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§ 78 Dnr SOC 2020-00019 

Val av justerare, tid och plats 

Socialnämndens Beslut 

1. Karin Åkeby (S) att justera dagens protokoll den 
31 augusti kl 16.00 Justeringsplats: Kommunhuset. 

 
____ 

 
Utdrag  

Socialnämndens ledamöter 
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§ 79 Dnr SOC 2021-00018900 

Ekonomisk rapport med månadsvis bokslutskommentar, 
uppföljningar, ramar mm 

Socialnämndens Beslut 

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

Ärendebeskrivning  

För perioden redovisar förvaltningen ett ekonomiskt utfall om -159,5 mnkr, vilket 
innebär en negativ avvikelse från budget motsvarande -10,3 mnkr för perioden.  
 
Periodens utfall påverkas av en fortsatt pandemi, där förväntade besparingar skjutits 
på framtiden och där merkostnader relaterade till Corona fortsatt belastar 
verksamheterna, främst i form av personalkostnader inom vård och omsorg och våra 
grupp- och serviceboenden inom Stöd och service, men också direkta inköp av 
skyddsmaterial centralt inom ledning och administration. 
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2021-08-12 från ekonom Patrick Carlén och redovisning 
Ekonomiskt utfall juni (UH) 
____ 
 
Utdrag  

Socialnämndens ledamöter 
Kommunstyrelsen 
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§ 80 Dnr SOC 2021-001138.8 

Projektplan, Stöd och service  

Socialnämndens Beslut 

1. Socialnämnden noterar att information lämnats om situationen inom Stöd 
och service, samt vilka åtgärder som vidtagits och vilka åtgärder som kommer 
att vidtas 

 

Ärendebeskrivning  

2020-12-03 MBL förhandlades förändringen om ny organisation för verksamheten 
Stöd och service. I bl a budgetunderlag inför 2022 konstateras att kvaliteten inom 
stöd och service till vissa delar är god, men inte god nog. Kvalitetsarbetet i 
verksamheten är eftersatt och det finns inom flera enheter en ovana att arbeta med 
planering, uppföljning och åtgärder.  
Inom Stöd och service ökar dessutom behoven av insatser och då främst daglig 
verksamhet och bostad med särskild service. Enligt prognos förväntades behovet 
under 2020 av daglig verksamhet vara 74 deltagare till skillnad mot 60 deltagare under 
2019. Vid 2020 års slut går det att utläsa att det är 72 personer som haft insatsen 
daglig verksamhet under året. Gällande bostad med särskild service visade prognosen 
på ett ökat behov från 52 boende under 2019 till en prognos på 65 boende under 
2020. Resultatet gällande behovet blev 58 verkställda beslut och sju beslut gällande 
bostad med särskild service som ej verkställts under året. Då det inte budgeterats för 
de volymerna påverkar det budgeten negativt.  
 
Verksamhet inom Stöd- och service har sedan 2020 varit inne i en process med ett 
intensivt utvecklingsarbete gällande att kunna tillgodose det uppkomna ökade 
stödbehovet. Det inledda arbetet bör fortsätta under 2021 och 2022. 
  

Underlag för beslut 

PPt där situation och åtgärder beskrivs, samt Tjänsteutlåtande 2021-08-09 (UH) 
____ 

 
Utdrag  

Socialnämndens ledamöter 
Enhetschefer inom Stöd och service 
Stab adm 
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§ 81 Dnr SOC 2019-00183720 

Behovsplan för platser inom LSS-verksamhet 

Socialnämndens Beslut 

1. Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att revidera behovsanalys 
för samtliga verksamheter. Behovsplanen ska vara reviderad och redovisad till 
Socialnämnd senast november 2021. 
 

Ärendebeskrivning  

Nuvarande behovsanalys som framställdes 2019 ligger till grund för förvaltningens 
lokalplanering tom 2027. Prognostiserade volymökningar i behovsanalysen grundar 
sig utifrån kända individer med andra LSS insatser och elevunderlag i Särskolan. 
Under åren 2020 och 2021 har volymerna inom främst daglig verksamhet men även 
inom flera andra insatser varit betydligt högre än vad som prognostiserades i gällande 
behovsanalys. Ökningen av antal ärenden leder till ökad risk att den enskilde inte får 
sina behov tillgodosedda och kommunen riskerar att få vitesföreläggande. Under 
2020 har vite utdömts i ett ärende gällande bostad med särskild service för vuxna.  
 

