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§ 96 Dnr SOC 2020-00019 

Val av justerare, tid och plats 

Socialnämndens Beslut Socialnämndens Beslut 
1. Karin Åkeby (S) att justera dagens protokoll den 
5 oktober kl 16.30 Justeringsplats: Kommunhuset. 

 
____ 
 
Utdrag  
Socialnämndens ledamöter 
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§ 97 Dnr SOC 2021-0016690 

Tertialbokslut 2 med prognos, uppföljning och ekonomisk 
rapport mm 

Socialnämndens Beslut 
1. att godkänna förvaltningens förslag till Tertialrapport 2 som sin 

egen och att sända den vidare till Kommunstyrelsen. 
 

2. att meddela Kommunfullmäktige att nämnden inte ser någon 
möjlighet att fullgöra sitt uppdrag 2021 inom den tilldelade 
nämndramen men att arbete pågår för att få en ekonomi i balans 
2022 

 
3. att hos Kommunfullmäktige begära en utökning av 

nämndramen för 2021 med totalt 15,8 mnkr fördelat på 
kostnadstäckning för direkta Covid-kostnader med 7 mnkr, 
kostnadstäckning för indirekta Covid-kostnader med 4,6 mnkr 
och kostnadstäckning för myndighetsbeslut enligt LSS och 
SoL/LVU med 4,2 mnkr. 

Protokollsanteckning 
Skriftlig gemensam protokollsanteckning lämnas av Åsa Dahlin (S), Karin 
Åkeby (S), Malin Fröderberg (S) och Leif Appelqvist (S) och Ulf Martin (V), 
Kerstin Zetterberg (V) och Jan Emanuelsson (V) enligt följande; ” 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet hade egna förslag till budget och har 
svårt att acceptera de konsekvenser som den borgerliga majoritetens budget har 
i verksamheterna. Vi ser det stora underskottet som ett resultat av flera års krav 
på ökad effektivitet och besparingar. De förväntade resultaten av åtgärder är 
både orimliga och orealistiska. Ökade kostnader för pandemin är en liten del av 
förklaringen. Verksamheten är underfinansierad, vilket vi tidigare påtalat och 
besparingar påverkar kvaliteten både på kort och lång sikt.    
Vi ställer oss bakom majoritetens förslag till beslut om en begäran till 
fullmäktige att utöka ramen men vi menar att analysen av underskottet inte är 
helt korrekt.” 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomisk helårsprognos i T2 är -15,8 mnkr, alltså ett stort underskott. 
Socialnämnden har lämnat uppdrag till förvaltningen att arbeta för att 
uppnå en budget i balans i  §46 2021-05-04 och i §68 2021-06-01 genom 
olika åtgärder. Genomförda besparingsåtgärder och det förväntade 
ekonomiska resultatet för 2021 av dessa redovisas i T2 och uppskattas 
uppgå till sammanlagt till 1,2 mnkr. Vissa av åtgärderna förväntas få en 
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avsevärt större helårseffekt framöver. Förvaltningen bedömer det inte som 
möjligt att nu vidta ytterligare besparingsåtgärder som ger effekt 2021.  
Nämnden ser alltså ingen möjlighet att fullgöra sitt uppdrag 2021 inom den 
tilldelade nämndramen och begär därför tilläggsanslag för att täcka det 
prognosticerade underskottet. Arbete pågår för att få en ekonomi i balans 
2022. 

Tertialrapport 2 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 T2 visar en negativ avvikelse från budget motsvarande 9,6 mkr. 
Periodens utfall präglas av en fortsatt pandemi, där flertalet budgeterade och 
ekonomiskt nödvändiga besparingar inte kunnat genomföras. De negativa 
budgetöverdragen kan beskrivas i tre huvudområden; 1 direkta kostnader 
föranledda av pandemi, 2 indirekta kostnader -eller frånvaro av 
kostnadsreducerande åtgärder förorsakade av pandemin samt 3 att flera externa 
placeringar tillkommit inom området Stöd och service. 
 
Av Socialnämndens elva mål är det sedan tidigare känt att tre inte kommer 
uppnås, ett är osäkert, och resterande följs upp i T3, verksamhetsberättelse. 

