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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2022-10-05 
Anslaget sätts upp: 2022-10-05             Anslaget tas ned: 2022-10-27 
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Örngrund, 2022-10-05 kl. 09:00-10:40 

Beslutande 
Antonella Pirrone (KD), ordförande 
Anders Karlsson (M) 
Roland Junerud (S) 

 

Övriga deltagare 
Marlen Terrell, förvaltningschef 
Peter Vesterholm, stabschef 
Annette Ritari, avdelningschef 
Mikael Landberg, avdelningschef 
Sofia Stenman, avdelningschef 
Gabriella Rodling, avdelningschef 
Johanna Olsson, controller 
Camilla Skyttman, nämndsekreterare/utredare 
Olivia Gustafsson, förvaltningsjurist 
Linda Strand, verksamhetsutvecklare §§ 80-81 

 

Paragrafer 
§§ 80-87 

Justeringens plats och tid 
Kommunhuset, plan 3, 2022-10-05, kl. 10:30 

Underskrifter 
 
 
Antonella Pirrone (KD) 
Ordförande 

Roland Junerud (S) 
Justerare 

 
  
 
Olivia Gustafsson 
Sekreterare  
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Innehållsförteckning              

  Upprop och anmälningar om förhinder 

  Val av justerare 

§ 80/20 Fastställande av dagordning 

  Beslutspunkter 

§ 81/22 Utredning om ändrat antal dagar för matdistribution inom hemtjänsten 

  Informationsärenden 
§ 82/22 Indexuppräkning 
§ 83/22 Diskussion inför fastighetsutskottet 
§ 84/22 Balanslistan 
§ 85/22 Förvaltningen informerar 

§ 86/22 Övriga frågor 

§ 87/22 Inför socialnämnden 
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80/22 Fastställande av dagordning  
Socialnämndens arbetsutskott lägger till följande punkter på dagordningen 

- § 82 Indexuppräkning 
 
Övriga punkter justeras utifrån ändringarna.  
 
Roland Junerud (S) anmäler en övrig fråga om akut hemtjänst. 
 
Med dessa ändringar fastställer Socialnämndens arbetsutskott dagordningen. 
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§ 81/22 SON/2022/0337/000-2 

Utredning om ändrat antal dagar för matdistribution inom 
hemtjänsten 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämnden arbetsutskott förslår att Socialnämnden beslutar att ändra antalet dagar för 
matdistribution inom hemtjänsten från nuvarande sju dagar per vecka till tre dagar per vecka från 
och med 2023-01-01. 

Ärendet 
Vid Socialnämndens sammanträde den 28 januari 2020 fattades beslut (SON 2020-01-28, §13/20)  
om att, som ett led i den åtgärdsplan med effektiviseringsåtgärder förvaltningen tagit fram, uppdra  
till förvaltningen att göra en översyn av matdistributionen inom hemtjänsten för att överväga färre  
leveransdagar. En utredning genomfördes, som byggde på scenariot att matdistribution skulle ske 
tre dagar i veckan istället för nuvarande sju dagar i veckan. Socialnämnden beslutade att avslå 
förvaltningens förslag till beslut utan närmare motivering.  
 
Beställaravdelningen har under 2022 utrett frågan på nytt. Denna utredning fokuserar på 
klimataspekten, något som inte belystes nämnvärt i den tidigare utredningen. Förvaltningen inser att 
en minskning av antalet distributionsdagar skulle kunna påverka vissa brukare negativt men att 
detta kan förebyggas genom att hemtjänsten upprättar handlingsplaner. I övrigt anser förvaltningen 
att fördelar för såväl ekonomi och miljö överväger och att socialnämnden bör besluta att 
distributionsdagarna minskas från dagens sju dagar per vecka till tre dagar per vecka och att 
förändringen ska gälla från 1 januari 2023. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att ändra antalet dagar för matdistribution inom hemtjänsten från 
nuvarande sju dagar per vecka till tre dagar per vecka från och med 2023-01-01. 

Yrkanden 
Anders Karlsson (M) och Antonella Pirrone (KD), ordförande, yrkar bifall till förvaltningens förslag till 
beslut. 

Roland Junerud (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med tillägget att en utvärdering 
ska ske efter 1 år samt att förvaltningen ska återkomma med ett förslag om hur pengarna som 
sparas ska användas vidare.  

Propositionsordning 
Proposition 1 
Bifall mot avslag till förvaltningens förslag till beslut. 

Proposition 2 
Avslag mot bifall till Roland Juneruds (S) förslag till tillägg att en utvärdering ska ske efter 1 år samt 
att förvaltningen ska återkomma med ett förslag om hur pengarna som sparas ska användas vidare. 

Proposition 
Proposition 1 
Ordförande ställer proposition enligt proposition 1 och finner att socialnämndens arbetsutskott 
föreslår att socialnämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag till beslut. 



 

PROTOKOLL Sida 5(11) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-10-05  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Proposition 2 
Ordförande ställer proposition enligt proposition 2 och finner att socialnämndens arbetsutskott 
föreslår att socialnämnden beslutar att avslå Roland Juneruds (S) förslag till tillägg. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2022/0337/000-1 
Utredning om ändrat antal dagar för matdistribution inom hemtjänst 
SON_2020_0158_001-2 Utredning ändrat antal dagar för matdistribution inom hemtjänst 
SON_2020_0158_001-4 Beslut SON § 140, 2020-11-24 - Utredning om ändrat antal dagar för 
matdistribution 
Socialnämndens verksamhetsplan 2022 

Skickas till 
Akten 
Beställaravdelning äldre och funktionsnedsättning 
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82/22 Indexuppräkning 
Mikael Landberg, avdelningschef, informerar om ett ärende om indexuppräkning. Förvaltningen 
diskuterar med arbetsutskottet och återkommer med ett tjänsteutlåtande. Socialnämnden kommer 
kallas till ett extra sammanträde 12 oktober för att besluta i frågan.   
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83/22 Diskussion inför fastighetsutskottet 
Förvaltningen informerar om status på ärendet om Sorunda gruppbostäder. Socialnämndens 
arbetsutskott diskuterar vad som de ska lyfta under deras besök på fastighetsutskottet och kommer 
fram till följande områden: 

- Möjliga ersättningslokaler 
- Renovering av Sorunda gruppbostäder under förlängningen av avtalet 
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84/22 Balanslistan 
Olivia Gustafsson, förvaltningsjurist, föredrar balanslistan.  
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85/22 Förvaltningen informerar 
Mikael Landberg, avdelningschef, informerar om polisanmälan mot Lötstugans hemtjänst.  
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86/22 Övriga frågor 
Roland Junerud (S) anmäler en övrig fråga om akut hemtjänst. Växeln har meddelat att de inte 
kunde skicka ett samtal om akut hemtjänst vidare på grund av att det inte var beställaravdelningens 
telefontid. Roland Junerud (S) undrar hur de som behöver akut hjälp får det. Marlen Terrell, 
förvaltningschef, informerar om att chef i beredskap har delegation att ta akuta tillfälliga beslut om 
hemtjänst och boende. I vanliga fall får förvaltningen en indikation från vården att det finns ett akut 
behov. Mikael Landberg, avdelningschef, informerar om att om det finns ett akut behov av vård är 
det vanligtvis vården den enskilde ska kontakta. Beställaravdelningen ska kolla vidare på frågan om 
akut behov av hemtjänst och även se över sina telefontider.  
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87/22 Inför socialnämnden 
Socialnämndens arbetsutskott kommer överens om att inga ärenden behöver följas upp till 
nämnden. 
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