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§ 41

Dnr SOC 2020-00019

Val av justerare, tid och plats
1. utse Åsa Dahlin (S) att justera dagens protokoll den
9 juni kl 07.30 Justeringsplats: Kommunhuset.
____
Utdrag

Socialnämndens ledamöter

Justerandes sign
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§ 42

Dnr SOC 2020-00120 2.4

Tertialrapport T1 2020, Socialnämnden
Socialnämndens Beslut

Socialnämnden beslutar att anta förslaget till rapport för Tertial 1 som sin egen och
redovisa densamma till kommunstyrelsen.
Socialnämnden beslutar att informera kommunfullmäktige om att nämnden inte ser
någon möjlighet att samtidigt uppfylla både det ekonomiska målet att hålla budget
och uppfylla lagkraven när det gäller verksamheterna inom IFO och LSS.
Socialnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att vidta åtgärder för att hålla
budget för övriga verksamheter inom nämndens ansvarsområde och uppnå målet
65% brukartid inom planperioden samt att paragrafen förklaras för omedelbart
justerad.
Ärendebeskrivning

Tertialrapport 1 följer upp väsentliga händelser, uppdrag från kommunfullmäktige till
nämnd samt uppdrag och målstyrning från nämnd till förvaltning, volymer, personal
och ekonomi. Uppföljningen redovisas till kommunstyrelsen.
Resultatet i Tertialrapport 1 visar en helårsprognos på -7 mnkr fördelat på Ledning &
administration -0,2 mnkr, Vård- och omsorg -3 mnkr, LSS -1,6 mnkr, IFO -2,2 mnkr
och HSL 0 mnkr. Mot bakgrund av svårigheten att vida åtgärder är det den enda
prognos som kan fastslås.
Samtliga uppdrag från Kommunfullmäktige bedöms vara verkställda inom
budgetperioden. Av nämndens åtta mål är det redan nu känt att tre inte kommer
uppnås, ett är osäkert, och resterande fyra följs upp i T2 och eller T3.
Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande Tertialrapport 1 av socialchef Linda Uller 2020-05-20
Tertialrapport T1 2020 Socialnämnden 2020-04-30 samt FÖB från Socialnämndens
ordförande 2020-05-26 (UH)
Protokollsanteckning

Socialdemokratiska gruppen i Socialnämnden beviljas lämna följande
protokollsanteckning:
Socialdemokraterna hade ett eget budgetförslag för 2020. Nu har vi majoritetens
budget att förhålla oss till. Alla ledamöter i nämnden är ansvariga och åtgärder
behöver vidtas för att minimera underskottet.
forts
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Vi tror att det är omöjligt för nämnden att hålla sig till den beslutade ramen. Svårt
också och att göra tillförlitliga prognoser pga. Corona pandemin.
Budgeten är baserad på 65 % brukartid och det målet kommer inte att nås. Vi
Socialdemokrater anser att det är viktigt att göra personalen delaktig i planering och
schemaläggning. Mindre grupper och mer delaktighet av personal tror vi är nyckeln
till att öka brukartiden och tryggheten för de som har insatser inom vård och omsorg.
När det gäller resurstid så behöver man tänka in kontinuiteten och planera i avdelade
grupper.
Många har blivit varslade eller uppsagda och det kan leda till ökat antal
personer/familjer som behöver försörjningsstöd. Vi har redan innan Corona sett en
ökning. Med majoritetens budget finns inget utrymme för ökade kostnader.
Det enda rätta är att meddela kommunstyrelsen och kommunfullmäktiga att
nämnden inte kan klara av sin verksamhet med den beslutade ramen.
För den Socialdemokratiska gruppen i Socialnämnden
Åsa Dahlin (S)
Karin Åkeby (S)
Leif Appelquist (S)
____
Utdrag

Socialnämndens ledamöter
Kommunstyrelsen /KF
Ekonom
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§ 43

Dnr SOC 2020-00112 8.1

Samråd vård och omsorg (SVO)
Socialnämndens Beslut

Socialnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att godkänna arbetsplanen för
2020-2021 för Samråd vård och omsorg inklusive de gemensamma arbetsområdena,
samt godkänna samrådets årsberättelse för 2019.
Ärendebeskrivning

Samråd vård och omsorgs arbetsplan beskriver regionens och länets kommuners
gemensamma arbetsområden för 2020-2021 inom samverkansområdet vård och
omsorg. Arbetsplanen är framtagen gemensamt mellan länets kommuner och
regionen. Prioriterade arbetsområden för 2020-2021 är nära vård,
eHälsa/digitalisering, kompetensförsörjning och Att växa upp.
Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande Samråd vård och omsorg, arbetsplan 2020-2021 och årsberättelse
2019 av administrativ chef Mats Jonsson 2020-05-18
Signerat beslutsunderlag arbetsplan 2020-2021 och årsberättelse 2019 Region
Östergötland dnr HSN 2020-158 samt FÖB från Socialnämndens ordförande 202005-25 (UH)
____
Utdrag