Mot bakgrund av pågående pandemi är förvaltningens möjligheter att arbeta för 
måluppfyllelse inom de mål som fortsatt går att påverka begränsade. 
Förvaltningen har dock under hösten ställt om verksamheten för att i den mån 
det är möjligt arbeta i riktning mot nämndmål och uppdrag parallellt med 
fortsatt Covid-19 hantering.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande ställer yrkande från Alliansen enligt FÖB 2021-09-23 med 
förordande från majoriteten. 

Propositionsordningar 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på majoritetens 
förslag och finner att Socialnämnden bifallit detta. 
 

Underlag för beslut 
Tertialrapport 2 2021, Socialnämnden  
Tjänsteutlåtande 2021-09-22 från administrativ chef Mats Jonsson samt 
FÖB 2021-09-23 från Alliansen gm Boel Holgersson 
Socialnämndens ordförande (UH) 

____ 
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Utdrag  
Socialnämndens ledamöter  
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Chefer inom Socialförvaltningen   
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§ 98 Dnr SOC 2021-000291.3.1 

Delegationsordning, nu revidering  

Socialnämndens Beslut 
1. noterar informationen till protokollet 

 

Nämndens handläggning 
Ärendet återkommer för beslut på Socialnämndens sammanträde 2021-11-09. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnderna beslutar i ärenden som rör verksamheten och i de ärenden som de 
enligt lagstiftningen ska handlägga, samt i de ärenden som fullmäktige har 
delegerat till nämnden. För att underlätta det dagliga arbetet finns det i 
kommunallagen en möjlighet att delegera beslutanderätt till 
tjänstemannaorganisationen.  
Syftet med delegering av en nämnds beslutsrätt är att dels avlasta nämnden med 
rutinärenden och dels att möjliggöra en effektivare kommunal förvaltning 
genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare.  
Varje nämnd beslutar om sin delegationsordning.  
 

Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut (KS 2020-372), förslag till Reviderad 
delegationsordning samt Tjänsteutlåtande 2021-09-15 från 
administrativ chef Mats Jonsson (UH) 

 
____ 
 
Utdrag  
Socialnämndens ledamöter 
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§ 99 Dnr SOC 2020-000118.7.1 

Uppdrag utredning kost i ordinärt boende 

Socialnämndens Beslut 
1. att fortsätta leverera varm mat enlig Förslag 1- behålla aktuellt 

system med vissa förändringar i Förstudierapport: Uppdrag 
utredning kost i ordinärt boende daterad 2020-11-25, 

 
2. att riktlinjer för biståndsinsatser hemtjänst ska revideras gällande 

matdistribution och vara klart för beslut 2021-11-09. 

Reservation 
Skriftlig gemensam reservation lämnas av Åsa Dahlin (S), Karin Åkeby (S), och 
Leif Appelqvist (S) och Ulf Martin (V), enligt följande; ” Vi anser inte att det ska 
införas krav på ett visst antal matbeställningar per vecka eller att man måste ha 
flera hemtjänstinsatser för att få matdistribution beviljat. Det kan innebära att en 
del inte beställer någon mat alls och får därmed sämre näringsintag. Det kan 
också innebära att tröskeln för att ta emot hjälp höjs.” 

Protokollsanteckning 
Skriftlig Liselotte Dahlén (SD) beviljas och lämnar följande 
protokollsanteckning; ” SD har under hela utredningsperioden yrkat att även 
alternativet med varmhållen mat bör utredas. Det är glädjande att majoriteten nu 
beslutat att fortsätta med varmhållen mat.” 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden beslutade i februari 2020 att matdistribution i ordinärt boende 
skulle utredas. En förstudie genomfördes i samverkan med 
serviceförvaltningen under hösten 2020.  
2020-12-15 beslutade nämnden att förvaltningen skulle 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. Det tas fram efter att beslut fattats kring eventuellt införande 
av kyld mat. 
Nuvarande förslag till beslut innebär en återgång till förslag 1 i 
utredningen, alltså  

• Fortsatt leverans av varm mat 
• Endast en maträtt per dag och därtill ”veckans rätt”.  
• Krav på minst antal beställningar per vecka för att beviljas insats 

matdistribution. Förslagsvis fyra tillfällen per vecka. De som enbart 
beställer när maten anses god faller bort. Därtill bör inga extralådor 
godkännas, vid väntat besök etc.  
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• Genomföra en översyn kring ärenden med måltidsservice/måltidsstöd 
vid lunch, men inte vid övriga mål. Hur tillgodoses behovet av stöd vid 
de andra måltiderna? 

