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§ 11 Dnr SOC 6031  

Val av justerare och tid för justering 

Socialnämndens Beslut 

1. Åsa Dahlin (S) att justera dagens protokoll den 
9 mars kl 12.00 Justeringsplats: Kommunhuset. 

 
____ 

 
Utdrag  

Socialnämndens ledamöter 
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§ 12 Dnr SOC 2020-00269 8.1 

Behovsanalys avseende boendeplatser inom äldreomsorgen. 

Socialnämndens Beslut 

1. Socialnämnden godkänner bilagd behovsanalys avseende 
boendeplatser inom äldreomsorgen 2021 – 2028 som sin egen.  

 
2. Socialnämnden överlämnar behovsanalysen till 

Kommunstyrelsen som underlag till planering av 
äldrebostäder.  

 

3. Samt förklarar paragrafen för omedelbart justerad 
 

Reservation till förmån för eget ändringsyrkande 

Liselotte Dahlén (SD) lämnar skriftlig reservation senast den 9 mars kl 12.00 enligt 
följande; SD yrkar på att följande mening helt stryks, pkt 2.4 ” I de fall där den äldre 
har en partner som kan stötta i vardagen skjuts behovet på framtiden eller i vissa fall 
till och med elimineras.” 
Motivering: Skrivningen måste tas bort då även äldre som har en partner ska få sina 
behov beaktade och tillgodosedda. Det finns risk att skrivningen kommer att 
användas för att tvinga partners att vårda sina anhörig även när de inte vill och 
knappt orkar. Sverigedemokraterna. 
 

Ärendebeskrivning  

Socialförvaltningen presenterade 2016, på uppdrag av Socialnämnden, en utredning 
avseende behov av boendeplatser inom äldreomsorgen, både på kort och på lång sikt. 
Behovsanalysen bör uppdateras regelbundet och ska ligga till grund för beslut om 
behovet av tillskapande av nya platser, behov av ombyggnation av befintliga boende 
samt eventuellt behov av utrangering av nuvarande boenden. Bilagd behovsanalys är 
omarbetad efter en struktur som Sveriges kommun och regioner tagit fram för att 
hjälpa kommunerna i planeringen av äldrebostäder. 
 
Genom att använda en standardiserad process med tillhörande faktorer och frågor 
har en faktabaserad prognos tagits fram som underlag för behovsanalys av 
boendeplatser i äldreomsorgen i Söderköping 2021- 2028. Metoden som är tillämpad 
är framtagen av Sveriges kommuner och regioner och har tillämpats i den uträckning 
det varit möjligt, med fokus på de tre första stegen i modellen, nuläge, behov och val.   
 
Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden godkänna bilagd behovsanalys avseende 
boendeplatser inom äldreomsorgen 2021 – 2028 som sin egen samt att överlämna 
behovsanalysen till Kommunstyrelsen som underlag till planering av äldrebostäder.  
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Styrelsens/Nämndens/utskottets handläggning 

Ordförande föreslår att ärendet omedelbart justeras. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Liselotte Dahén (SD) yrkar att ta bort meningsdelen ”eller i vissa fall till och med 
eliminieras” 

Propositionsordningar 

Efter ställd proposition på Liselotte Dahlén (SD) finner ordförande att Socialnämnden 
beslutat bifalla förvaltningens förslag. 
 
Votering begärs och verkställs. 
 
Den som vill bifalla förvaltningens förslag röstar ja. Den som vill bifalla Liselotte 
Dahlén (SD) röstar nej. Vinner nej har Socialnämnden beslutat bifalla Liselotte Dahlén 
(SD)s förslag. 

Omröstningsresultat 

Vid voteringen avges 10 ja-röster och 1 nej-röster.  Se särskild lista. 
 
Socialnämnden beslutar med bifall till förvaltningens förslag. 
 