Underlag för beslut 

Behovsplan LSS 2019-2027 (UH) 
 
____ 

 
Utdrag  

Socialnämndens ledamöter 
Enhetschefer inom Stöd och service 
Stab adm 
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§ 82 Dnr SOC 2021-001082.6.1 

Upphandling av trygghetslarm och larmoperatör, nu förstudie 

Socialnämndens Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att ge socialförvaltningen i uppdrag att upphandla 
trygghetslarm med hel larmkedja i både ordinärt och särskilt boende. 
Upphandling sker via avrop på nationellt ramavtal. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Skriftlig reservation från Liselotte Dahlén (SD); ”SD ställer sig frågande till varför 
Aspgårdens äldreboende ställs utanför upphandlingen. Deras avtal (som enligt 
uppgift inte är upphandlat) går ut i oktober 2021, med möjlighet till årlig förlängning. 
Kommunen borde rimligtvis sträva efter att samma system används i hela 
kommunen.” 

Ärendebeskrivning  

Inom hemtjänsten och Blå Porten finns idag ett avtal för trygghetslarm och 
larmmottagning som går ut i februari 2022 och avtalet kan inte förlängas. De 
nuvarande digitala trygghetslarmen går mot 2G nätet. Dessa larm beräknas fungera 
fram till år 2025 då 2G/3G nätet kommer att släckas ner enligt Telias planer.  

Underlag för beslut 

Förstudierapport; Upphandlingsbehov av trygghetslarm och mottagning SÄBO och 
ordinärt boende, 2021-07-26, Marita Aronsson, verksamhetsutvecklare. 
 
____ 

 
Utdrag  

Socialnämndens ledamöter 
Socialförvaltningens stab 
enhetschefer inom hemtjänst och särskilt boende. 
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§ 83 Dnr SOC 2020-000118.7.1 

Uppdrag utredning kost i ordinärt boende 

Socialnämndens Beslut 

1. Socialnämnden noterar att ärendet redovisats enligt nämndens uppdrag. 
 

Ärendebeskrivning  

Socialnämnden beslutade i februari 2020 att frågan om matdistribution i ordinärt 
boende ska utredas. En förstudie genomfördes i samverkan med serviceförvaltningen 
under hösten 2020. Socialnämnden beslutade 2020-12-15 att ge socialförvaltningen i 
uppdrag att arbeta vidare med förslag två och tre i förstudien och tydligare beskriva 
kostnader, risker, konsekvenser och möjligheter. I uppdraget ingick även att ta fram 
en projektplan utifrån det alternativ som är mest kostnadseffektivt ur ett 
kommunekonomiskt perspektiv.   
I båda förslagen fortsätter maten att tillagas i kommunens egna tillredningskök på 
Storängen och kyls ner direkt i kylrum. Tillagning av kyld mat innebär att köket 
tillagar maten en dag, och kunden äter maten dagen efter. För att kunden ska få ”rätt 
mat” på storhelger; såsom julafton, påskafton och midsommarafton, kommer 
hemtjänstpersonal dessa specifika dagar att köra ut maten samma dag som den 
tillagas.  
 
Förslag två innebär leverans av kyld mat med fortsatt tillagning i kommunens egna 
kök och leverans av hemtjänstpersonal  
 
Förslag tre innebär leverans av kyld mat med fortsatt tillagning i kommunens egna 
kök och leverans av hemtjänstpersonal samt arbetsmarknadsenhet  

Nämndens handläggning 

Ärendet återkommer för beslut på Socialnämndens sammanträde 2021-09-28. 

