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§ 65 Dnr SOC 2019-00235 737 

Korrigering av fakturerat belopp, nu förlikningsavtal 

Socialnämndens Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna förslaget till förlikningsavtal.  
Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att underteckna avtal om 
förlikning enligt bilagt förslag.  
Socialnämnden beslutar att ärendet förklaras omedelbart justerat.  
 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Åsa Dahlin (S) tillsammans med Karin Åkeby (S) Malin  Fröderberg (S) och Ulf 
Martin (V) reserverar sig till förmån för eget beslut.  
 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger förslag om förlikningsavtal för beslut om godkännande av Socialnämnd, 
mellan Söderköpings kommun (212 000-0464) och Inspirera hemtjänst AB (559022-
5750).   
Söderköpings kommun har, efter beslut i Kommunfullmäktige 2013-02-06, enligt 
lagen (2008:962) om valfrihetssystem infört valfrihet inom socialförvaltningens 
hemtjänstverksamhet. 
Förfrågningsunderlag och ersättningsnivå (timersättning) har beslutats av 
Socialnämnd. 
Rätten till ersättning finns fastställt i förfrågningsunderlag samt i bilagan ”Prislista 
och anvisningar”. I dessa dokument tydliggörs för vad LOV företag, med vilka 
kommunen tecknat avtal, kan erhålla ersättning för.  
Avtal upprättades med Inspirera Hemtjänst AB under hösten 2015. 
Under månaderna november, december 2018 och januari 2019, hade Söderköpings 
kommuns planeringssystem stora driftsstörningar. Det var inte möjligt att få fram 
korrekta värden ur planeringssystemet. Kontrollräkningen av tidsperioden ovan var 
komplex och omfattande. Det var först under hösten 2019 som det med säkerhet 
gick att fastställa att Inspirera Hemtjänst AB fakturerat 511 320kr för mycket under 
angiven tidsperiod ovan.  
 

Styrelsens/Nämndens/utskottets handläggning 

Ordförande lämnar ordet fritt för diskussion. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Åsa Dahlin (S) yrkar avslag med instämmande av Karin Åkeby (S), Malin Fröderberg 
(S) och Ulf Martin (V). 
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Liselotte Dahlén (SD) yrkar bifall till föreliggande förlikningsförslag, med 
instämmande av Lena Karlström (C). 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslagen. 
 
Votering begärs och genomförs med följande voteringsordning; den som bifaller 
Socialförvaltningens förslag röstar ja och den som röstar för Åsa Dahlin (S) med 
fleras yrkande röstar nej. 

Omröstningsresultat 

Vid voteringen avges 7 ja-röster och 4 nej-röster.  Se särskild lista. 
 
Socialnämnden beslutar med bifall till förvaltningens förslag. 
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Voteringslista 

Ärende 2021-06-01 § 65  

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     

Lisa Pettersson (L)      

    X     

Evelina Nilsson (KD)      

    X     

Malin Fröderberg (S) tj ers    X  

       
 

Karin Åkeby (S)      

      X  

Liselotte Dalén (SD) X     

       
 

Ulf Martin (V)     

    X   

Underlag för beslut 

Föreligger förslag till förlikningsavtal 2021-06-01 samt Tjänsteutlåtande 2021-05-21 
från tf socialchef Mats Jonsson (UH)  
 
____ 
 
Utdrag 

Socialnämndens ledamöter  
Kommunstyrelsen 
Ekonomikontoret 
Utförare 
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§ 66 Dnr SOC 2020-00019  

Val av justerare, tid och plats 

Socialnämndens Beslut 

Åsa Dahlin (S) att justera dagens protokoll den 9 juni kl 12.30  
Justeringsplats: Kommunhuset. 
 