• Hela förloppet med paketering av matlådor utförs av kostenhetens 
personal efter hemtjänstens körschema och placerar hela värmelådan i 
värmeskåp med körschemat ovanpå.  

• Se över rutin där matbeställningar går direkt till köket istället för som 
idag via administratör inom hemtjänsten. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande ställer yrkande från Alliansen enligt FÖB 2021-09-23 med 
förordande från majoriteten enligt förslag ett. 

Åsa Dahlin (S) med instämmande av Ulf Martin (V) yrkar avslag på andra 
punkten avseende begränsningar kring antalet portioner. 

Propositionsordningar 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på majoritetens 
förslag och finner att Socialnämnden bifallit detta. 
Därpå ställer ordförande proposition på Åsa Dahlin (S) och Ulf Martin (V) 
yrkande om avslag och finner att Socialnämnden avslagit detta. 
 

Underlag för beslut 
Förstudie daterad 2020-11-25, Jenny Dahl, projektledare. 
Tjänsteutlåtande avseende kost i ordinärt boende - 
tjänsteutlåtande, 2021-09-06, Elisabeth Andersson, sakkunnig 
och Karin Lindblad Rådeklint, sakkunnig 
Tidsplan daterad 2021-08-06 
FÖB 2021-09-23 från Alliansen gm Boel Holgersson 
Socialnämndens ordförande 

____ 
 
Utdrag  
Socialnämndens ledamöter 
Servicenämnden 
Arbetsmarknadsenheten 
Kostenheten 
Kommunala och privata hemtjänstutförare 
Socialförvaltningens stab 
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§ 100 Dnr SOC 2021-000148.7.1 

Uppdrag till förvaltningen att omarbeta förfrågningsunderlag 
enligt LOV 

Socialnämndens Beslut 
1. att anta revidering av förfrågningsunderlaget, 

 
2. att uppdra åt förvaltningen att påbörja arbete med att 

minska bomtider. Arbetet återrapporteras till nämnden i 
december 2021. 

 
3. att fortsätta diskussionen med utförarna i syfte att hitta 

områdesindelning och ersättningsmodell som gör att 
samtliga hemtjänsttagare i hela kommunens geografiska 
område har minst två utförare att välja mellan. 
Återrapport till nämnden mars 2022. 

Reservationer  
Skriftlig gemensam reservation lämnas av Åsa Dahlin (S), Karin Åkeby (S), och 
Leif Appelqvist (S) och Ulf Martin (V), enligt följande; ”Inga väsentliga 
förändringar är gjorda i underlaget. Vi vill att arbetet fortsätter med att 
undersöka följande förändringar:  
Ändring av ersättningsmodell och zoner, matdistribution, larm, krav på 
heltidsnorm och sammanhållen arbetstid, kommunen som ickevalsalternativ och 
ingen minutstyrning.” 
 
Mot förslaget och till förmån för eget yrkande, reserverar sig Liselotte Dalén 
(SD) skriftligt enligt följande: ”I en god förvaltningskultur är saklighet och 
objektivitet mycket viktigt och brister påverkar förtroendet hos allmänheten och 
företagare. SD anser att den nu föreslagna uppdateringen av 
förfrågningsunderlaget inte är tillräcklig. Utredningen som ligger till grund för 
uppdateringen är bristfällig och inom vissa områden vinklad då den inte ger en 
helhetsbild. Utredaren redovisar vissa fakta, men bortser från andra viktiga 
fakta. Det saknas även jämförelser mot andra kommuners kostnadsnivåer, 
exempelvis Katrineholms kommun som ger full ersättning för 
dubbelbemanning. d.v.s.2xtimpriset. Skillnaden i ersättningsnivåer mellan 
exempelvis Katrineholm och Söderköpings kommun är oskäligt stor och det kan 
förklara varför alla aktörer har problem med ekonomin. 
Den kommunala hemtjänsten klarar inte att hålla budget och för de privata 
LOV-företagen påverkas ekonomin markant av hur många vårdtagare som 
kräver dubbelbemanning. Utredaren säger sig vara tvungen att inte öka 
kostnaderna för kommunen och väljer därför att inte ändra ersättningen för 
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dubbelbemanning. Bristande kostnadsersättning är ett stort problem då andelen 
dubbelbemanning lär öka med det kommande konceptet Nära Vård. 
Nuvarande FFU innehåller en inbyggd skevhet då vinstmarginalen påverkas av 
om LOVföretagen 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. Ersättningsmodellen måste förändras då det ska vara ett rättvist och 
långsiktigt hållbart ersättningssystem.” 