Underlag för beslut 

Förstudie daterad 2020-11-25, Jenny Dahl, projektledare. 
Utredning daterad 2021-08-06, Elisabeth Andersson, sakkunnig. 
Tidsplan daterad 2021-08-06, Elisabeth Andersson, sakkunnig 
 
____ 

 
Utdrag  

Socialnämndens ledamöter 
Arbetsmarknadsenheten, Kostenheten,  
kommunala och privata hemtjänstutförare samt socialförvaltningens stab. 
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§ 84 Dnr SOC 2021-000148.7.1 

Uppdrag till förvaltningen att omarbeta förfrågningsunderlag enligt 
LOV 

Socialnämndens Beslut 

1. att i protokollet notera att delrapporten redovisats och delgivits nämnden 
 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Liselotte Dahlén (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och 
lämnar skriftlig reservation enligt följande; ”Delrapporten håller inte den kvaliteten 
som bör krävas för beslut i viktiga frågor. Den utelämnar viktiga fakta och 
jämförelser vilket gör den ofullständig. Rapporten kan även uppfattas som att den är 
vinklad efter det utfall som förvaltningen önskar. I en god förvaltningskultur är 
saklighet och objektivitet mycket viktigt och brister påverkar förtroendet hos 
allmänheten och företagare. 
Listar några brister i rapporten: 
- Det saknas jämförelsetal i kronor med andra kommuners upplägg gällande 
timersättning och ersättning för dubbelbemanning. 
- LOV-företagens synpunkter på förslaget till nytt FFU framgår inte av rapporten. 
- Ex. på vinkling: Det anges att LOV-företagen inte klarar av en sänkning av 
timersättningen med 30 kr/h, men det utelämnas att de inte klarar av utebliven 
höjning av ersättningen för dubbelbemanning. 
- Rapporten utlämnar helt det faktum att såväl den kommunala hemtjänsten som de 
övriga utförarna kämpar med ekonomin. 
SD anser att FFU bör täcka de faktiska kostnaderna och strävan måste vara att det är 
ett rättvist och långsiktigt hållbart ersättningssystem. Nuvarande FFU innehåller en 
inbyggd skevhet då vinstmarginalen påverkas av om LOV-företagen får kunder som 
kräver dubbelbemanning. Det blir för LOV-företagen mycket svårt att räkna på det 
ekonomiska utfallet eftersom antalet dubbelbemanningar är omöjligt att förutspå och 
påverkan på vinstmarginalen är stor.” 
 

Ärendebeskrivning  

Nuvarande förfrågningsunderlag är i sin helhet bra. Att under nuvarande ekonomiska 
förutsättningar med krav på besparingar är bedömningen att det inte är lämpligt att 
förändra i förfrågningsunderlaget. Förändringar avseende zonindelning och 
timersättning kan riskera att kommunen förlorar privata utförare, vilket innebär 
ytterligare minskning av valfriheten för kommuninvånare. Då nuvarande privata 
utförare har hög kundnöjdhet vill socialförvaltningen värna om att ge 
kommuninvånarna en bra hemtjänst. 
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Biståndsbeslut och uppföljning av dessa är grundstommen i att kunna ha kontroll på 
kostnaderna för hemtjänst. Socialförvaltningen behöver säkerställa att biståndsbeslut 
beviljas enligt riktlinjerna samt att regelbundna uppföljningar av biståndsinsatser sker. 
Detta för att minska glappet mellan utförd och beviljad tid samt att bomtiden 
minskas.  
 
Förslaget att varje utförare levererar matlådor till sina kunder, i form av kyld mat, 
skapar dels bättre kontinuitet för kunderna, dels minskar kostnader för 
socialförvaltningen i form av minskad ersättning för utkörning av matlådor. Utöver 
det skapas en flexibilitet i planeringen för den kommunala hemtjänsten som innebär 
en besparing.  
 

Nämndens handläggning 

Ärendet återkommer för beslut på Socialnämndens sammanträde 2021-09-28. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Liselotte Dahlén (SD) yrkar att ärendet återremitteras på grund av bristfällig och 
vinklad rapport. 
Anwar Samuelsson (M) yrkar avslag på Liselotte Dahlén (SD) förslag om 
återremittering och yrkar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde med bifall 
till förvaltningens förslag. 
 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på Liselotte Dahlén (SD yrkande om återremiss och 
Anwar Samuelsson (M) s yrkande att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde, 
varvid hon finner att socialnämnden beslutat enligt Anwar Samuelsson (M)s yrkande. 
 