 
____ 

 
Utdrag  

Socialnämndens ledamöter 
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§ 67 Dnr SOC 2021-00003 1.2.2 

Socialchefen informerar 

Socialnämndens Beslut 

notera att aktuell information från Socialförvaltningens verksamhetsområden 
antecknas till protokollet   
 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens ledamöter ställer uppföljande frågor kring den information som 
Mats Jonsson tf socialchef tillsammans med Elisabeth Andersson, sakkunnig lämnar 
 

Underlag för beslut 

Se sammanfattning i PPT bilaga från Socialchefen informerar i Ciceron. 
2021-06-01. 
 
____ 

 
Utdrag  

Socialnämndens ledamöter 
Chefer och sakkunniga 
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§ 68 Dnr SOC 2021-00090 2.4 

Tertialrapport T1 2021, Socialnämnden 

Socialnämndens Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera att det inte framgår av T1-rapporten hur många ej 
verkställda beslut det finns inom äldreomsorgen per den 30/4 2021. 
 
Socialnämnden beslutar uppdra till förvaltningen att anpassa personalstyrkan inom 
hemtjänsten efter behovet med anledning av att antalet utförda hemtjänsttimmar har 
minskat samtidigt som antalet årsarbetare har ökat inom kommunens egna 
hemtjänstorganisation. 
 
Socialnämnden beslutar uppdra till förvaltningen att vidta åtgärder för att dämpa 
kostnaderna för pandemihanteringen i takt med att pandemin avtar. 
 
Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att följa målet och indikator avseende 
minskade körtider inom hemtjänsten under 2021. 
 
Socialnämnden beslutar i övrigt godkänna förvaltningens förslag till Tertialrapport 1 
och sända den vidare till kommunstyrelsen.  
 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Åsa Dahlin (S) tillsammans med Karin Åkeby (S) Malin Fröderberg (S) och Ulf 
Martin (V) reserverar sig och lämnar skriftlig reservation med följande motivering: 
”Både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet hade ett eget budgetförslag för 2021. 
Nu har vi majoritetens budget att förhålla oss till. Vi ser allvarligt på prognosen som 
visar ett stort underskott. 
Vi tror att det är omöjligt för nämnden att hålla sig till den beslutade ramen. Den 
kommunala hemtjänsten har stora underskott då personalbudget inte nås, främst pga. 
en väldigt tuff budget och under rådande omständigheter orealistiska förväntningar 
på effektivitet. Det är fortsatta höga kostnader för ekonomiskt bistånd och troligen 
kommer det fortsätta året ut. De besparingar som gjorts de senaste åren påverkar 
arbetsmiljön och kvalitén och det finns inte utrymme för mer besparingar. 
Att majoriteten lämnar ett förslag till beslut muntligen på beslutsmötet är inte 
acceptabelt och visar brist på respekt för oppositionen. Beslutsformuleringen 
behöver vara i skrift och vi behöver tid att förstå konsekvenserna av ett beslut. 
Beslutet var långt och lästes snabbt upp och var svårt att både höra och uppfatta för 
alla deltagare. Att mötet är på distans försvårar också kontakterna mellan våra 
ledamöter. Det nya förslaget handlade bland annat om att anpassa personalstyrkan 
inom hemtjänsten men som ovan nämns så har hemtjänsten en budget som är 
orealistisk och det finns inte utrymme för att minska personal. Därför reserverar vi 
oss mot majoritetens beslut.” 



10 (24) 
Protokoll 

2021-06-01 
 

 
 
Socialnämnden 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Sammanfattning av ärendet 

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 T1 visar en helårsprognos på – 12,5 mnkr om statsbidrag för 
merkostnader kopplat till Covid-19 uteblir. Med statsbidrag förväntas underskottet 
minska betydligt, men inte helt. Då högre kostnader inom Individ- och familjeomsorg 
samt ofinansierad volymökning inom LSS inte kan kvittas med statsbidrag 
prognostiserats ett underskott på 6 mnkr. En åtgärdsplan är framtagen och påbörjas 
så snart restriktioner och merarbete mot bakgrund av Covid lättar.  
 