Sammanfattning av ärendet 
I februari 2021 fattade socialnämnden beslut om att omarbeta 
förfrågningsunderlag enligt LOV. En delrapport redovisades för nämnden i 
augusti. Under nämnden lyftes olika synpunkter från ledamöter i nämnden och 
delrapporten noterades. Eventuella förändringar ska ske inom befintlig budget. 
Delrapporten belyste följande områden  

• ersättning för dubbelbemanning 
• zonindelning 
• ersättning för hjälpmedel 
• ersättning bomtid 
• matdistribution 
• ersättningsmodell 
• timersättningen 

 
Med bomtid avses tid som utföraren planerat för ett besök, men 
kunden är inte hemma eller öppnar inte dörren. För att minska 
bomtider är förslaget från förvaltningen att utveckla samverkan 
mellan utförare och biståndshandläggare samt utveckla processen 
kring uppföljningen av bomtider. I övrigt föreslås inga ytterligare 
förändringar. 
Det har även skett en uppdatering av förfrågningsunderlaget enligt bilaga. 
I förfrågningsunderlaget anges att matdistribution är en tjänst som inte 
ingår i valfrihetssystemet. 

Nämndens handläggning 
Ordförande lämnar ordet fritt för diskussion. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Åsa Dahlin (S), Karin Åkeby (S), och Leif Appelqvist (S) yrkar på återremiss då 
inga väsentliga förändringar är gjorda i underlaget.  
 
Ulf Martin (V) yrkar bifall på Åsa Dahlins med fleras yrkande om återremiss och 
motivering. 
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Liselotte Dahlén (SD) yrkar på återremiss, med anledning av att 
ersättningsmodellen och nivåerna på dubbelbemanning behöver ses över. 
 
Anwar Samuelsson (M) bifaller ordförandens förslag. 

Propositionsordningar 
Efter avslutad överläggning, ställer ordförande proposition på om ärendet ska 
avgöras vid dagens sammanträde. 
Därefter ställer ordföranden proposition på alliansens förslag med tillstyrkande 
av Anwar Samuelsson (M) varvid hon finner att Socialnämnden beslutat enligt 
alliansen förslag. 

Underlag för beslut 
Uppdrag till förvaltningen att omarbeta förfrågningsunderlag 
enligt LOV – tjänsteutlåtande, 2021-09-10, och 
Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem inom hemtjänsten 
enligt lagen om valfrihetssystem (LOV), Karin Lindblad 
Rådeklint, sakkunnig samt 
FÖB 2021-09-23 från Alliansen gm Boel Holgersson 
Socialnämndens ordförande 

____ 
 
Utdrag  
Socialnämndens ledamöter  
Planering och ekonomikontor 
Utförare 
Biståndshandläggare 
Socialförvaltningens stab 
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§ 101 Dnr SOC 2020-002758.7 

Stängning av Blå Porten som Serviceboende 

Socialnämndens Beslut 
1. Socialnämnden beslutar att Serviceboendet Blå Porten stängs 2021-11-

30, i enlighet med beslut fattat av Kommunfullmäktige 2016-11-09 §111, 
samt i enlighet med Socialnämndens fastställda uppdragsplan för 
socialförvaltningen.  

Särskilda uttalanden 
(V) väljer att inte delta i beslut och beviljas lämna protokollsanteckning. 