Underlag för beslut 

Delrapport 2021-08-13 översyn förfrågningsunderlag LOV inom hemtjänst (UH) 
 
____ 

 
Utdrag  

Socialnämndens ledamöter 
Socialförvaltningens stab. 
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§ 85 Dnr SOC 2021-00067 8.10.2 

Statsbidrag för säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer  

Socialnämndens Beslut 

1. Socialnämnden upphäver tidigare beslut den 1 juni 2021, § 70. 
 

2. Socialnämnden godkänner förändrat förslag till socialförvaltningens 
användning av statsbidrag med anledning av Socialstyrelsens uppdaterade 
villkor 15 juni 2021 vilka innebär att statsbidraget är möjligt att användas till 
bl a inköp av skyddsutrustning som en åtgärd att förhindra smittspridning. 

 

Ärendebeskrivning  

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 företag med vilka 
kommunen har avtal, ska ges möjlighet att ta del av bidraget. Det är dock kommunen 
som rapporterar till Socialstyrelsen hur statsbidraget är använt.  

Protokollsanteckning 

(S) gruppen genom Åsa Dahlin (S) Karin Åkeby (S),Thomas Kilberg (S) beviljas och 
lämnar protokollsanteckning enligt följande;  
”Då statsbidraget nu kan användas för att förebygga smittspridning av covid-19 så 
ändras nu tidigare beslut av fördelningen av statsbidraget. 
Om det kommer nya statsbidrag för att förebygga smittspridning av covid-19 så 
önskar vi Socialdemokrater att statsbidraget då ska gå till att öka 
personalbemanningen i verksamheterna.” 

Underlag för beslut 

Användning av Statsbidrag för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre 
personer, 2021-06-10, Mats Jonsson, TF socialchef  
 
____ 

 
Utdrag  

Socialnämndens ledamöter 
Enhetschefer, Vård och omsorg  
Fackförbundet Kommunal Administrativ chef, Stab och administration (planering, 
genomförande och återrapport, samt information och hantering av statsbidrag till 
enskilda huvudmän) 
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§ 86 Dnr SOC 2021-00088900 

Verksamhetsplan Socialförvaltningens verksamheter 2021 

Socialnämndens Beslut 

Socialnämnden beslutar att lägga verksamhetsplanen till handlingarna. 
 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Liselotte Dahlén (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande 
Ledamöterna har inte getts möjlighet att läsa verksamhetsplanen innan beslutsmötet 
och med anledning av det bör ärendet bordläggas till nästa möte. 

Ärendebeskrivning  

Verksamhetsplanen är den sista delen i styrkedjan som ingår i Söderköpings 
kommuns styrmodell. Socialförvaltningen har en övergripande verksamhetsplan där 
förvaltningsledningens, stabens samt respektive verksamhets gemensamma aktiviteter 
kopplade till mål och uppdrag framgår. I Socialförvaltningens verksamhetsplan 
tydliggörs hur förvaltningen svarar upp på det politiska uppdraget från Socialnämnd 
och Kommunfullmäktige. Planen utgår också från identifierade behov som 
framkommit eller framkommer i verksamhetsuppföljning och betraktas därför som 
ett levande dokument som kan revideras under året om uppföljning visat på 
ytterligare behov eller behov att omprioritera. Verksamhetsplanen är 1-årig med 
fleråriga perspektiv. Socialförvaltningens övergripande verksamhetsplan där stabens 
samt verksamhetsövergripande aktiviteter synliggörs kompletteras med 
enhetssinriktade verksamhetsplaner framtagna av respektive ansvarig chef. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Liselotte Dahlén (SD) yrkar bordläggning av ärendet till nästa möte. 
 

Propositionsordningar 

Efter ställd proposition på Liselotte Dahlén (SD)s yrkande finner ordförande att 
Socialnämnden beslutat bifalla förvaltningens förslag. 

Underlag för beslut 

Verksamhetsplan 2021 
 
____ 

 
Utdrag  

Socialnämndens ledamöter 
Enhetschefer  
Stab adm  
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§ 87 Dnr SOC 2020-000965.4 

Uppdaterade villkor för statsbidrag för att säkerställa en god vård och 
omsorg av äldre personer 

Socialnämndens Beslut 

1. Socialnämnden upphäver tidigare beslut den 1 juni 2021, § 70. 
 

2. Socialnämnden godkänner förändrat förslag till socialförvaltningens 
användning av statsbidrag med anledning av Socialstyrelsens uppdaterade 
villkor 15 juni 2021 vilka innebär att statsbidraget är möjligt att användas till 
bl a inköp av skyddsutrustning som en åtgärd att förhindra smittspridning. 