Protokollsanteckningar  

Åsa Dahlin (S), Karin Åkeby (S) och Leif Appelquist (S) tillsammans med Kerstin 
Zetterberg (V) beviljas och lämnar protokollsanteckning senast den 9 mars kl.12.00. 
enligt följande; I behovsanalysen om äldreomsorgsplatser står det på sidan 17 punkt 
2.4 Övriga faktorer: 
”Om en person lever ensam eller i parrelation kan påverka i vilken utsträckning mer 
omfattande äldreomsorg behövs. I de fall där den äldre har en partner som kan stötta 
i vardagen skjuts behovet på framtiden eller i vissa fall till och med elimineras” 
Vi vill genom denna protokollsanteckning belysa att det i vissa fall är anhöriga som 
väljer och har möjlighet att vårda anhörig i hemmet men att det inte alltid är så. Det 
finns en risk att anhörig/närstående känner att de måste vårda anhörig för att de inte 
vill ligga samhället till last och att de känner ett moraliskt ansvar att ta hand om sin 
anhörige.  Vi anser att det är viktigt att man i förvaltningen har med den aspekten. 
Vi anser också att det är av yttersta vikt att det tillskapas boendealternativ i 
äldreomsorgen som möjliggör för de äldre i parrelation som önskar fortsätta bo 
tillsammans. 
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Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande Behovsanalys avseende boendeplatser inom äldreomsorgen 2021-
02-22 och Behovsanalys avseende boendeplatser inom äldreomsorgen 2021-2018 av 
Socialchef Linda Uller . 
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Voteringslista 
Ärende 2021-03-02 § 12 Behovsanalys avseende boendeplatser inom äldreomsorgen 

    
 

Namn   Ja Nej Avstår 

Boel Holgersson (C)      

    X   
 

Anwar Samuelsson (M)      

    X  
 

Åsa Dahlin (S)  
X  

   

    X    

Lena Karlström (C)      

    X     

Gunilla Gernandt-Bark (M)       

    X     

Erik Jakobsson (KD) tj ers       

    X     

Lisa Andersson (L)      

    X     

Leif Appelquist (S) tj ers     

     X  
 

Karin Åkeby (S)      

     X  
 

Liselotte Dalén (SD)      

      X  

Kerstin Zetterberg (V) tj ers     

   X  
 

 

____ 

 
Utdrag  

Kommunstyrelsen 
Fastighetskontoret 
Socialnämndens ledamöter 
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§ 13 Dnr SOC 2021-00017 90 

Bokslut 2020 med verksamhetsberättelse 

Socialnämndens Beslut 

1. Socialnämnden godkänner bilagd verksamhetsberättelse för 2020.  
 

2. Socialnämnden överlämnar verksamhetsberättelsen till Kommunstyrelsen.  
 

Ärendebeskrivning  

Socialförvaltningen har i enlighet med kommungemensamma rutiner redovisat 
verksamhetens händelser och resultat i Verksamhetsberättelse för 2020. Den 
innehåller redogörelser och bedömning av nämndens och förvaltningens uppdrag., 
information kring förvaltningens verksamheter, volymer och personalstatistik, årets 
ekonomiska resultat, en förteckning över årets investeringar samt uppföljning av 
internkontrollplanen. 
 
Socialnämnden redovisar per 31 december ett utfall om + 0,2 mnkr trots ett år 
präglat av en pågående pandemi, där ekonomisk styrning varit svår att prioritera. 
Under året har förvaltningen arbetat med fem uppdrag från fullmäktige varav alla 
bedöms vara uppfyllda. Gällande nämndens långsiktiga uppdrag till förvaltningen 
finns det fortsatt utvecklingspotential inom flera områden.   
Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden godkänna verksamhetsberättelsen för 
2020 och redovisa densamma till Kommunstyrelsen. 
 