Socialnämndens ledamöter
Kommunstyrelsen/KF
Region Östergötland
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§ 44

Dnr SOC 2019-00290 754

Kostnadsökning inom ekonomiskt bistånd, nu återrapportering
Socialnämndens Beslut

Socialnämnden beslutar att återrapport om hur uppdraget genomförts skall ske senast
vid socialnämndens sammanträde 2020-12-15.
Reservationer och särskilda uttalanden

Liselotte Dalén (SD) reserverar sig skriftligt enligt följande: Kostnaderna för
försörjningsstöd ökar i en oroväckande takt. Finns det möjlighet att vidta åtgärder
bör det ske så fort som möjligt. Det är därför viktigt att återrapportering sker under
oktober månad.
Ärendebeskrivning

Analys av kostnadsökning inom ekonomiskt bistånd 2019 redovisades till
Socialnämnden i december 2019-12-17 av sakkunnig Fredrika Billborn Mattsson.
Socialnämnden beslutade att uppdra till förvaltningen att vidta möjliga åtgärder för att
komma tillrätta med de ökade utgifterna för ekonomiskt bistånd samt senast 2020-0530 återrapportera till nämnden hur uppdraget har genomförts. Rådande
Coronasituation har inneburit att förvaltningen inte haft möjlighet att vidta
nödvändiga åtgärder.
Förslag till beslut på sammanträdet

Liselotte Dahlén (SD) yrkar att återrapporteringen ska ske senast oktober månad.
Anwar Samuelsson (M) yrkar bifall till alliansen förslag.
Propositionsordningar

Ordförande ställer proposition på alliansens förslag med tillstyrkande av Anwar
Samuelsson (M) och Liselotte Dahléns yrkande, varvid hon finner att Socialnämnden
beslutat enligt alliansen förslag.
Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande Återrapportering möjliga åtgärder för att komma tillrätta med ökade
utgifter för ekonomiskt bistånd av administrativ chef Mats Jonsson 2020-05-18
Analys av kostnadsökning inom ekonomiskt bistånd av sakkunnig Fredrika Billborn
Mattsson 2019-11-29 Protokollsutdrag 2019-12-29 § 134 Analys av kostnadsökning
inom ekonomiskt bistånd samt
FÖB från Socialnämndens ordförande 2020-05-25 (UH
____
Utdrag

Socialnämndens ledamöter
Sakkunnig

Justerandes sign
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§ 45

Dnr SOC 2020-00063

Ansökan om bidrag för år 2021- Barnens rätt i samhället (Bris)
Socialnämndens Beslut

Att Socialnämnden beviljar ett bidrag till BRIS för 2021 med 17 500 kr. Bidraget
finansieras inom ram.
Reservationer och särskilda uttalanden

Med följande motivering och till förmån för eget yrkande, reserverar sig Liselotte
Dalén (SD) skriftligt enligt följande: BRIS har ingen lokalförening i Söderköping,
men trots det vill majoriteten i socialnämnden bevilja dem ett bidrag som är mer än
fyra gånger så stort som grundbidraget till Söderköpings kommuns lokala föreningar.
De i Söderköpings kommun verksamma föreningarna gör en mycket viktig direkt
insats för barn och ungdomars både fysiska och psykiska hälsa. Många föreningar
kämpar med ekonomin. Om det i ekonomiskt kärva tider finns pengar i Söderköping
kommuns budget för att ge bidrag till föreningar bör det främst gå till de föreningar
som är verksamma i kommunen och bedriver ett förebyggande arbete för att barn
och ungdomar ska må bra.
Även BUN ger BRIS bidrag och totalt blir det ett belopp som är sex gånger så stort
som grundbidraget till de lokala föreningarna. Det är ej försvarbart.
Ärendebeskrivning

Bris region Öst, ansöker hos Barn- och utbildningsnämnden Söderköpings kommun
genom Anneli Grip, Regionombud om ett verksamhetsbidrag på 35 000 kr för år
2021.
BRIS är religiöst och politiskt obundet och verksamheten präglas av ett
barnperspektiv som utgår från FN:s barnkonvention om barns rättigheter.
Målet för Bris verksamhet är att stärka barn och ungas rättigheter och förbättra deras
levnadsvillkor.
Tidigare år har motsvarande ansökan behandlats på gemensamt presidiemöte för
Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden för beslut i respektive nämnd.
Vårens gemensamma presidiemöte har skjutits upp med anledning av
Coronapandemin. Årets ansökan har för Socialnämndens räkning beretts i samråd
med samordnande enhetschef för Individ- och familjeomsorg.
Förslag till beslut på sammanträdet