3. Ändrad användning av tilldelat statsbidrag ska också avse andra huvudmän.  
 

Ärendebeskrivning  

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.  
 

Underlag för beslut 

Socialstyrelsens meddelande 2021.06.15 (Dnr 9.2-6782/2021)  
 
____ 

 

 
Utdrag  

Socialnämndens ledamöter 
Enhetschefer socialförvaltningen 
Enskilda huvudmän, Alminia, Inspirera och Ansvar & Omsorg  
Fackförbundet Kommunal  
Stab adm 
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§ 88 Dnr SOC 2020-002381.2.6 

Remiss: motion minnesgåva efter lång tjänst i daglig verksamhet 

Socialnämndens Beslut 

1. Socialnämnden ser inte att uppdraget enligt motionens intentioner går att 
genomföra utan överlämnar yttrandet till KS med nedanstående förslag 

 

Ärendebeskrivning  

Kommunstyrelsen återremitterade motionen för ytterligare beredning avseende 
rutiner, former och konsekvenser för att uppvakta deltagarna i Daglig verksamhet 
enligt LSS inom ramen för ordinarie verksamhet.  
Daglig verksamhet kan inte jämställas med ett anställningsförhållande. Daglig 
verksamhet ska erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, meningsfullhet och 
gemenskap efter dennes önskemål. Ett övergripande mål med insatsen daglig 
verksamhet är i och för sig att utveckla den enskildes möjligheter till arbete på kortare 
eller längre sikt. 
Arbetsuppgifterna i daglig verksamhet kan vara desamma som hos arbetsgivare på 
den reguljära arbetsmarknaden, men den dagliga verksamheten kan innehålla både 
aktiviteter med habiliterande inriktning och mer produktionsinriktade uppgifter. 
Skillnaden är bland annat att daglig verksamhet inte är en anställningsform och att 
syftet med den dagliga verksamheten inte är att producera varor eller tjänster. 
 
Om erforderliga beslut fattas och om budgetförutsättningar så tillåter, kan personer 
som deltar i LSS dagliga verksamhet i Söderköpings kommun uppmärksammas, 
exempelvis enligt nedan;  
 
-Rutiner 
Deltagare som haft daglig verksamhet som insatsform under 15 år i Söderköpings 
kommun uppmärksammas på sin dagliga verksamhet. 
 
-Former 
Verksamheterna där deltagare finns vid tidpunkten uppmärksammar deltagaren med 
ett arrangerat fika samt en blomma eller present av motsvarande värde. 
 

Nämndens handläggning 

Socialnämndens har tidigare behandlat ärendet SN 2021-03-02 § 15. 
Ärendet har beretts av Mats Jonsson, Administrativ chef samt Pelle 
Wisting verksamhetschef, socialförvaltningen, Söderköpings kommun.  
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Underlag för beslut 

Bilaga -Motion till Kommunfullmäktige Minnesgåva efter lång tjänst i daglig 
verksamhet, tjänsteutlåtande 2021-08-03 avseende återremitterad remiss (UH) 
 
____ 

 

 
Utdrag  

Socialnämndens ledamöter 
Kommunstyrelsen 
Verksamhetschef inom Stöd och service 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 89 Dnr SOC 2021-000951.9.1 