Protokollsanteckning 
Skriftlig protokollsanteckning beviljas och lämnas av Ulf Martin (V) enligt 
följande; ”När förslaget att omvandla alla kommunens servicelägenheter till 
trygghetslägenheter var uppe till beslut på Kommunfullmäktige i november 
2016 hade Vänsterpartiet en avvikande åsikt och ett eget yrkande. Vi ställde oss 
inte bakom förslaget att omvandla alla servicelägenheter till trygghetslägenheter 
utan argumenterade istället för att enbart omvandla ”vissa av kommunens 
servicelägenheter till trygghetslägenheter” och att omvandlingen måste föregås 
av ”en konsekvensanalys och baseras på behov” (ur Beslutsprotokoll KF 2016-
11-09). 
Det sistnämnda – behovsstyrning - är för oss den springande punkten. Att 
kommunen strävar efter att kunna erbjuda olika boendeformer för äldre är bra 
men kommunen måste säkerställa att all planering rymmer en behovsstyrning 
och en tydlig prioritering där, enkelt uttryckt, störst behov går först.  
Kommunen riskerar annars stå med en större mängd trygghetslägenheter 
samtidigt som man har brist på boende för äldre med större behov.  
Trygghetsboende är en boendeform som riktar sig till äldre utan större vård- 
och omsorgsbehov, det bygger vanligtvis inte på en biståndsbedömning utan 
baseras istället på kötid. Det är ett helt annat upplägg, där kommunens möjlighet 
till behovsstyrning är minimal.  
Blå Porten är också lokaliserad mitt i Söderköpings tätort och har en fördelaktig 
geografisk placering. Nyttan i att på en sådan plats placera ett trygghetsboende 
är mycket tveksam. Här hade ett boende för äldre med större behov lämpat sig 
bättre.” 

Sammanfattning av ärendet 
Blå Porten har funnits som serviceboende för äldre i Söderköping sedan 1985. 
1986 invigdes boendet vid närvaro av bl a Kungl Maj:t. 
Blå Porten har totalt 36 lägenheter, i huvudbyggnaden och i loftgångshus. 
Lägenheterna varierar mellan 1 - 3 rum och kök, med tvättmaskin i varje 
lägenhet. Boendet har i huvudsak benämnts som serviceboende. 
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Kommunfullmäktige beslutade i november 2016 att ge uppdrag till Socialnämnd 
och Ramunderstaden att ta fram en planering att kommunens samtliga sk 
servicelägenheter omvandlas till trygghetslägenheter. 
Socialnämnden har i sina uppdragsplaner för verksamhetsår 2020 och 2021, 
tydliggjort att Blå Porten ska omvandlas till trygghetsboende.  
En överenskommelse mellan Ramunderstaden och Söderköpings kommun, 
godkänt av Socialnämnd 2020-12-15, undertecknades 2021-01-18. I 
överenskommelsen angavs att omvandlingen skulle ske 2022-02-01, men ingen 
part såg några hinder i ett tidigareläggande varför beslut om tidigareläggning 
fattades under augusti 2021. Verksamheten i fastigheten fortskrider därefter i 
enlighet med den överenskommelse som tecknats mellan Söderköpings 
kommun och Ramunderstaden som trygghetsboende. 
Av överenskommelsen framgår bl a att socialförvaltningen och Ramunderstaden 
ska följa upp hur verksamheten fungerar två gånger per år. 

Underlag för beslut 
Kf beslut 2016-11-06 §111, Överenskommelse daterad 2021-01-18 och 
Tjänsteutlåtande 2021-09-17 från administrativ chef Mats Jonsson (UH) 
 
____ 
 
Utdrag  
Socialnämndens ledamöter 
Kommunstyrelsen 
Ramunderstaden 
Enhetschef BP 
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§ 102 Dnr SOC 2020-002422.6.1 

Upphandling av verksamhetssystem socialförvaltningen, nu 
avbruten 

Socialnämndens Beslut 
1. Socialnämnden beslutar att avbryta inledd upphandlingsprocess av 

verksamhetssystem och planeringssystem –inklusive digitala lås, då inga 
anbud lämnats.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Söderköpings kommun har behov av att göra upphandling av 
verksamhetssystem och planeringssystem, inklusive digitala lås som stödjer 
hälso- och sjukvård (HS), vård- och omsorg (VoO), Stöd och service (SoS) samt 
individ- och familjeomsorg (IFO).  
Söderköpings kommun har därför bjudit in intresserade leverantörer att lämna 
in ansökan om deltagande i upphandling avseende verksamhetssystem. 
Upphandlingsmodellen är förhandlat förfarande vilket innebär en tvådelad 
process. Del ett innefattar att annonsering genomförs för att intresserade företag 
ska anmäla intresse. Del två innebär att företagen får möjlighet att informera om 
vad de kan erbjuda för tjänst/vara samt kostnaden för detta varefter 
tilldelningsbeslut fattas.  
I ovan rubricerad upphandling är den bedömda kostnaden för hela perioden 
6 000 tkr, vilket innebär att det är Socialnämnd som är behörig att fatta 
tilldelningsbeslut.  
Vid anbudsöppning framkom dock att inget företag lämnat anbud på de 
underlag som publicerats varför upphandlingsprocessen måste avbrytas, dvs. 
man kan inte fortsatt genomföra en lagenlig upphandling. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-09-15 från administrativ chef Mats Jonsson (UH) 
 