Liselotte Dahlén (SD) yrkar att Socialnämnden beviljar ett bidrag till BRIS för 2021
på 4000 kr .
Ulf Martin (V) yrkar på att bidragsbeloppet fastställs till 26 250 kr
Leif Appelqust (S) yrkar bifall till alliansens förslag och avslag på Liselotte Dahléns
(SD) och Ulf Martin (V) yrkanden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

9 (18)
Protokoll
2020-06-02

Socialnämnden

Propositionsordningar

Ordföranden ställer proposition på Liselotte Dahléns (SD) yrkande mot Leif
Appelquists (S) avslagsyrkande och sedan Ulf Martins (V) yrkande mot Leif
Appelquists (S) avslagsyrkande på detsamma, varvid hon finner att
Socialnämnden beslutat avslå Liselotte Dahléns (SD) och Ulf Martins(V)
ändringsyrkanden.
Därefter ställer ordföranden proposition på alliansens förslag varvid hon
finner att Socialnämnden har beslutat bifalla alliansens förslag med bifall av
Leif Appelquist (S)
Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande Ansökan om bidrag Bris region Öst av nämndsekreterare Ragnhild
Forsström 2020-05-12
Bris Ansökan om bidrag daterat 2020-02-13 med bilagor Bris långsiktiga plan, Bris
stadgar, Bris resultaträkning samt inbjudan Bris nätverk samt FÖB från
Socialnämndens ordförande 2020-05-25 (UH)
____
Utdrag

Socialnämndens ledamöter
Bris
Ekonom

Justerandes sign
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§ 46

Dnr SOC 2020-00003 10

Socialchefen informerar
Socialnämndens Beslut

notera att aktuell information från Socialförvaltningens verksamhetsområden
antecknas till protokollet
Ärendebeskrivning

Socialnämndens ledamöter ställer uppföljande frågor kring den information som
socialchef Linda Uller lämnar vid ärendets föredragning.
Underlag för beslut

Underlag för beslut
Se sammanfattning i Ciceron, PPT bilaga från Socialnämndens informationsdel
2020-06-02.
____
Utdrag

Socialnämndens ledamöter

Justerandes sign
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§ 47

Dnr SOC 2020-00096 5.4

Coronahantering inom Socialförvaltningen
Socialnämndens Beslut

Socialnämnden noterar att aktuell information från Socialförvaltningens
verksamhetsområden antecknas till protokollet
Ärendebeskrivning

Vi behöver agera tillsammans, kraftfullt och säkert. Genom att följa upprättade
rutiner, arbeta med full följsamhet i basala hygienrutiner och klädregler samt använda
skyddsutrustning i rätt tid på rätt sätt så att arbetsmiljön blir säker.
Håll i, Håll ut och Håll avstånd!
Underlag för beslut

Se sammanfattning Coronahantering inom Socialförvaltningen i PPT
presentationsmaterial från Socialnämndens informationsdel i Ciceron.
____
Utdrag

Socialnämndens ledamöter
Chefer och Sakkunniga

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 48

Dnr SOC 2020-00002 10

Anmälningsärenden/ Delegationsbeslut/Rapportförteckning
Socialnämndens Beslut-anteckna anmälan av delegationsbeslut för perioden 2020-0401 till och med 2020-04-30.
Ärendebeskrivning

383 Beslut i ärende rörande individ och familjeomsorg under perioden 2020-04-012020-04-30. Fördelat på Försörjningsstöd 4:1, ekonomiskt bistånd,
andrahandskontrakt, utredning och behandling, familjerättsärenden. Redovisas i
bilaga A
38 Beslut i ärende rörande vård och omsorg under perioden. 2020-04-01-2020-04-30.
Fördelat på dagverksamhet hemtjänst, korttidsplats, ledsagning, matdistribution,
särskilt boende, trygghetslarm. Redovisas i bilaga B
9 Beslut i ärende rörande LSS verksamhet under perioden 2020-04-01-2020-04-30.
Fördelat boende vuxen, korttidsvistelse, Ledsagarservice, personlig assistans tillfällig
utökning, personlig assistans utökad tid tillsvidare, sjukfrånvaro personlig assistans.
Redovisas i bilaga C
Beslut i ärende rörande avtal under perioden 2020-03-01-2020-03-31;
2020-96, Information, åtgärder och ställningstagande under hantering av
Coronapandemi Covid 19
2020-20, Ärenden som omfattas av OSL, Offentlighet och sekretesslag
Socialnämndens individutskott: 2020-05-19 §§ 51-65
FSG: 2020-04-23
Underlag för beslut