Hållbar integration i Östergötland 2021-2025 

Socialnämndens Beslut 

1. Socialnämnden ställer sig bakom den regionala överenskommelsen ”Hållbar 
integration i Östergötland 2021-2025”. 

2. Socialnämnden överlämnar remissvaret till kommunstyrelsen.  

Reservationer och särskilda uttalanden 

Skriftlig reservation från Liselotte Dahlén (SD) lämnas enligt följande; 
”Ännu ett exempel på när underlaget för beslut är allt för bristfälligt. 
Dokumentet ”Hållbar integration i Östergötland 2021-2025” innehåller många 
hänvisningar till Agenda 2030 och är fylld med fina ord och mål. Vad exakt som ska 
göras för att nå måluppfyllelse går ej att utläsa av dokumentet. Aktivitetsplan samt 
tidigare utvärderingar av överenskommelsen bifogas ej. 
I socialförvaltningens förslag till remissvar upprepas floskler och fina ord. Under 
rubriken ”Ekonomiska konsekvenser” står att läsa: Den regionala överenskommelsen 
ska bidra till att länet nyttjar befintliga resurser på ett effektivt sätt genom 
gemensamma satsningar. Vad detta kostar för Söderköpings kommun samt eventuella 
besparingar är fortsatt okänt.” 
 

Ärendebeskrivning  

Regional överenskommelse för Hållbar integration i Östergötland har funnits sedan 
2007 och reviderats var femte år. Revidering av den senaste överenskommelsen för 
2015-2020 har pågått sedan november 2019 och färdigställts i början av 2021. 
Överenskommelsen strävar efter utveckling i enlighet med den regionala 
utvecklingsstrategin och Agenda 2030. 
De samverkande parterna är länets 13 kommuner, Arbetsförmedlingen, 
Länsstyrelsen, Region Östergötland och Migrationsverket.  
”Hållbar integration i Östergötland 2021 - 2025” är en regional överenskommelse 
med avsikt att vara en gemensam utgångspunkt i samverkan kring integration och 
inkludering av samtliga personer som bor och lever i Östergötland. Till den regionala 
överenskommelsen tas varje år fram en aktivitetsplan som närmare beskriver det 
prioriterade arbetet i länet.  
En översyn av den regionala överenskommelsen sker en gång per år i 
Integrationsrådets beredningsgrupp och en årlig uppföljning av överenskommelsen 
samordnas av länsstyrelsen och omfattar de övergripande målen, 
samverkansprocessen i länet och status på aktivitetsplanen.  
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Underlag för beslut 

Hållbar integration i Östergötland 2021 – 2025  
____ 

 
Utdrag  

Socialnämndens ledamöter 
Kommunstyrelsen 
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§ 90 Dnr SOC 2021-001251.9.1 

Missiv - remiss naturvårdsprogram Söderköpings kommun 2021 

Socialnämndens Beslut 

1. Socialnämnden tillstyrker förvaltningens yttrande och antar det som sitt och 
översänder det som remissvar till Samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Ärendebeskrivning  

Socialförvaltningen ser att naturvårdsprogrammet är väl genomarbetat och belyser 
angelägna mål och åtgärder.  
Ett kvalitativt naturvårdsarbete förutsätter samverkan och samförstånd i en rad frågor 
och politikområden och är en förutsättning för att arbetet ska kunna drivas vidare 
och vara hållbart och över tid. Naturvårdsprogrammet riktar sig till kommunens 
samtliga invånare och mot den bakgrunden kan samverkan för alla kommunens 
invånare oavsett funktionsvariationer inte nog understrykas.  
 
Socialförvaltningen lämnar därför förslag att på samma sätt som under  
3.7 Andra aktörer komplettera med ett gemensamt förvaltningsuppdrag, till 
Alla nämnder/förvaltningar på punkterna 3.1 och 3.4, med följande motivering:  
 
3.1 Övergripande åtgärder  
”Ansvaret för naturvårdsfrågorna ligger på samhällsbyggnadsnämnden men berör 
många av kommunens verksamheter” Av remissen framgår av ansvarsfördelningen 
att flera förvaltningar tex Barn – och utbildningsförvaltningen har ett tydliggjort 
uppdrag kring utbildning skola önskvärt är att även socialförvaltningen blir 
involverad i processer som rör förvaltningens målgrupper.  
 
3.4 Tätortsnära natur, friluftsliv och turism finns det i remissversionen noterat; ” Men 
ställer även krav på t.ex. tillgänglighet och ökad information kring områden och 
möjligheter.   
Från Socialförvaltningens sida ser vi det som ett tillfälle att över förvaltningsgränser 
samråda och kunskapsutbyta ideér kring utformning, och då inte minst kring ny 
teknik och hjälpmedel för våra målgrupper.  
 