Underlag för beslut 

Socialnämndens verksamhetsberättelse 2020, Tjänsteutlåtande 2021-
02-22 från handläggare, Fredrika Billborn Matsson, Patrick Carlén  
samt ekonomi och volymer 2020 (UH) 

____ 

 
Utdrag  

Kommunstyrelsen 
Socialnämndens ledamöter 
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§ 14 Dnr SOC 2021-00018 900 

Ekonomisk rapport med månadsvis bokslutskommentar, 
uppföljningar, ramar mm 

Socialnämndens Beslut  

1. Socialnämnden antar förslaget till ekonomisk rapport för januari som sin egen 
och redovisar den samma till kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning  

För perioden redovisar förvaltningen ett ekonomiskt resultat om -26,4 mnkr, vilket 
innebär en negativ avvikelse från budget motsvarande -1,2 mnkr för perioden.  
 
Periodens utfall präglas av en fortsatt pandemi, där budgeterade besparingar fått 
skjutas på framtiden och där merkostnader relaterade till Corona fortsatt belastar 
verksamheterna, främst personalkostnader inom vård och omsorg och inom våra 
boenden inom LSS. Utfallet innehåller också inköp av skyddsmaterial som inte 
budgeterats. Inga ersättningar för merkostnader är beaktade i utfallet då några sådana 
beslut inte är tagna. 
 
Årets första helårsprognos görs först i mars. 
 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2021-02-22 från ekonom Patrick Carlén och 
redovisning Ekonomiskt utfall Socialnämnden Januari (UH) 

____ 

 
Utdrag  

Kommunstyrelsen 
Socialnämndens ledamöter 
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§ 15 Dnr SOC 2020-00238 1.2.6 

Remiss: motion minnesgåva efter lång tjänst i daglig verksamhet 

Socialnämndens Beslut 

1. Socialnämnden översänder yttrandet till KS för vidare beredning 
 

Ärendebeskrivning  

Vänsterpartiet föreslår i en motion till Kommunfullmäktige att alla som deltagit i 
daglig verksamhet i Söderköpings kommun efter en lämplig tid ska uppmärksammas 
och erbjudas en minnesgåva, på liknande villkor som kommunens anställda.  
Socialförvaltningen har granskat motionen och ser att förslaget innebär positiva inslag 
men också att andra grundläggande förhållanden måste beaktas.  
I socialförvaltningens verksamhet har, under november månad 2020, ca 75 personer 
beviljad insats enligt LSS (Lag om särskilt stöd till vissa funktionsnedsatta) i form av 
daglig verksamhet.  
Daglig verksamhet är en insats som kan beviljas vissa personer som ingår i den sk 
personkrets som kan beviljas insats enligt ovan angivet lagrum. Insatsen daglig 
verksamhet är förbehållen personer som omfattas av personkrets 1 och 2 
enligt LSS. Daglig verksamhet företrädesvis för personer i yrkesverksam ålder som 
saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. 
Syftet med LSS är att personer med omfattande funktionsnedsättningar ska kunna 
leva som andra och tillsammans med andra. Detta gäller inte minst inom området 
arbete och sysselsättning. 
För anställda i Söderköpings kommun är beslutat att minnesgåva utdelas till 
tillsvidareanställda i Söderköpings kommun samt till kommunalt förtroendevalda. 
Medarbetare erhåller minnesgåva efter sammanlagd tjänstetid hos kommunen i minst 
22 år. Gåvan utdelas efter 22 års anställning.  
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Sammanfattningsvis ser inte socialförvaltningen att det är möjligt att jämställa 
biståndsformen insats i daglig verksamhet enligt LSS med anställningsformer eller 
förtroendeuppdrag som innebär att minnesgåva kan ges. 
Däremot bör det finnas möjlighet att inom daglig verksamhet upprätta egna rutiner 
som innebär att deltagare kan få uppvaktning på lämpligt sätt då någon deltagit i 
daglig verksamhet ett visst antal år. Sannolikt bör kravet på deltagande vara lägre än 
22 år.  
 
