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§ 32

Dnr 6031

Val av justerare och tid för justering
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. utse Åsa Dahlin (S) att justera dagens protokoll den
16 april kl 11.00 Justeringsplats: Kommunhuset.

____
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§ 33

Dnr 2019-00013

9

Sammanfattning från Socialnämndens informationsmöte
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. notera anteckningarna till protokollet

Följande information gavs:
De privata LOV utförarna presenterar sin verksamhet och upplevelser av att
vara Lovutförare i Söderköping kommun;
Anna Hjort och Lotta Forsberg berättar att Inspirera Omsorg Sverige AB är
ett familjärt företag som erbjuder tjänster inom omvårdnad, hem- och
företagsstädning samt trädgård. De startade 2015 och bedriver sedan 2016,
hemtjänst, lokalvård och personlig assistans.
Alminias bakgrund började med assistans och handikappservice innan de
2016 blev ett hemtjänstföretag i Söderköping, med ett kontor centralt och ett
kontor i S:t Anna. Helen Gustavsson och Beatrice Pedersen beskriver
en verksamhet som fungerar väldigt bra och har hög kundnöjdhet, en bra
personalgrupp med god trivsel och kunden i fokus. Gemensamt för aktörerna
är en personalgrupp som är med i beslutsfattandet i en för övrigt platt
organisation där personalen måste få kosta, en erfaren personal och hög
snittålder, bibehåller kvalitet men det finns inga möjligheter till tjänster som
administratörer och schemaläggare. Båda utförarna lyfter fram konsekvenser
av den sänkta LOV- ersättningen 2016, att de uppskattar de senaste
ökningarna av ersättningen men önskar ett läge där ersättningen motsvarar
den kommunala kostanden.
Alkoholhandläggarna Susanne Elmbro och Johan Adolfsson, redovisar att
serveringarna efter både yttre och inre tillsyn och utskänkningsställen, som
hanterar folkölsförsäljning, fungerar väl. Socialnämnden ställer frågor om
handläggningstider, volymer och praktiskt tillsynsförfarande.
För att få tillstånd att sälja och servera alkohol ställs krav på godkända
kunskaper i alkohollagstiftningen. Alkoholhandläggarna erbjuder
utbildning som avslutas med ett kunskapsprov om 60 frågor att besvara
framtaget av Statens Folkhälsoinstitut.
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Linda Uller ger nämnden en kort ekonomisk, rapport för februari.
som innebär en avvikelse från budget motsvarande -3,5 mkr .
Det innebär en fortsatt negativ avvikelse men en viss förbättring jämfört med
januari. Sammantaget pågår mycket arbete för att anpassa verksamheterna
efter budgetramen under 2019.
Patrick Carlén ekonom presenterar innehållet i föreslaget Budgetunderlag
2020-2023, Socialnämnden kommer att ha en besvärlig ekonomisk situation
där förvaltningen behöver hämta hem tidigare års underskott.
Socialchef Linda Uller har lämnat en delrapport om schemahantering och
bemanningshandbok som dels ska ge svar så långt det är möjligt på
efterfrågade konsekvenser, men också ge en samlad bild av den uppföljning
som gjorts så här långt och i relation till det ursprungliga syftet. Skiftet från
traditionell bemanning till en heltidsorganisation är en komplex förändring
som påverkar samtliga medarbetares arbetstider och kommer ställa krav att
anpassa sitt livspussel efter nya förutsättningar.
Från skyddsombud inom Kommunal har till kommunen inlämnats ett flertal
Begäran o åtgärder mm enligt 6a § 6 kapitlet arbetsmiljölagen.
Sakkunnig Elisabeth Andersson redovisar brukarenkäten Kundnöjdhet.
Elisabeth informerar också kortfattat om samarbetet med Nyströmska skolan
och Vård och omsorgscollege; Samverkan finns på lokal och regional nivå, och
utgår från tio kvalitetskriterier för mer info se; https://www.vo-college.se/.
Evi komp - ett samarbetsprojekt med 15 parter genom EU, och som har sin
bakgrund i att vård och omsorgspolitiker i länet gav socialchefer i uppdrag att
samordna kompetensförsörjningsfrågor inom vård och omsorg.
En utbildningssatsning som för Söderköpings del kommer att omfatta ca 80
arbetstagare och kommer att genomföras på arbetsplatsen. Alla
utbildningsmoduler/spår filmas och läggs i en webbplattform.