För att möta barnperspektivet föreslås att komplettera med verktyget Sk ”Barnkartor 
i GIS” (geografiskt informationssystem) där tillgång till barnens kunskap om och 
intresse för sin närmiljö finns att hämta. 
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Avslutningsvis önskar Socialförvaltningen lyfta fram Agenda 2030 och social 
hållbarhet i naturvårdsprogrammet ytterligare. Mål 3 i Agenda 2030 handlar om att 
alla människor ska ha möjlighet till god hälsa och välbefinnande. Där har kommunen 
ett ansvar för att det finns en god samhällsplanering och en fritid för alla, oavsett kön, 
bakgrund eller socioekonomisk situation. Friluftsliv är en del av detta, som kan vara 
både förebyggande och hälsofrämjande. 
 

Underlag för beslut 

Remissversionen av naturvårdsprogrammet på Söderköping kommuns hemsida 
under Samhälle och Trafik/Grönt och lek. Yttrande från Socialförvaltningen 2021-
08-05 (UH) 
 
____ 

 
Utdrag  

Samhällsbyggnadsnämnden 
Stab adm 
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§ 91 Dnr SOC 2021-000031.2.2 

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 tf 
administrativ chef Anna Doll och sakkunnig Elisabeth Andersson lämnar. 

Underlag för beslut 

Se sammanfattning i PPT bilaga från Socialchefen informerar i Ciceron. 
2021-08-24. 
 
____ 

 
Utdrag  

Socialnämndens ledamöter 
Chefer och Sakkunniga 
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§ 92 Dnr SOC 2020-000209.4.1 

Ärenden som omfattas av (OSL) Offentlighets- och sekretesslag  

Socialnämndens Beslut 

Socialnämndens beslutar att i protokollet notera att redovisning av och planerade 
åtgärder redovisats för nämnden i ärendet Lex Maria, med dnr 2021-115 
 

Underlag för beslut 

Utredning 2021-06-21 enligt Lex Maria dnr  2021-115 
 
* (Handlingar hanteras i enlighet med OSL)  
 
____ 

 
Utdrag  

Socialnämndens ledamöter 
Sakkunniga 
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§ 93 Dnr SOC 2021-000021.2.3 

Anmälningsärenden/ Delegationsbeslut/Rapportförteckning 

Socialnämndens Beslut 

1. Socialnämnden antecknar anmälan av delegationsbeslut för perioden 2021-05-
01 till och med 2021-06-30.   

 

Ärendebeskrivning  

291+316 Beslut i ärende rörande individ och familjeomsorg under perioden 2021-05-
01-2021-06-30. Fördelat på Försörjningsstöd 4:1, ekonomiskt bistånd, 
andrahandskontrakt, utredning och behandling, familjerättsärenden. Redovisas i 
bilaga A 
 
75+63 Beslut i ärende rörande vård och omsorg under perioden. 2021-05-01-2021-
06-30. 
Fördelat på dagverksamhet hemtjänst, korttidsplats, ledsagning, matdistribution, 
särskilt boende, trygghetslarm. Redovisas i bilaga B 
 
10+13 Beslut i ärende rörande LSS verksamhet under perioden 2021-05-01-2021-06-
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 2021-05-01- 2021-06-30; 
2021-104 Individuellt placeringsavtal 
2021-111 Individuellt placeringsavtal 
2021-112 SOS Alarm 
2021-116 Previdensia 
2021-128 Individuellt placeringsavtal 
2021-129 Individuellt placeringsavtal 
2021-136 Personuppgiftsbiträdesavtal Enkätfabriken AB 
 
Protokollsutdrag KF 2021-05-26 § 69, Val av ersättare i Socialnämnden 
Protokollsutdrag KF 2021-06-23 § 76 Strategisk plan 
Protokollsutdrag KF 2021-06-23 § 90 Tertialrapport T1 
Protokollsutdrag KF 2021-06-23 § 82 Motion om att utreda konsekvenserna av TES 
systemet 
Protokollsutdrag KF 2021-06-23 § 83 Motion om att avskaffa minutstyrningen i 
hemtjänsten 
Protokollsutdrag KS 2021-06-08 § 99, Hållbarhetskrav i upphandlingar  
Protokollsutdrag KS 2021-06-23 § 111, Älgen 1 Äldreboende  
Protokollsutdrag KS 2021-06-23 § 112, ärende för kännedom till Kommunstyrelsen  
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Delegationsbeslut fattade av socialchef; 
2021-117; Utredning enligt alkohollagen 2010:1622 gällande tillfälligt 
serveringstillstånd till allmänheten. 
 