 

Underlag  

Motion Minnesgåva efter lång tjänst i daglig verksamhet 

Yttrande 2021-02-15 över motion Minnesgåva efter lång tjänst i daglig 

verksamhet (UH) 

 
____ 

 
Utdrag  

Kommunstyrelsen 
Socialnämndens ledamöter 
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§ 16 Dnr SOC 2020-00236 1.2.6 

Remiss: Motion avskaffa LOV inom hemtjänsten 

Socialnämndens Beslut 

1. Socialnämnden översänder yttrandet till KS för vidare beredning 
 

Ärendebeskrivning  

Socialdemokraterna har lämnat en motion till Kommunstyrelsen med förslag om 

att avskaffa LOV i hemtjänsten (Lagen om valfrihetssystem SOSFS 2008:962). 

Motionen beskriver problem med otrygga anställningar hos de privata utförarna 

och lyfter möjligheten till utveckling av den kommunala hemtjänsten om LOV 

avvecklas. Motionen beskriver att en sammanhållen kommunal hemtjänst bland 

annat skulle möjliggöra kompetensutveckling, ökade möjligheter att tillhandahålla 

specialisttjänster och underlätta planering.  

 

Socialförvaltningen har granskat motionen.  

LOV har beslutats av Söderköpings Kommunalfullmäktige 2013 och har funnits 

inom hemtjänst sedan 2015. LOV innebär en möjlighet för enskilda att välja vilken 

som utför det bistånd som blivit beviljat. Av återkommande 

verksamhetsuppföljningar och annan information kan man dra slutsatsen att LOV 

företag som haft avtal med kommunen, erbjudit tjänster av god kvalitet. 

LOV inom hemtjänst i riket I Sverige som helhet kan man sen en delad 

utveckling inom området LOV i hemtjänst. I Sveriges kommuner ökade antalet 

kommuner med LOV inom hemtjänsten fram till 2014 upp till ca 155. 

LOV inom hemtjänst i Söderköpings kommun I Söderköping kan konstateras 

att det finns två LOV företag och att dessa valt att bara vara verksamma i 

kommunens centrala område. Det saknas information för att jämföra personalens 

arbetssituation som är anställda i dessa företag med arbetssituationen för personal 

inom kommunal hemtjänst.  
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Det finns goda förutsättningar i Söderköping att ytterligare förbättra samordningen 
mellan t ex biståndshandläggning, hemtjänstutförare och kommunal hälso- och 
sjukvårdsverksamhet.  
Om förändringar ska göras kring exempelvis vilka tjänster som ska ingå i LOV i 
Söderköping så finns möjlighet att göra detta genom att förändra avtal och 
förfrågningsunderlag. I ett sådant arbete kan beaktas hur de anställdas arbetsmiljö 
påverkas i olika alternativ. 
Det som också kan betecknas som centralt är att LOV förutsätts fungera utifrån att 
det är brukarens upplevda kvalitet som avgör valet av utförare –inte priset, på den 
tjänst som levereras.   
____ 
 
Liselotte Dahlén (SD) beviljas och lämnar protokollsanteckning enligt följande; 
Socialdemokraterna i Söderköping har en del i ansvaret för genomförandet av 
hälsosamma schema och heltidsresan. De negativa effekterna av dessa beslut är väl 
kända och fick till följd att många missnöjda medarbetare slutade helt eller lämnade 
kommunen för att gå till de privata LOV företagen. 
Något flöde tillbaka till kommunen har inte rapporterats till socialnämnden, vilket 
kan tolkas som att de anställda är mer nöjda hos LOV-företagen. S-motionen 
innehåller många grundlösa påståenden som ett försök att motivera deras ideologiska 
önskan att förhindra privata företags existens. 
Det finns ingenting som förhindrar att kommunen etablerar och utvecklar ett nära 
samarbete med LOV-företagen för att säkerställa en sammanhållen god omvårdnad 
med systematisk uppföljning och kontroll. 
 
