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KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 
2018-01-29 

SOCIALNÄMNDEN 

 

Tid 2018-01-29 klockan 17.15 

Plats Södertälje stadshus, lokal Dirigenten 

Sekreterare Johan Karlsson 

Ordförande Rose-Marie Jacobsson (S) 

 

Ärenden 

1. Upprop 

2. Protokollets justering 

3. Fastställande av dagordning 

4. Individärende (2)  

Informationsärenden  

5. Information om uppföljning utifrån PWC:s rapport våren 2017 

6. Resultat brukarundersökning 2017 

7. Kontoret informerar 

8. Nämnden informerar 
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Beslutsärenden  

9. Rapport - sammanslagning av tre rehabiliteringsenheter för personer 
med psykiska funktionshinder till en enhet 

Dnr: SN 16/075 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-10 
- Rapport - sammanslagning av tre rehabiliteringsenheter för personer med psykiska 

funktionshinder till en enhet, daterad 2018-01-10 

10. Riktlinjer för placering av ensamkommande asylsökande som fyller 
18 år 

Dnr: SN 18/012 

Beslutsunderlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse 

Riktlinje för placering av ensamkommande asylsökande som fyller 18 år 

11. Revidering av socialnämndens delegationsordning 
Dnr: SN 18/011 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-12 
- Förslag till ändring av delegationsordning. 

12. IOP-avtal  
Dnr:  

Beslutsunderlag ÄRENDET KOMMER ATT KOMPLETTERAS MED HANDLINGAR 

13. Uppföljningsplan för verksamhet inom socialnämnden 2018-2020 
Dnr: SN 18/005 

Beslutsunderlag 
- Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad den 15 januari 2018 
- Uppföljningsplan för verksamheter inom socialnämnden 2018-2020 

14. Verksamhetsplan och budget för socialnämnden 2018 
Dnr:  SN 18/004 

Beslutsunderlag  
- Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-01-10 
- Verksamhetsplan med internbudget 2018. 
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15. Ärendebalans  

16. Anmälningsärenden 

17. Delegeringsbeslut  

18. Övriga frågor  
 
Rose-Marie Jacobsson (S) 
Ordförande 
Socialnämnden 
Telefon (direkt): 08-523 012 27 
E-post: rose-marie.jacobsson@sodertalje.se 
 
 
Johan Karlsson 
Sekreterare 
Socialnämnden 
Telefon (direkt): 08-523 018 95 
E-post: Johan.Karlsson@sodertalje.se 



Södertälje 
kommun 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2018-01-10 
Social- och omsorgskontoret 

Socialnämnden 

Rapport - sammanslagning av tre rehabiliteringsenheter 
för personer med psykiska funktionshinder till en enhet 

Dnr: SN 16/07 5 

Sammanfattning av ärendet 

1 (3) 

2016 fattades beslut om att slå ihop tre rehabiliteringsenheter för personer med psykiska 

funktionshinder, de s.k. gårdarna, till en enhet. Beslutet togs gemensamt av Södertälje kommun 

och Stockholms läns landsting och grundades på att färre brukare besöker gårdarna och att 

behoven hos de nyinsjuknade idag ser annorlunda ut än då rehabiliteringsenhetema startade för 

drygt 20 år sedan. Nya metoder, bättre behandling och ett ökat deltagande i andra 

samhällsaktiviteter har successivt förändrat innehållet i den integrerade verksamheten genom 

åren. Antalet inskrivna klienter/patienter har under de senare åren minskat något och 

huvudmännen har också minskat sin personal på gårdarna. Två avgörande skäl för en 

sammanslagning var att minska sårbarheten och öka effektiviteten i verksamheten. Den 

sammantagna bedömningen är att den nya sammanslagna verksamheten på Nygården har fått de 

effekter som eftersträvades genom beslutet. Större sammanhållna personalgrupper kan arbeta 

effektivare, erbjuda större utbud av aktiviteter och är mindre sårbara än man var på de tre 

gårdarna. Bland brukare och anhöriga har inte framkommit någon kritik mot sammanslagningen 

och den nya träfflokalen är välbesökt. Nio olika grupper på olika teman har pågått under hösten 

förutom aktiviteter i Träffen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-10 

Rapport - sammanslagning av tre rehabiliteringsenheter för personer med psykiska 

funktionshinder till en enhet, daterad 2018-01-10 

Ärendet 
De tre rehabiljteringsenhetema för personer med psykiska funktionshinder, de s.k. gårdarna, 

öppnades under 1996/1997. Verksamheten drevs integrerat av landstinget och kommunens 

socialtjänst. Tanken var ett erbjuda en ingång till ett sammanhållet stöd och behandling för 

personer med psykossjukdom och schizofreni. På rehabiliteringsenhetema fanns landstingets 

personal i form av läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, psykologer och kommunens 

socialsekreterare, boendestödjare och rehabiliteringsassistenter. 
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