Beslutet har fattats med stöd av Socialnämndens delegationsordning,
Antagen 2018-06-05, Reviderad SN 2019-06-04 § 60. Dnr 2018-144.
Tjänsteutlåtande 2020-02-25 Sammanställning i tjänsteskrivelse från
nämndsekreterare 2020-05-25 (UH)
____
Utdrag

Socialnämndens ledamöter

Justerandes sign
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§ 49

Dnr SOC 2019-00017 999

Kursinbjudningar och övrig information
Socialnämndens Beslut

lägga kursinbjudningar och övrig information till handlingarna
Ärendebeskrivning

Ledamöterna ges information om att delta i en digital Tipspromenad där möjlighet att
testa kunskaperna kring basala hygienrutiner är i fokus.
http://intranet.soderkoping.se/nyheter/2020/digital-tipspromenad-du-deltar-val/
Enkät om utvärdering kommer att tillsändes de förtroendevalda där de erbjuds
möjligheter att lämna synpunkter på nuvarande sammanträdesordning. Partierna kan
också lämna synpunkter direkt till Per Johansson, kommunsekreterare.
Underlag för beslut

Kursinbjudningar och övrig information från respektive dagordning (UH)
____
Utdrag

Socialnämndens ledamöter

Justerandes sign
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§ 50

Dnr SOC 2019-00013 9

Sammanfattning från Socialnämndens informationsdel
Socialnämndens Beslut

1. notera anteckningarna till protokollet
Följande information gavs:

Sakkunnig Fredrika Billborn Matsson redogör för måluppfyllelsen i Tertialrapport 1
och ger en fördjupning i de uppdrag som givits från nämnd till förvaltning kring
volymer, personal och ekonomi. Socialnämndens verksamheter prognostiserar en
negativ årsavvikelse på -7 mnkr. Ekonom Patrick Carlén redovisar
kostnadsutvecklingen under tertialet, jämfört med motsvarande period förgående år.
IT tekniker Inger Öhrn och Johannes Kåge, erbjuder ledamöterna en stunds
möjlighet att ställa frågor kring hantering av mobiler, appar och Ipads.
IT-supportens servicetelefon 0121-18499 har öppet 8-15, lunchstängt 12-13 under
perioden 25 juni till 17 augusti.
Therese Eklöf, Näringslivs- & turistchef närvarar vid mötet och ger information
kring förslaget om det gemensamma nämnduppdraget att ge medarbetarna i
Söderköpings kommun ett särskilt tack för extraordinära insatser under den pågående
Coronapandemin.
Sakarias Mård vd Ansvar & Omsorg och Viktoria Winge verksamhetschef på
Storängen ger sin bild av arbetet på äldreboendena i Stockholm och vad som har
framställts i media.
Med många händelser i backspegeln är det lätt att vara efterklok, men många olika
lärdomar har också kommit fram under tiden med Covid 19 viruset. Testning har
erbjudit generöst till både personal och brukare och har genomförts i omgångar.
Att smittan tar sig in på boenden, är inte avgörande utan hur den hanteras när den väl
är där. Åtgärder och rutiner som ska efterlevas och följas, trots olika yttre
omständigheter som inte på samma sätt varit påverkbara. Parallellt med detta gäller
att stödja och värna personalens stora insatser, trots massiv kritik i media, där
sjukvårdspersonalen hyllats och vård- och omsorgspersonal framstått som aningslös.
Viktoria Winge berättar att Gläntans nedre plan sedan en kort tid tillbaka är omställd
till en Covid-19 enhet. Verksamheten har inte haft något större personalbortfall
under perioden, men den frånvaro som registrerats pågår under längre i tid.
Socialchef Linda Uller informerar bland annat om att förvaltningen befinner sig i ett
ansträngt läge, chefer och medarbetare har arbetat på tå med nya rutiner under en
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lång tid, men i situationen har det även skapats en ökad förståelse och flexibilitet och
en vilja till gemensamma lösningar.
Lena Karlström (C) svarar på frågan om tidplan för ny upphandling kommer att
påverkas av inställda mötestillfällen, men i dagsläget är planeringen att nämnden ska
kunna fatta beslut under septembermötet.
Coronainformation ges av MAS Åsa Carlsson och den aktuella
Lägesbilden per den 2020-06-01, presenteras av Socialchef Linda Uller.
Det är värdefullt och nödvändigt att ha rutiner och riktlinjer uppdaterade och aktuella
samlade på ett ställe så att uppföljningar och handlingsplaner kan utvärderas likartat
avseende Covid-19. Täta uppföljningar sker regelbundet av medicinskt ansvarig
sjuksköterska MAS. Coronasituationen har medfört ett ökat behov på
kvalitetssäkerhetsarbetet, som behöver följas upp i över tid och kan senare komma att
följas i Patientsäkerhetsberättelse respektive uppdragsplan.
Ordförande Boel Holgersson (C) tackar ledamöter och tjänstemän för vårens arbete
och önskar alla en skön sommar.
Vidare informerades och behandlades ärenden enligt utsänd dagordning.
Mötet ajournerades 11.00
Mötet återupptogs 13.00
____
Utdrag