Av nämndens 13 mål är fem uppfyllda helt eller delvis vid T1, för flera saknas det 
uppgifter och kommer bli möjligt med resultatuppföljning först vid T2 och T3.  
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Yrkande från Alliansgruppen, genom Anwar Samuelsson (M) lämnas enligt följande;  
Socialnämnden beslutar att notera att det inte framgår av T1-rapporten hur många ej 
verkställda beslut det finns inom äldreomsorgen per den 30/4 2021. 
Socialnämnden beslutar uppdra till förvaltningen att anpassa personalstyrkan inom 
hemtjänsten efter behovet med anledning av att antalet utförda hemtjänsttimmar har 
minskat samtidigt som antalet årsarbetare har ökat inom kommunens egna 
hemtjänstorganisation. 
Socialnämnden beslutar uppdra till förvaltningen att vidta åtgärder för att dämpa 
kostnaderna för pandemihanteringen i takt med att pandemin avtar. 
Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att följa målet och indikator avseende 
minskade körtider inom hemtjänsten under 2021. 
Socialnämnden beslutar i övrigt godkänna förvaltningens förslag till Tertialrapport 1 
och sända den vidare till kommunstyrelsen.  
 
Åsa Dahlin (S) Karin Åkeby (S) Malin Frödeberg (S) med tillsyrkan av Ulf Martin (S) 
yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Liselotte Dahlén (SD) yrkar bifall till alliansen förslag. 
 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslagen. 
 
Votering begärs och genomförs med följande voteringsordning; Den som vill bifalla 
alliansens förslag röstar ja. Den som vill bifalla Åsa Dahlin (S) med fleras förslag röstar 
nej. Vinner nej har Socialnämnden beslutat bifalla Åsa Dahlin (S) med fleras förslag 
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Omröstningsresultat 

Vid voteringen avges 7 ja-röster och 4 nej-röster.  Se särskild lista. 
 
Socialnämnden beslutar med bifall till alliansens förslag. 
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Voteringslista 

Ärende 2021-06-01 § 68  

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     

Lisa Pettersson (L)      

    X     

Evelina Nilsson (KD)      

    X     

Malin Fröderberg (S) tj ers    X  

       
 

Karin Åkeby (S)      

      X  

Liselotte Dalén (SD) X     

       
 

Ulf Martin (V)     

    X   

Underlag för beslut 

Tertialrapport 1 2021, Socialnämnden Tjänsteutlåtande 2021-05-11, 
från handläggare, Fredrika Billborn Matsson och Patrick Carlén (UH) 

 
Utdrag  

Socialnämndens ledamöter 
Kommunstyrelsen 
Ekonom  
Chefer inom Socialförvaltningen 
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§ 69 Dnr SOC 2021-00018 900 

Ekonomisk rapport med månadsvis bokslutskommentar, 
uppföljningar, ramar mm 

Socialnämndens Beslut 

Socialnämnden beslutar att i protokollet notera planen för genomförande av 
besparingsåtgärder + plan för anpassning av kommunal hemtjänst enligt nedan. 

Sammanfattning av ärendet 

För perioden januari till mars 2021 redovisar förvaltningen ett ekonomiskt utfall om -
81,0 mnkr, vilket innebär en negativ avvikelse från budget motsvarande -5,2 mnkr. 
 
Vid redovisning av ekonomirapport 2021-05-04 beslutade Socialnämnden att 
socialförvaltningen skulle upprätta en plan för genomförande av besparingsåtgärder 
+ en plan för anpassning av kommunal hemtjänst skulle presenteras Socialnämnden 
2021-06-01. 
 
Plan för genomförande av besparingsåtgärder + plan för anpassning av kommunal 
hemtjänst:  

• I samverkan med Planeringsenheten implementera beslut om 
samplanering av personal i socialförvaltningens verksamheter.  
I detta ska särskilt ingå att anpassa kommunal hemtjänst. 
 

• I samverkan med Planeringsenheten utreda hur det är möjligt att 
ytterligare optimera reseslingorna inom hemtjänsten  
 

• Fortsatt arbete med att skapa flexiblare leverans för kost i ordinärt 
boende. 
 