____ 
 
Utdrag  
Socialnämndens ledamöter 
Upphandlingssamordnare 
KSF Ekonomi 
Verksamhetsutvecklare 
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§ 103 Dnr SOC 2021-001652.6.1 

Ny upphandling verksamhets- och planeringssystem 

Socialnämndens Beslut 
1. ge förvaltningen nytt uppdrag att inleda ny upphandlingsprocess av 

verksamhetssystem och planeringssystem –inklusive digitala lås.  
 

2. utse tre ledamöter från Socialnämnden som bildar en referensgrupp i 
upphandlingsprocessen.  
 

3. att av SN 2021-03-23 § 32 redan utsedd referensgrupp av ledamöter 
fortsätter sitt uppdrag.   

Sammanfattning av ärendet 
Söderköpings kommun har behov av att göra upphandling av 
verksamhetssystem och planeringssystem, inklusive digitala lås som stödjer 
hälso- och sjukvård (HS), vård- och omsorg (VoO), Stöd och service (SoS) samt 
individ- och familjeomsorg (IFO).  
I ovan rubricerad upphandling är den bedömda kostnaden för hela perioden 
6 000 tkr, vilket innebär att det är Socialnämnd som är behörig att fatta 
tilldelningsbeslut.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-09-15 från administrativ chef Mats Jonsson (UH) 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Boel Holgersson (C) yrkar tillägg enligt följande; att av SN 2021-03-23 § 32 
redan utsedd referensgrupp av ledamöter fortsätter sitt uppdrag.   
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att Socialnämnden 
beslutat i enlighet med detta. 
____ 
 
Utdrag  
Socialnämndens ledamöter 
Upphandlingssamordnare 
KSF Ekonomi 
Verksamhetsutvecklare 
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§ 104 Dnr SOC 2021-0016790 

Taxor och avgifter 2022 

Socialnämndens Beslut 
1. Socialnämnden ställer sig bakom bifogade förslag avseende taxor och 

avgifter för 2022 och överlämna dessa till Kommunfullmäktige för 
beslut.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har enligt kommunallagen rätt att ta ut avgifter för tjänster och 
nyttigheter den tillhandahåller medborgarna. Taxor och avgifter revideras 
årligen, där hänsyn tas till både ändrad lagstiftning, budgetförutsättningar och 
ökade/minskade kostnader för att utföra tjänsterna samt förändrade 
inköpskostnader. 
Taxorna i förslaget är generellt uppräknade med PKV, prisindex för 
kommunal verksamhet.  Detta innebär en uppräkning i enlighet med 
kommunernas verkliga kostnadsökning. 
En ändring från föregående års förslag är avseende avgiften för tillfälliga 
serveringstillstånd som pågår i flera dagar. Nu gällande avgift bedöms vara 
oskäligt hög och inte motsvara den faktiska kommunala kostnaden. Avgiften 
föreslås därför sänkas till 300kr/ytterligare dag. (Nuvarande avgift 
1000kr/ytterligare dag.) 
 

Underlag för beslut 
Dokument avseende förslag för avgifter 2022 och Tjänsteutlåtande 2021-09-15 
från administrativ chef Mats Jonsson (UH) 
  
____ 
 
Utdrag  
Socialnämndens ledamöter 
Kommunstyrelsen 
Avgiftshandläggare 
Alkoholhandläggare 
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§ 105 Dnr SOC 2021-00174 

Remiss av SOU 2021:52 Vilja välja vård och omsorg - En hållbar 
kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre   

Socialnämndens Beslut 
1. Socialnämnden beslutar ge socialförvaltningen i uppdrag att utforma 

remissvar för betänkande ”Vilja välja vård och omsorg” till Socialnämnd 
2021-11-09 för vidare hantering till Kommunstyrelsen.  