Vidare informerades och behandlades ärenden enligt utsänd dagordning.
____
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§ 34

Dnr 2019-00020

Utbildningspaket - information kring socialnämndens
ansvarsområden
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. Socialnämnden beslutar i protokollet notera informationen och publicera
underlag för redovisningen i Ciceron.
Ärendebeskrivning
Möten över kulturgränser – en föreläsning med riktad information till
nämndpolitiker, av och med Robert Johansson från Religionsvetarna.
ESF-projektet ”Alla med - integrera med praktik” syftar till att sprida
information och öka kunskap inom områdena integration och
kompetensförsörjning. Inom projektet, som pågår under perioden september2017 till augusti 2019, samverkar tre kommuner; Kinda, Motala och
Söderköping. Utbildningsinsatserna riktar sig till samtliga anställda i de
aktuella kommunerna samt aktörer i det privata näringslivet.

____
Utdrag:
SN ledamöter
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§ 35

Dnr 2019-00018

702

Sammanställning handläggning för 2018 enligt alkohollagen
2010:1622 i Söderköpings kommun
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. Socialnämnden beslutar anse att handläggningen av
serveringstillstånd/folköl har redovisats enligt uppdrag.
Ärendebeskrivning
Från den l januari 2017 är det Linköpings kommun som på uppdrag ansvarar
for handläggningen av serveringstillstånden i Söderköpings kommun. I
uppdraget ingår att ombesörja tillståndsgivning, tillsyn och
utbildning/information enligt alkohollagen (20l0:1622) och dess
bestämmelser och föreskrifter. Att utöva tillsyn i kombination med
möjligheter till sanktioner är det viktigaste instrumentet kommunen har för
att upprätthålla ansvaret över en alkoholservering som följer gällande lagar
och bestämmelser.
Underlag för beslut
Tjänsteskrivelse 2019-01-08 av alkoholhandläggare Monica Palombo, Johan
Adolfsson och Susanne Elmbro, Tjänsteutlåtande 2019-02-07 av
nämndsekreterare Ragnhild Forsström, samt FÖB, från Socialnämndens
ordförande 2019-03-29 (UH)
_____
Utdrag:
SN ledamöter
Planek
Alkoholhandläggare
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§ 36

Dnr 2019-00081

900

Verksamhetsplan Socialförvaltningen
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. Socialnämnden beslutar lägga verksamhetsplanen till handlingarna.
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.
Verksamhetsplanen är förvaltningens och redovisas till Socialnämndens för
kännedom.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2019-03-18 av socialchef Linda Uller Verksamhetsplan
2019 Socialförvaltningens verksamheter 2019-03-18, samt FÖB, från
Socialnämndens ordförande 2019-03-29 (UH)
I ärendet yttrar sig Liselotte Dalén (SD), Åsa Dahlin (S) och Inga-Carin
Landerö (V)
Åsa Dahlin (S) önskar få protokollsanteckning noterad till protokollet.
Protokollsanteckning
I verksamhetsplanen för socialförvaltningens verksamheter skriver man
under punkten bemanningsplanering att i implementeringen av handboken är
hälsosamma scheman en viktig del.
Vi Socialdemokrater anser att använda benämningen hälsosamma scheman
är olämpligt. Det har från medarbetare från flera olika verksamheter inom
vård och omsorg påtalats att dessa scheman inte anses hälsosamma. Vi anser
också att det är tveksamt om det finns någon forskning som kan påvisa att
dessa scheman är hälsosamma. För den socialdemokratiska gruppen i
Socialnämnden Åsa Dahlin, Karin Åkeby och Thomas Kihlberg.
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Inga-Carin Landerö (V) önskar få protokollsanteckning noterad till
protokollet.
Protokollsanteckning
Begreppet Hälsosamma scheman bör ersättas med annan formulering då det
saknar en klar definition. Socialförvaltningen har t ex hänvisat till begreppet
i sitt nya schemaupplägg i hemtjänst mm vid förkortning av nattpass från 10
till 9 timmar. Detta saknar stöd i de SKL-texter nämnden fått sig översända
som bakgrundsmaterial till beslutet och kan inte sägas vara en del av
begreppet.
Vänsterpartiet yrkar att begreppet ersätts och att Socialnämnden är behjälplig
att hitta ett begrepp som lever upp till sin benämning och målet om god
arbetsmiljö.