Socialnämndens individutskott: 2021-06-15 §§ 90-105 
 
FSG: 2021-06-03 
 

Underlag för beslut 

Anmälan av delegeringsbeslut 2021-08-10 (UH) 
 
____ 

 
Utdrag  

Socialnämndens ledamöter 
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§ 94 Dnr SOC 2019-00017999 

Kursinbjudningar och övrig information 

Socialnämndens Beslut 

1.lägga kursinbjudningar och övrig information till handlingarna 
 
 

Underlag för beslut 

Kursinbjudningar och övrig information från respektive dagordning  
 
Utdrag  

Socialnämndens ledamöter 
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§ 95 Dnr SOC 2019-000139 

Sammanfattning från Socialnämndens informationsdel 

Socialnämndens Beslut  

1. notera anteckningarna till protokollet  

Följande information gavs: 

Ordförande inleder dagens informationsdel med att hälsa Jan Emanuelsson 
välkommen som nyvald ledamot i Socialnämnden, och välkomnar också Karin 
Lindblad Rådeklint som ny sakkunnig i förvaltningen. 
Därefter uppvaktas ett antal jubilarer som fyllt jämna år. 
 
Patrick Carlén, ekonom redovisar det ekonomiska utfallet för P 06 med en negativ 
avvikelse på -10,3 mnkr.  
Hela perioden har präglats av en fortsatt pandemi som påverkat hela 
socialförvaltningens verksamheter. Merkostnader relaterade till Covid-19 belastar 
många av verksamheterna, främst i form av personalkostnader inom vård och 
omsorg och våra gruppboenden inom Stöd och service, dessa kostnader kommer 
särskilt att synliggöras i T2. 
 
Tillförordnad verksamhetschef Per Wisting beskriver arbetet som planerats för att se 
över verksamheternas resurser och förutsättningar att klara av volymökningarna både 
vad avser lokaler som boendeplatser och personalresurser. Ett arbete som bygger på 
en hållbar ledningsorganisation inom Stöd och service. 
 
Syftet, mål och avgränsning kring avrop på trygghetslarm som är patientsäkert och 
informationssäkert presenteras av verksamhetsutvecklare Marita Aronsson.  
 
Sakkunnig Elisabeth Andersson beskriver kort Äldreomsorgslyftet – 
Äldreomsorgslyftet är en statlig satsning vars syfte är att höja kompetensen i 
äldreomsorgen. SKR och Kommunal har en överenskommelse kopplat till 
satsningen.  
 
Elisabeth Andersson och Karin Lindblad Rådeklint sakkunniga, beskriver de olika 
alternativen som presenterats i utredningsuppdraget utredning kost i ordinärt boende. 
 
Sakkunniga redovisar och möter de frågeställningar som nämnden ställer kring nytt 
förfrågningsunderlag LOV. 
Bland annat diskuteras remissförfarande, jämförbara kommuner, dubbelbemanning, 
sk bom-tider och nya zon-indelningar. 
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Tf socialchef Mats Jonsson informerar Socialnämnden om att Socialstyrelsen 
förändrat villkoret för det beviljade statsbidraget som givits för att säkerställa god 
vård och omsorg av äldre personer. Det förändrade villkoret innebär bland annat att 
Statsbidraget även kan avse kostnaden för skyddsutrustning under området åtgärder 
för att minska smittspridning. En förutsättning är dock att Socialnämnden fattar 
särskilt beslut om detta.  
Verksamhetsplanen beskrivs översiktligt men är att betrakta som ett dokument med 
en bruttolista av uppdrag och processer vilka är förvaltningens ambition att 
genomföra. Presentationen finns publicerad i Ciceron. 
 
Vidare informerades och behandlades ärenden enligt utsänd dagordning. 

 

Mötet ajournerades 12.00 
Mötet återupptogs 14.00 
 
____ 

 
Utdrag  

Socialnämndens ledamöter 
 
 