Underlag för beslut 

Motion avskaffa LOV inom hemtjänsten (2020-09-09) 
Yttrande över motion avveckla LOV inom hemtjänsten av Mats 
Jonsson, administrativ chef 2021-02-15 samt Yttrande från 
handläggare, Sandra Ljungdahl Servicenämnden 2020-11-23 (UH) 

____ 

 
Utdrag  

Kommunstyrelsen 
Socialnämndens ledamöter 
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§ 17 Dnr SOC 2020-00110 1.8.1 

Revisionen granskning av insatser mot psykisk ohälsa hos barn och 
unga  

Socialnämndens Beslut 

1. Socialnämnden noterar informationen. 
 

Ärendebeskrivning  

PwC har på uppdrag av Söderköpings kommuns revisorer genomfört en granskning 
som visar att barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden delvis säkerställer att 
samverkan sker samt ett förebyggande arbete finns, för att möta och motverka 
psykisk ohälsa bland barn och unga. 
En övergripande styrning finns i form av överenskommelser som slutits i länet 
mellan kommunerna och regionen som berör samverkan och insatser för att möta 
bland annat den ökande psykiska ohälsan hos barn och unga. 
 

Styrelsens/Nämndens/utskottets handläggning 

Gemensam ärendeberedning med Barn- och utbildningsförvaltningen. Ärendet 
återkommer för beslut på Socialnämndens sammanträde 2021-03-23. 

Underlag för beslut 

Revisionen granskning av insatser mot psykisk ohälsa hos barn och unga 2021-02-29 
och Söderköpings revisorers rapport 2020-12-09 (UH) 
____ 
 
Utdrag  

Socialnämndens ledamöter 
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§ 18 Dnr SOC 2021-00021  

Sammanställning handläggning för 2020 enligt alkohollagen 
2010:1622 i Söderköpings kommun 

Socialnämndens Beslut 

1. Socialnämnden beslutar anse att handläggningen av serveringstillstånd/folköl 
har redovisats enligt uppdrag 

 

Ärendebeskrivning 

Från den 1 januari 2017 är det Linköpings kommun som på uppdrag ansvarar för 
handläggningen av serveringstillstånd i Söderköpings kommun. 
Vid 2020-12-31 finns totalt 31 stadigvarande serveringstillstånd i kommunen varav 6 
är till slutet sällskap och 25 till allmänheten. 
Under 2020 har inga tillsynsutredningar inletts varav inga sanktionsåtgärder har 
gjorts. 
 

Underlag för beslut 

Sammanställning handläggning för 2020 enligt alkohollagen 2010:1622 i 
Söderköpings kommun 2021-01-25 från alkoholhandläggare Susanne Elmbro och 
Johan Adolfsson (UH) 
____ 
 
Utdrag  

Socialnämndens ledamöter 
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§ 19 Dnr SOC 2021-00022 8.2.4 

Begäran om yttrande 

Socialnämndens bifaller individutskottets förslag och beslutar sålunda  

1. att uppdra till förvaltningen att sammanställa ett yttrande och redovisa 
detsamma vid socialnämndens individutskotts sammanträde den 9 mars 
2021. 

2. att ärendet återrapporteras till Socialnämnden vid nästkommande 
sammanträde. 

Ärendebeskrivning  

En anonym anmälan har inkommit till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO), som rör Birkagårdens äldreboende i Söderköping. 
Nämndens yttrande emotses senast den 18 mars 2021. 
 

Styrelsens/Nämndens/utskottets handläggning 

Socialnämndens individutskott har delegation att fatta beslut i ärendet, men utifrån 
ärendets karaktär valde individutskottet att lyfta ärendet till Socialnämnd. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Socialnämndens individutskott beslutar föreslå Socialnämnden besluta att uppdra till 
förvaltningen att sammanställa ett yttrande och redovisa detsamma vid 
socialnämndens individutskotts sammanträde den 9 mars 2021. 
 