• Till socialnämnd i september presentera nya riktlinjer för personer med 
funktionsnedsättning LSS och SoL och implementera dessa skyndsamt. 
 

• Aktivt arbete utifrån de handlingsplaner som utformats med 
medarbetarenkäten som grund skapa förutsättningar för lägre 
sjukskrivningstal inom socialförvaltningen. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2021-05-18 från Mats Jonsson tf socialchef. 

 
Utdrag  

Socialnämndens ledamöter 
Kommunstyrelsen 
Ekonom  
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§ 70 Dnr SOC 2021-00067 8.10.2 

Statsbidrag för säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer  

Socialnämndens Beslut 

Socialnämnden godkänner förslag till användning och fördelning av statsbidrag till 
kommunala verksamheter i form av kompetenshöjande insatser, utveckling av teknik 
och digitalisering samt för ökad personalkontinuitet inom hemtjänst, för att 
säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. Andelsfördelning av tilldelat 
statsbidrag ska också ske för att säkerställa att varje huvudman ökar ambitionen och 
genomför förbättringar där det behövs. Se bilaga, daterad 2021-05-10.  
 
Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att vid det första sammanträdet under 
2022 återkomma med rapport av genomförda åtgärder.  
 

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela statsbidrag till kommuner i 
en äldreomsorgssatsning och får under 2021 använda 4 000 000 000 kronor för 
ändamålet. Av dessa fyra miljarder har Söderköpings kommun rätt att rekvirera  6 871 
664 kr för 2021.  
 
Statsbidraget ska användas till insatser som syftar till att säkerställa en god vård och 
omsorg av äldre personer. Kommunen rekvirerar statsbidraget och enskilda där 
kommunen har avtal med ska ges möjlighet att ta del av bidraget. Det är dock 
kommunen som rapporterar till Socialstyrelsen hur statsbidraget är använt.  
 
Socialnämnden föreslås godkänna bilagt förslag till hur statsbidraget används i 
Söderköping.  
 

Underlag för beslut 

Regleringsbrev 2021 Socialstyrelsen, Förslag till fördelning av Statsbidrag, med 
anvisningar samt Tjänsteutlåtande 2021-05-10 av Mats Jonsson tf socialchef 
____ 

 
Utdrag  

Socialnämndens ledamöter 
Sakkunnig 
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§ 71 Dnr SOC 2021-00096 8 

Korttidsplatser / växelvårdsplatser på Aspgården 

Socialnämndens Beslut 

Socialnämnden beslutar att lediga lägenheter på serviceboendedelen på Aspgården 
ska användas som korttidsplatser för enskilda i avvaktan på plats på särskilt boende.  
 
Socialnämnden beslutar att växelvård endast ska erbjudas på Aspgården. 
 
Beslutet gäller under perioden 2021-06-15 till 2021-12-31. 
 
Uppföljning av ärendet ska ske och återrapport ges på Socialnämndens 
novembersammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

Under våren 2020 beslutades att under pandemin inrätta extra korttidsplatser på 
Aspgården och Blå Porten. Detta möjliggjordes eftersom det fanns lediga lägenheter 
på båda boendena med anledning av att inga nya beslut om serviceboende beviljas 
sedan slutet av 2019.  
 
