektionen för vård Datum Dnr Saken 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

f).v-.f (: /V 2017-04-26 
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och omsorg 
2017-03-22 7.3- Överlämnande av uppgifter 

9887/2017-
3 

Lex Sarah Anmälan Utredning 
inledd 

Dnr: 17/012 2017-01-20 
Dnr: 17 /00022 2017-03-14 
Dnr: 17/025 2017-03-31 
Dnr: 2017-0019 2017-02-20 
Dnr: 2017-021 2017-03-03 

(rapporten 
togs emot) 

2017/00022 2017-03-14 
Övrigt Tj änsteantecknin 2017-03-07 

g Detaljplan för Dnr: OMS 
Brunns än~ 1: 1 2017/020 

I mapparna Cirkulär 17: 12 2017-03-31 
(SKL) 

Omsorgsnämndens beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av meddelanden/anmälningsärenden. 

Justerandes signum An slagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-04-26 
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§ 33 Delegationsbeslut 

Sammanfattning av ärendet 

Delegationslistor Perioden Organisati 
Procapita on 

2017-03-01-2017-03-31 Sk Järna 
2017-03-01-2017-03-31 Sk Hovsjö 
2017-02-01-2017-02-28 Sk Hovsjö 
2017-02-01-2017-02-28 Sk Hovsjö 

Utskottsprotokoll Datum Paragrafer 
2017-04-12 35-38 
2017-03-30 28-34 
2017-03-02 21-27 

Socialdirektörens 2017-03-27 nr 8, § 8 
delegations beslut 

Omsorgsnämndens beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

(V. 2017-04-26 1/)(vv (_ 
I 
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§ 34 Övriga frågor 

Sammanfattning av ärendet 
Göran Lidman (SD) har en fråga gällande hur många veckors semester personalen i daglig 
verksamhet har rätt till per år? 

14 (14) 

Socialdirektör Lenita Granlund svarar att tre veckor är lagstadgat minimum men att personalen 
själva måste kontakta kommunens HR-avdelning för att få ett korrekt svar gällande just deras 
verksamhet. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-04-26 