Socialnämndens ledamöter
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§ 51

Dnr SOC 2019-00001

Tillägg av ärende till dagordning
Socialnämndens Beslut

Socialnämnden beslutar att hantera ärendet om Sommargåva – tack till medarbetare
som extra ärende vi dagens sammanträde och lägga ärendet till redan fastställd
dagordning.
Ärendebeskrivning

Mot bakgrund av förfrågan från Näringslivssamordnare, Näringslivs- & turistchef,
HR chef samt kommundirektör ställs frågan 2020-05-29 om extra ärende kan
hanteras vid dagens sammanträde ställer ordförande frågan till nämndens ledamöter.
____
Utdrag

Socialnämndens ledamöter

Justerandes sign
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§ 52

Dnr SOC 2020-00122 2.7.8

Extra ärende; Sommargåva - tack till medarbetare
Socialnämndens Beslut

Socialnämnden beslutar att till medarbetare inom nämndens verksamhetsområde ge
ett lokalt presentkort till ett värde av 200 kr. Presentkortet ska gälla för köp i
sällanköps- och tjänstehandel respektive på restauranger och caféer i Söderköpings
kommun under juni och juli månad 2020, i syfte att främja det lokala näringslivet på
kort sikt. Kostnaden belastar respektive enhets lagda budget för gåvor till
anställda/personalrepresentation.
Socialnämnden beslutar att ge enheten för Näringsliv & turism i uppdrag att för
Söderköpings kommuns räkning att ta fram detta lokala presentkort och en rutin för
hantering och fakturering. Tillsammans med HR ansvarar Näringsliv & turism även
för distribution. Kostnaden för framtagande och distribution, ca 25 000 sek, belastar
Näringsliv & turism.
Socialnämnden beslutar att kostnaden om 300 000 sek fördelas på respektive
Nämnd/enhet om 200 sek per respektive mottagande medarbetare. Kostnaden
belastar respektive enhets lagda budget för sommar/julgåvor. I socialnämndens fall
innebär detta en kostnad om 68 800 sek för de 344 anställda i nämndens
verksamheter.
Ärendebeskrivning

Att hantera den pågående coronapandemin har inneburit en stor kraftansträngning av
kommunens medarbetare. Uppgiften har lösts med både kreativitet, uthållighet och
engagemang. Söderköpings kommun vill därför inför sommaren 2020 visa sin
uppskattning och tacka alla medarbetare (ca 1400 personer inkl. visstidsanställda) för
extraordinära insatser under den pågående coronapandemin. Coronapandemin har
även slagit hårt mot det lokala näringslivet i Söderköping. Söderköpings kommun
sammanträder sedan Coronavirusets utbrott varje vecka med representanter för
lokala näringslivsorganisationer i det sedan tidigare etablerade Näringslivsrådet.
Representanter för det lokala näringslivet har där lyft behovet av stöd och
kostnadslättnader i syfte att stötta verksamheter i kommunen. Ett mycket efterfrågat
stöd är en satsning på lokala presentkort till all kommunal personal, att gälla för köp i
sällanköps- och tjänstehandel respektive på restauranger och caféer under juni och
juli månad 2020 för att stötta näringslivet på kort sikt.
Ärendet har beretts av Näringslivssamordnare, Näringslivs- & turistchef, HRchef
samt kommundirektör.
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Socialnämnden

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande Sommargåva- tack till medarbetare av näringslivs- och turistchef
Therése Eklöf, HR-chef Bärbel Elenius och kommundirektör Maria Fredriksson
2020-05-27 samt FÖB från Socialnämndens ordförande 2020-06-01 (UH)
____
Utdrag

Socialnämndens ledamöter
Näringslivs- & turistchef
HR och KC

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