____ 
 
Liselotte Dahlén (SD) beviljas och lämnar protokollsanteckning enligt följande; 
IVO begäran om yttrande är daterad 2021-01-26 (Dnr 3.5.1-03871/2021-1) och är 
instämplad som ankommande handling till Söderköpings kommun 2021-01-28 med 
Dnr 2021-22 8.2.4 . (Lite osäkert då stämpeln är dålig). 
Socialnämndens individutskott beslutar 2021-02-16 att föreslå Socialnämnden besluta 
- att uppdra till förvaltningen att sammanställa ett yttrande och redovisa detsamma 
vid socialnämndens individutskotts sammanträde den 9 mars 2021. 
Sverigedemokraterna ställer sig frågande till varför individutskottet ska besluta i 
frågan? 
Det har funnit gott om tid för förvaltningen att sammanställa ett svar till 
socialnämndens möte 2021-03-02. Den anonyma anmälan till IVO förefaller vid en 
första genomläsning som mycket allvarlig och signalerar om allvarliga 
missförhållanden inom socialförvaltningens ansvarsområde. 
Sverigedemokraterna är inte representerade i individutskottet och anser därför att det 
är en demokratifråga att beslut tas i socialnämnden då alla partier bör ges tillfälle att 
läsa igenom skrivelsen till IVO innan den skickas in. 
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Protokoll 

2021-03-02 
 

 
 
Socialnämnden 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Underlag för beslut 

Föreligger begäran 2021-01-26, dnr 3.5.1.-03871/2021/1 från IVO Inspektionen för 
vård och omsorg  
Protokollsutdrag SNU 2020-02-16 § 38 (UH)    
   
____ 
 
Utdrag  

Socialnämndens ledamöter 
SNU 
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Protokoll 

2021-03-02 
 

 
 
Socialnämnden 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 20 Dnr SOC 2021-00003 1.2.2 

Socialchefen informerar 

Socialnämndens Beslut  

1. notera att aktuell information från Socialförvaltningens verksamhetsområden 
antecknas till protokollet   

Ärendebeskrivning  

Socialnämndens ledamöter ställer uppföljande frågor kring den information som  
socialchef Linda Uller, administrativ chef Mats Jonsson sakkunniga Elisabeth 
Andersson och Fredrika Billborn Matsson lämnar. 

Underlag för beslut 

Se sammanfattning i PPT bilaga från Socialchefen informerar i Ciceron. 
2021-03-02. 
 
____ 

 
Utdrag  

Socialnämndens ledamöter 
Chefer och Sakkunniga 
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Protokoll 

2021-03-02 
 

 
 
Socialnämnden 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 21 Dnr SOC 2021-00002 1.2.3 

Anmälningsärenden/ Delegationsbeslut/Rapportförteckning 

Socialnämndens Beslut 

1. anteckna anmälan av delegationsbeslut för perioden 2021-01-01 till och med 
2021-01-31.  

Ärendebeskrivning  

270 Beslut i ärende rörande individ och familjeomsorg under perioden 2021-01-01-
2020-01-31. Fördelat på Försörjningsstöd 4:1, ekonomiskt bistånd, 
andrahandskontrakt, utredning och behandling, familjerättsärenden. Redovisas i 
bilaga A 
 
188 Beslut i ärende rörande vård och omsorg under perioden. 2021-01-01-2021-01-
31. 
Fördelat på dagverksamhet hemtjänst, korttidsplats, ledsagning, matdistribution, 
särskilt boende, trygghetslarm. Redovisas i bilaga B 
 
30 Beslut i ärende rörande LSS verksamhet under perioden 2021-01-01-2021-01-31. 
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 2021-01-01- 2021-01-31; 
2020-275, Överenskommelse mellan Ramunderstaden och Söderköpings kommun 
Socialförvaltningen 
2020-241, Avropsavtal för avropsberättigad part till ramavtal 
2020-171, Funktionsavtal, Dosell 
2020-279, Ramavtal, distribution av inkontinenshjälpmedel 
 
 
Protokollsutdrag KS  2021-01-12 § 11, Förlängning av ramavtal för ungdomshälsor 
Protokollsutdrag KF  2021-01-27 § 15, Entledigande och val av uppdrag 
Protokollsutdrag KF  2021-01-27 § 7, Motion om att utreda konsekvenserna av TES-
systemet 
Protokollsutdrag KF  2021-01-27 § 11, Riktlinje för styrdokument och 
författningssamling 
Protokollsutdrag BuN 2021-02-03 § 3, Beslut om att förlänga ärende ”BUN 2020-228 
tillfälligt stänga öppna förskolan Familjecentralen på grund av smittorisk covid-19 
och personalbortfall” 
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Protokoll 