 

Sammanfattning av ärendet 
För att åstadkomma en hållbar kompetensförsörjning inom Sveriges 
äldreomsorg behöver fler vilja välja vård och omsorg. Fler måste vilja börja 
arbeta i verksamheterna, och vilja stanna.  
Hur man lyckas rekrytera till vården och omsorgen påverkas av synen på dessa 
arbeten, hur attraktiva de är. Utredningen presenterar ett antal 
rekommendationer i syfte att komma till rätta med problem som i många fall 
sedan länge varit kända. 
Söderköpings kommun är nu ombedd att avlämna synpunkter på betänkandet 
Vilja välja vård och omsorg -En hållbar kompetensförsörjning inom vård och 
omsorg om äldre (SOU 2021:52). 
 

Underlag för beslut 
Remiss av SOU 2021:52 Vilja välja vård och omsorg – En hållbar 
kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre.  (UH) 
 
____ 
 
Utdrag  
Socialnämndens ledamöter 
Administrativ enhet 
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§ 106 Dnr SOC 2021-00105 

Uppmaning till beslut samråd vård och omsorg (SVO), arbetsplan 
2021 

Socialnämndens Beslut 
1. Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen godkänna Arbetsplan för 

2021 för Samråd vård och omsorg. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Samråd vård och omsorgs arbetsplan beskriver Region Östergötlands och länets 
kommuners gemensamma arbetsområden för 2021 inom samverkansområdet 
vård och omsorg. 
Arbetsplanen är framtagen gemensamt mellan länets kommuner och Region 
Östergötland. Särskilt prioriterade frågor för SVO 2021 är att växa upp, mitt i 
livet, att åldras samt nära vård, eHälsa/digitalisering och FoU och 
kompetensförsörjning. 
 

Underlag för beslut 
Beslutsunderlag samråd vård och omsorg, Arbetsplan Samråd vård och omsorg 
(SVO) HSN 2021-183, och tjänsteutlåtande 2021-09-17 av nämndsekreterare 
Ragnhild Forsström (UH) 
 
____ 
 
Utdrag  
Socialnämndens ledamöter 
Kommunstyrelsen 
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§ 107 Dnr SOC 2021-000031.2.2 

Socialchefen informerar 

Socialnämndens Beslut 
1. notera att aktuell information från Socialförvaltningens 

verksamhetsområden antecknas till protokollet   
 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämndens ledamöter ställer uppföljande frågor kring den information som 
socialchef Ann Henriksson, sakkunnig Karin Lindblad -Rådeklint tillsammans 
med administrativ chef Mats Jonsson lämnar. 
 

Underlag för beslut 
Se sammanfattning i PPT bilaga från Socialchefen informerar i Ciceron 2021-09-
28. 
 
____ 
 
Utdrag  
Socialnämndens ledamöter 
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§ 108 Dnr SOC 2020-000209.4.1 

Ärenden som omfattas av (OSL) Offentlighets- och sekretesslag  

Socialnämndens Beslut 
1. Socialnämndens beslutar att i protokollet notera att anmälan enligt Lex 

Sarah, dnr 2021-163 tillsänts IVO, Inspektionen för vård och omsorg 
 

Underlag för beslut 
Anmälan Lex Sarah, med dnr 2021-163 
 
* (Handlingar hanteras i enlighet med OSL)  
 
____ 
 
Utdrag  
Socialnämndens ledamöter 
Sakkunniga 
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§ 109 Dnr SOC 2021-000021.2.3 

Anmälningsärenden/ Delegationsbeslut/Rapportförteckning 

Socialnämndens Beslut 
1. anteckna anmälan av delegationsbeslut för perioden 2021-07-01 till och 

med 2021-08-31.   
 

Sammanfattning av ärendet 
219+93 Beslut i ärende rörande individ och familjeomsorg under perioden 
2021-07-01-2021-08-31. Fördelat på Försörjningsstöd 4:1, ekonomiskt bistånd, 
andrahandskontrakt, utredning och behandling, familjerättsärenden. Redovisas i 
bilaga A 
 
186 +163 Beslut i ärende rörande vård och omsorg under perioden. 2021-07-01-
2021-08-31. 
Fördelat på dagverksamhet hemtjänst, korttidsplats, ledsagning, matdistribution, 
särskilt boende, trygghetslarm. Redovisas i bilaga B 
 