Behovet av extra korttidsplatser för personer som väntar på plats i särskilt boende har 
ökat under våren 2021. Under de senaste månaderna har det uppstått kö till särskilt 
boende. 
Socialförvaltningen behöver ta ställning till om det ska fortsätta att finnas extra 
korttidsplatser och i så fall var och i vilken omfattning och tidsperiod. 
Socialförvaltningen har gjort en analys av besluten avseende särskilt boende. 
Bedömningen är att alla beslut uppfyller ett eller flera kriterier i riktlinjerna för att 
beviljas särskilt boendet. Det hastigt ökade antalet beslut är till stora delar 
konsekvenser av pandemin. 
I avvaktan på att erhålla plats på särskilt boende, bor i nuläget sex personer på 
korttidsplats på Gläntan. Det har skapat en ”propp”.  
Socialförvaltningen behöver erbjuda personer som av olika anledningar inte kan bo 
kvar i sitt hem, trygghet i avvaktan på permanent plats på särskilt boende. Det kan 
antingen ske i form av utökad hemtjänst eller korttidsboende.  
Socialförvaltningen behöver också ha beredskap för att kunna ta emot personer som 
vårdats på sjukhus och behöver rehabilitering eller återhämtning innan de kan flytta 
hem. Socialförvaltningen behöver planera för att möta det utökade behovet av 
korttidsplatser.  
Växelvård är ett sätt att avlasta enskilda som vårdar sina anhöriga, samtidigt som 
behovet av särskilt boende flyttas fram. Att använda tomma lägenheter på Aspgården 
innebär att vi har möjlighet att erbjuda fler denna avlastning samtidigt som en 
lägenhet frigörs till korttidsboende på Aspgården. 
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Mot bakgrund av ovanstående är förslaget att de lediga lägenheterna på 
serviceboendet på Aspgården används som korttidsplatser för enskilda i avvaktan på 
plats på särskilt boende. Vidare är förslaget att växelvård endast erbjuds på 
Aspgården. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lena Karlström (C) yrkar tillägg enligt följande; uppföljning av ärendet ska ske och 
återrapport ges på Socialnämndens novembersammanträde. 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att Socialnämnden 
beslutat i enlighet med detta. 
 
____ 

 
Utdrag  

Socialnämndens ledamöter 
Kommunstyrelsen 
Sakkunnig 
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§ 72 Dnr SOC 2021-00095 1.9.1 

Hållbar integration i Östergötland 2021-2025 

Socialnämndens Beslut 

noterar informationen till protokollet 
 

Nämndens handläggning 

Ärendet återkommer för beslut på Socialnämndens sammanträde 2021-08-24. 

Underlag för beslut 

En regional överenskommelse för kommuner i Östergötlands län, 
Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Region Östergötland samt Länsstyrelsen 
Östergötland (UH) 
 
 
____ 

 
Utdrag  

Socialnämndens ledamöter 
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Socialnämnden 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 73 Dnr SOC 2021-00084 6.2 

IVOs meddelande om tillsyn och begäran om upplysningar 

Socialnämndens Beslut 

Socialnämnden beslutar att i protokollet notera informationen om att 
Socialnämndens individutskott ställt sig bakom och överlämnat yttrande 2021-05-03 
med begärda bilagor till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) inledde tillsyn på Birkagårdens 
demensboende i Söderköpings kommun. Tillsynen genomfördes med anledning av 
en anonym anmälan som kommit in till IVO i januari 2021. Anmälningen handlade 
om medicinering innan vaccinering med Covid vaccin. 
IVO emotsåg svar senast den 26 maj 2021. 
 
____ 

 
Utdrag  

Socialnämndens ledamöter 
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§ 74 Dnr SOC 2019-00307 171 

Utredning enligt Lex Sarah SoL 14 kap 6 

Socialnämndens Beslut 

Socialnämnden beslutar att i protokollet notera att redovisning av uppföljning av 
vidtagna och planerade åtgärder kompletterats i ärendet och redovisats för nämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 

Anmälan enligt Lex Sarah. Ärendet har tidigare hanterats på SN 2019-12-17 § 152. 
 
____ 

 
Utdrag  

Socialnämndens ledamöter 
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§ 75 Dnr SOC 2021-00002 1.2.3 

Anmälningsärenden/ Delegationsbeslut/Rapportförteckning 

Socialnämndens Beslut 

Socialnämnden beslutar anteckna anmälan av delegationsbeslut för perioden 2021-04-
01 till och med 2021-04-30.   
 