2021-03-02 
 

 
 
Socialnämnden 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 
Delegationsbeslut fattade av socialchef; 
2020-96; Information, åtgärder och ställningstagande under hantering av 
Coronapandemi 
Covid 19 
 
Socialnämndens individutskott: 2021-01-20 §§ 01-16 
 
FSG: 2021-01-21 

Underlag för beslut 

Beslutet har fattats med stöd av Socialnämndens delegationsordning,  
Antagen 2018-06-05, Reviderad SN 2019-06-04 § 60. Dnr 2018-144. 
Beslutsstatistik från verksamhetssystem Treserva. Sammanställning i tjänsteskrivelser 
från nämndsekreterare 2021-02-23 (UH) 
___ 
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Protokoll 

2021-03-02 
 

 
 
Socialnämnden 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 22 Dnr SOC 2019-00017 999 

Kursinbjudningar och övrig information 

Socialnämndens Beslut 

 

1. lägga kursinbjudningar och övrig information till handlingarna 
 

Ärendebeskrivning 

Ordförande informerar om att Liselotte Dahlén (SD), nyttjar ledamots initiativrätt 
kring frågeställning om tillbud och avvikelser.  
Ärendet är lämnat till förvaltningen för beredning. 
 

Underlag för beslut 

Kursinbjudningar och övrig information från respektive dagordning samt  
Initiativrätt Liselotte Dahlén 2021-02-22 (UH) 
___ 
 
Utdrag  

Socialnämndens ledamöter 
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Protokoll 

2021-03-02 
 

 
 
Socialnämnden 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 23 Dnr SOC 2019-00013 9 

Sammanfattning från Socialnämndens informationsmöte 

Socialnämndens Beslut 

1. notera anteckningarna till protokollet. 
 

Följande information gavs: 

Enhetscheferna Rebecca Kreicberg, Helene Wennström och Josefine Myhrer 
presenterar Hemtjänst, med fokus på kontinuitet, kontaktpersoner, volymer 
områden. Restider, schemaläggning, resultatet av mätning av kundnöjdheten belystes. 
Hemtjänsten tillhandahåller personal med specialkompetens inom palliativ vård, kost, 
demens och ett rehabiliterande förhållningssätt. Utöver detta finns ett tätt samarbete 
med demensteamet, sjuksköterskor och rehabiliteringspersonal. 
 
Kenneth Edström, lokalstrateg i kommunen ger nämnden en rapport kring Strategisk 
Lokalresursplan för Söderköpings kommun 2020 – 2028. Lokalresursplanering är en 
årlig samordning av verksamhetsplanering och planering av lokalanvändningen som 
samordnas med kommunens fysiska planering och investeringsplan. 
Syftet är att få ett gemensamt grepp om de framtida lokalbehoven för våra 
verksamheter men även att ha en strategi för att omställa lokaler för annat 
verksamhetsnyttjande vid förändrade lokalbehov.  
 
Socialchef Linda Uller och sakkunnig Elisabeth Andersson, har arbetat fram en 
behovsanalys avseende boendeplatser inom äldreomsorgen. 
Befolkningsframskrivning visar att antalet äldre i behov av särskilt boende kommer 
att öka med 50 personer från 2021 till 2028. Om det äldrebostadsbestånd som finns 
idag kvarstår, bortsett från avvecklingen av servicelägenheter, uppstår det ett glapp 
mellan behov och tillgång på bostäder. 
 
Bokslutet med verksamhetsberättelse genomlystes av ekonom Patrick Carlén och 
sakkunnig Fredrika Billborn Matsson. 
 
Vidare informerades och behandlades ärenden enligt utsänd dagordning. 
 
Mötet ajournerades 12.00 
Mötet återupptogs 14.00 
 
____ 
 
Utdrag  

Socialnämndens ledamöter 
 