2+8 Beslut i ärende rörande LSS verksamhet under perioden 2021-07-01-2021-
08-31. 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 2021-07-01- 2021-08-31; 
2019-235 Förlikningsavtal 
2021-161 Individuellt placeringsavtal 
 
Protokollsutdrag KS 2021-09-07 § 119, Politisk referensgrupp för äldreboende 
Älgen 1  
Protokollsutdrag KS 2021-09-07 § 120, Politisk referensgrupp för meningsfull 
fritid  
 
Delegationsbeslut fattade av socialchef; 
2021-155; Utredning enligt alkohollagen 2010:1622 gällande tillfälligt 
serveringstillstånd till allmänheten. 
2021-137; Godkännande av ny utförare av valfrihetssystemet hemtjänst enligt 4 
kap. 1 §  
 
Socialnämndens individutskott: 2021-08-10 §§ 106-122 
 
FSG: 2021-08-12  
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Ärenden för kännedom: 
2021-59; Begäran om information Söderköpings kommun, Med anledning av 
covid-19-pandemin genomförde Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
under 2020 en särskild tillsynsinsats som fokuserade på medicinsk vård och 
behandling till äldre på särskilt boende (SÄBO). IVO kommer nu att genomföra 
en uppföljande tillsynsinsats avseende samma målgrupp. Uppföljningen kommer 
dock inte begränsas till personer som har eller har haft covid-19. 

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 
tjänsteskrivelse från nämndsekreterare 2021-09-20 (UH) 
 
____ 
 
Utdrag  
Socialnämndens ledamöter 
 
 
 



25 (27) 
Protokoll 
2021-09-28 

 
 
 
Socialnämnden 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 110 Dnr SOC 2019-00017999 

Kursinbjudningar och övrig information 

Socialnämndens Beslut 
1.lägga kursinbjudningar och övrig information till handlingarna 

 
 

Underlag för beslut 
Minnesanteckningar från Samråd vård och omsorg finns publicerade i ärendet 
och nås via Ciceron assistent.  
 
 
Utdrag  
Socialnämndens ledamöter 
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§ 111 Dnr SOC 2019-000139 

Sammanfattning från Socialnämndens informationsmöte 

Socialnämndens Beslut 
noterar anteckningarna till protokollet  
 

Följande information gavs:  
Ordförande Boel Holgersson inleder sammanträdet med att hälsa socialchef 
Ann Henriksson välkommen.  
Ann presenterar sig själv och sin yrkesbakgrund för nämnden. 
 
MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska Åsa Carlsson, redogör för 
primärvårdsreformen Nära Vård. Samverkan mellan Östergötlands kommuner 
och regionen ska leda fram till en Nära vård 2030. Ett projekt har formats med 
syfte att stödja arbetet bland annat genom att ta fram en gemensam målbild och 
handlingsplan. Samtidigt fortsätter det arbete som redan påbörjats för 
omställning till den nära vården genom ett antal projekt som följs upp och 
utvärderas under vägens gång.  
Åsa lämnar ett antal reflektionsfrågor;  
Hur kan politiken bidra till omställningen? 
Vad behöver du för att kunna bidra till omställningen? 
 
Sakkunnig, Fredrika Billborn Matsson, och ekonom Patrick Carlén redovisar en 
Tertial 2, som i delar inte når planerad måluppfyllelse.  
Förvaltningen har under hösten ställt om verksamheten för att i den mån det är 
möjligt arbeta i riktning mot nämndmål och uppdrag parallellt med fortsatt 
Covid-19 hantering. 

Karin Lindblad Rådeklint redovisar förvaltningens utredning av matdistribution 
i ordinärt boende. 
Nämndens ledamöter ges även möjligheter att ställa kompletterande frågor kring 
det omarbetade förfrågningsunderlaget enligt LOV, till sakkunnig.  
 
Mats Jonsson administrativ chef beskriver bland annat de föreslagna 
förändringarna i den reviderade delegationsordningen som anpassats utifrån den 
struktur KS beslutat och innehåller en förteckning över ärenden i vilka 
Socialnämnden har delegerat beslutanderätten åt utskott, enskild ledamot eller 
anställd hos kommunen. 
 
 
Vidare informerades och behandlades ärenden enligt utsänd dagordning. Mötet 
ajournerades 12.00 
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Mötet återupptogs 14.00 
 
____ 
 
 
Utdrag  
Socialnämndens ledamöter 
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