_____
Utdrag:
SN ledamöter
SC
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§ 37

Dnr 2019-00042

900

Ekonomisk rapport med månadsvis bokslutskommentar,
uppföljningar, ramar mm
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. Socialnämnden beslutar att godkänna ekonomisk månadsrapport för
februari 2019 samt att beslutet med bilagor ska expedieras till
kommunstyrelsen för kännedom.
Ärendebeskrivning
För perioden januari-februari redovisar förvaltningen ett resultat på - 48, 4
mnkr, vilket innebär en avvikelse från budget motsvarande – 3,5 mnkr.
Februari har färre dagar och är därmed en billigare månad. Januari är en
dyrare månad med kostnader som följer med från december. Samtidigt är det
glädjande att se att flera verksamheter förbättrat sitt resultat jämfört med
januari, särskilt glädjande är Birkagården och LSS boende.
Den negativa avvikelsen härleds främst till hemtjänst och Individ och
familjeomsorg.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2019-03-18 av socialchef Linda Uller, samt FÖB, från
Socialnämndens ordförande 2019-03-29 (UH)
_____
Utdrag:
SN ledamöter
Planek
KS
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§ 38

Dnr 2019-00082

900

Budget 2020-2023
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. Socialnämnden beslutar anta förslag till budget 2020-2023 som sitt
eget.
Socialdemokraterna avstår från att delta i beslut.
Ärendebeskrivning
Samtliga nämnder ska genom nämndbeslut 9 april 2019 om äskanden och
konsekvensbeskrivningar lämna förslag till budget 2020-2023 utifrån den
preliminära ekonomiska ram som beslutades i Strategisk plan 2019-2022.
Budgetförslaget ska redovisa konsekvenser av den ram som beslutats för
2020-2022 samt ett förslag till ny ram för 2023.
Nämnderna ska också redovisa investeringsbehov för perioden 2020-2023.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2019-03-29 av socialchef Linda Uller
Budgetförslag från Socialnämnden 2020-2023
Budget 2020-2023 Bilaga 1
Budget 2020-2021 Bilaga 2
Budget 2020-2023 Bilaga 3
I ärendet yttrar sig Inga-Carin Landerö (V) och Liselotte Dalén (SD)
Yrkanden
Inga-Carin Landerö (V) yrkar avslag på förslaget till budget 2020-2023
Anwar Samuelsson (M) Lena Karlström (C) och Evelina Nilsson (KD) yrkar
bifall till ordförandens förslag.
Liselotte Dalén (SD) yrkar bifall till Inga-Carin Landerö (V) s yrkande.
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Proposition
Ordförande finner att två förslag till beslut föreligger, ordförandens samt
Inga-Carin Landerö (V) s och Liselotte Daléns (SD) förslag om avslag.
Ordföranden avser att ställa dem mot varandra.
Propositionsordningen godkänns.
Ordföranden prövar sitt eget förslag till beslut mot Inga-Carin Landerö (V) s,
och Liselotte Daléns (SD varvid hon finner att nämnden beslutat i enlighet
med ordförandens förslag till beslut
Den socialdemokratiska gruppen genom Åsa Dahlin (S) önskar få
protokollsanteckning noterad till protokollet.
Protokollsanteckning;
Det budgetförslag som nämnden idag lämnar till fullmäktige bygger på den
Strategiska plan som alliansen antog i kommunfullmäktige i november 2018.
Socialdemokaterna föreslog vid tillfället andra budgetramar som innebar mer
resurser till verksamheten. Vi kan nu konstatera, efter att tagit del av
nämndens konsekvensbeskrivning, att de åtgärder som skulle behöva vidtas
för att anpassa verksamhten till den ram som alliansen antagit skulle få
förödande konsekvenser på verksamheten. Det är inte ett ansvarsfullt
ledarskap för den kommunala verksamheten. Socialdemokraterna avser att
återkomma med ett eget budgetförslag inför fullmäktiges behandling av den
budget för 2020-2023. För den socialdemokratiska gruppen i
Socialnämnden Åsa Dahlin, Karin Åkeby och Thomas Kihlberg.
Reservation
Liselotte Dalén (SD) reserverar sig mot nämndens beslut.
Inga-Carin Landerö (V) reserverar sig mot nämndens beslut till förmån för
eget yrkande med följande motivering:
Lagt budgetförslag fr SN 2020-2030 baseras på tidigare års metod att
budgetera främst via uppskrivning av tidigare budget. PWC har i sin rapport
december 2017 underkänt metoden och visat att budgetunderskotten som
ökat från ca 2 - 10 miljoner från 2012 tom prognos 2017 (sid 9)
PWC slår fast att kontrollmålet " Beräkningar görs i samband med
budgetarbetet att budgeten är realistisk" ej är uppfyllt och att kontrollmålet "
Budgetprocessen innebär att hänsyn tas till tidigare års utfall" inte heller är
uppfyllt. PWC konstaterar även att " 2017 års underskott inte lett till
motsvarande ramökning 2018 ( sid 10).
Vänsterpartiet ser en mångårig och klart visad brist i budgetprocessen och
yrkar i SN avslag på budgetförslag fr SN 2020-2030. Vi reserverar oss
härmed mot beslutet att godkänna förslaget.
______
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§ 39