Sammanfattning av ärendet 

484 Beslut i ärende rörande individ och familjeomsorg under perioden 2021-04-01-
2021-04-30. Fördelat på Försörjningsstöd 4:1, ekonomiskt bistånd, 
andrahandskontrakt, utredning och behandling, familjerättsärenden. Redovisas i 
bilaga A 
 
155 Beslut i ärende rörande vård och omsorg under perioden. 2021-04-01-2021-04-
30. 
Fördelat på dagverksamhet hemtjänst, korttidsplats, ledsagning, matdistribution, 
särskilt boende, trygghetslarm. Redovisas i bilaga B 
 
13 Beslut i ärende rörande LSS verksamhet under perioden 2021-04-01-2021-04-30. 
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 2021-04-01- 2021-04-30; 
2021-74 Tjänsten Direktleverans av Apodos 
2021-75 Personlig assistans enligt SFB  och LSS 
2021-87 Tydliggörande avseende ansvar för aktivitetsbedömning/ 
funktionsbedömning i östra länsdelen 
 
Protokollsutdrag KF  2021-04-28 § 49, Årsredovisning 2020 för Söderköpings 
kommun  
Protokollsutdrag KF  2021-04-28 § 50 Revisionens berättelse om beslut och 
ansvarsfrihet 
Protokollsutdrag KF 2021-04-28 § 52, Val av ersättare i Socialnämnden 
 
Delegationsbeslut fattade av socialchef; 
2020-96; Information, åtgärder och ställningstagande under hantering av 
Coronapandemi 
Covid 19 
2021-80; Utredning enligt alkohollagen 2010:1622 gällande tillfälligt 
serveringstillstånd till allmänheten. 
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Socialnämndens individutskott: 2021-05-18 §§ 71-89 
 
FSG: 2021-03-18 
 
Ärenden för kännedom: 
2021-25, IVO Inspektionen för vård och omsorg avslutar ärendet och kommer inte 
att vidta några ytterligare åtgärder. 
2021-88, Verksamhetsplan för Socialnämnden. 
 

Underlag för beslut 

Beslutsstatistik från verksamhetssystem Treserva.  
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 tjänsteskrivelse 
från nämndsekreterare 2021-05-25 (UH) 
 
____ 

 
Utdrag  

Socialnämndens ledamöter 
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§ 76 Dnr SOC 2019-00017 999 

Kursinbjudningar och övrig information 

Socialnämndens Beslut 

att anse nämndinitiativet 2021-02-22 från Liselotte Dalén (SD) vara besvarat samt  
lägga kursinbjudningar och övrig information till handlingarna 
 

Sammanfattning av ärendet 

Sakkunnig Fredrika Billborn - Matsson redogör för hantering och rutiner för 
avvikelser, som ett delsvar på det nämndinitiativ som tidigare lämnats från (SD). 
 
Ordförande Boel Holgersson informerar kort om pågående rekryteringsarbete kring 
socialchefstjänsten. Många kvalificerade sökande, ger goda förutsättningar. 
 
Lena Karlström (C) rapporterar att trots vissa förseningar antas upphandlingen av 
nytt verksamhetssystem kunna följa utsatt tidplan. 
 
Verksamhetsplanen vari det tydliggörs hur förvaltningen svarar upp på det politiska 
uppdraget från Socialnämnd, Kommunfullmäktige och Kommunledning återfinns 
som underlag för information, återkommer till Socialnämnden den 2021-08-24. 
 

Underlag för beslut 

Kursinbjudningar och övrig information från respektive dagordning  
 
Utdrag  

Socialnämndens ledamöter 
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§ 77 Dnr SOC 2019-00013 9 

Sammanfattning från Socialnämndens informationsdel 

Socialnämndens Beslut 

noterar anteckningarna till protokollet  
 

Följande information gavs:  

Föreningsföreträdarna Margareta Öst och Kent Fernström besrkiver verkamheten 
Brottsofferjouren Östergötland som är en ideell förening, politiskt och religiöst 
obunden, med huvuduppdrag att erbjuda hjälp och stöd till brottsutsatta, anhöriga 
och vittnen.  
Jouren har utbildade stödpersoner. All kontakt med jouren är kostnadsfri och 
stödjarn måste uppvisa intyg från brottstegistret och har tysthetslöfte. 
För 2020 redovisas kontakt med 20 personer från Söderköping. 
 
Maja Höjer enhetschef på Socialkontoret - vuxenverksamheten Norrköping 
inleder presentationen med att beskriva ordet våld genom Per Isdals defintion;  
"Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, 
skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något den 
vill"  
Frideborg har olika verksamheter för personer som har upplevt, utsatts eller utövat  
Våld. Frideborg arbetar med våld i nära relationer. Med nära relationer menas en  
relation till varandra som partners, före detta partners eller föräldrar och barn.  
Familjerådgivningarna Håkan Wetterström och Stefan Hellmersson fortsätter med att 
verksamhetsbeskriva familjerådgivningen. Familjerådgivningen arbetar med  
samlevnadsproblem, främst i den vuxna parrelationen.  
Det kan vara par som vill förbättra sin relation och fortsätta leva tillsammans eller 
par där en eller båda vill separera. Det kan vara kvardröjande problem efter en 
separation eller behov av hjälp och stöd i föräldraskapet. 
De för varken journaler eller register och den som vill kan vara anonym.  
Familjerådgivarna är socionomer med vidareutbildning i psykoterapi och sexologi. 
För 2020 redovisas 32 ärenden, 136 samtal från  Söderköping. 
 
Socialjouren i Norrköping ger akut stöd till den som befinner sig i en utsatt situation, 
det kan handla om våld och övergrepp, missbruk, eller om ett barn riskerar att fara 
illa i sin hemmiljö. Enhetschef Fredrik Sjösten berättar vidare om att de är två 
socialsekreterare i tjänst dygnet runt veckans alla dagar. De har mer eller mindre 
samarbete med vakthavande stationsbefäl och sjukvården vid varje pass. 
Jouren visar för 2020 kontakt i 43 ärenden med Söderköping. 
 
Socialtjänstens handlingsplan för arbete med våld i nära relation samt hedersrelaterat 
våld och förtryck sakkunnig presenteras av sakkunnig Fredrika Billborn Mattsson. 
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Handlingsplan är framtagen för socialtjänsten i Söderköpings kommun. Syftet med 
handlingsplanerna är att ge personalen verktyg för att upptäcka och arbeta med 
familjer där det förekommer våld. 
 
Delsvar på nämndinititativet lämnas och en utförlig redovisning ges kring Avvikelser 
och missförhållanden. Avvikelser är ett samlingsbegrepp för händelser som har lett 
till, eller kunnat leda till fel eller brister i vård och omsorg. I avvikelsehantering ingår 
anmälningsskyldighet av missförhållanden eller risk för missförhållanden enligt lex 
Sarah, och vårdskada eller risk för vårdskada enligt Lex Maria.  
 
Ekonom Patrick Carlén redogör för det ekonomiska utfallet om -81,0 mnkr, och 
Tertial 1. Periodens utfall präglas av en fortsatt pandemi som påverkat hela 
socialförvaltningens verksamhet. 
 
Sakkunnig Elisabeth Andersson informerar om genomförd utredning med förslag på 
hur socialförvaltningen på ett effektivt sätt kan använda tomma lägenheter på 
Aspgården i avvaktan på beslut om vilken/vilka boendeformer som ska finnas på 
Aspgården. 
 
Hållbar integration 202021-2925. Den regionala överenskommelsen ska verka för ett 
inkluderande Östergötland och bidra till att länet nyttjar befintliga resurser på ett 
effektivt sätt genom gemensamma satsningar, i syfte att bidra till bättre 
samhällsetablering, hållbar tillväxt och utveckling i Östergötland. Underlag finns i 
bilaga i ärende § 72 innevarande protokoll. 
  
 
Vidare informerades och behandlades ärenden enligt utsänd dagordning. 
 
Mötet ajournerades 12.00 
Mötet återupptogs 14.00 
 
____ 

 
Utdrag  

Socialnämndens ledamöter 
 
 
 