Dnr 2018-00268

940

Schemahantering och bemanningshandbok, nu uppföljning
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. Socialnämnden beslutar att betrakta uppdraget i Socialnämndens beslut
2018-11-13 § 104 som verkställt genom att redovisning gjordes till
nämnden 2019-04-02.
Ärendebeskrivning
I uppdragsplan för 2019 har Socialnämnden gett förvaltningen i uppdrag att
hålla i pågående arbete med implementering av handboken samt att löpande
rapportera till nämnden om pågående arbete. I uppdraget ingår även att
genomföra en grundlig utvärdering. Hela uppdraget ska vara genomfört
september 2019. Därutöver har Socialnämnden beslutat 2018-11-13 § 104 att
förvaltningen senast 31 mars 2019 redovisar konsekvenserna av
bemanningshandboken för aktuella brukare, medarbetare och kommunens
personalförsörjning.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2019-04-02 av socialchef Linda Uller Bemanningshandbok
inom Vård & Omsorg och LSS
Delrapport avseende bemanningsplanering och heltidsresan inom vård och
omsorg samt stöd och service, LSS 2019-03-31 av socialchef Linda Uller
samt FÖB, från Socialnämndens ordförande 2019-04-01 (UH)
I ärendet yttrar sig Inga-Carin Landerö (V), Liselotte Dahlén (SD) och Leif
Appelquist (S)
Liselotte Dalén (SD) önskar få protokollsanteckning noterad till protokollet
Protokollsanteckning
Sverigedemokraterna anser att det ursprungliga uppdraget har förbisetts och
istället har utredaren lagt fokus vid heltidsresan.
Ursprungligt uppdrag enligt protokoll 2018-11-13: Att uppdra till
förvaltningschef att i samband med schemaförändringen återkomma till
socialnämnden med en analys av konsekvenserna för aktuella brukare,
medarbetare och kommunens personalförsörjning senast den 31 mars 2019.
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Presenterat rapportnamn: Delrapport avseende bemanningsplanering och
heltidsresan inom vård och omsorg samt stöd och service, LSS.
Söderköpings kommun befinner sig i ett läge där flera av medarbetarna inom
vården uttrycker oro över sin situation och uppsägningar pga de hälsosamma
schemat förekommer. I nuläget är 21 arbetsplatser inom kommunen 6:6aanmälda till arbetsmiljöverket och kommunal har sagt upp samarbetsavtalet.
SD Söderköping anser det som mycket angeläget att analysera varför
medarbetare inte trivs och mår bra hellre än att analysera hur kommunen på
bästa sätt ska kunna driva heltidsprojektet vidare. Den nuvarande
kompetensdräneringen av erfarna medarbetare måste stoppas och SD
Söderköping anser att rimliga arbetsvillkor är en effektivare åtgärd än att öka
insikten om sambandet mellan bemanningshandboken och heltidsresan.
Liselotte Dalén, Sverigedemokraterna Söderköping.
Inga-Carin Landerö (V) önskar få protokollsanteckning noterad till
protokollet
Protokollsanteckning
Bemanningshandboken har skapat eget upplägg t ex max 9 tim nattpass som
inte i sig har vetenskapligt stöd i SKL:s utskickade material som positiv
arbetsmiljöfaktor. Vänsterpartiet ifrågasätter därmed den delen av
schemaläggningen och uppfattar det som om ekonomiska besparingskrav
varit drivande och inte förbättrad arbetsmiljö.
_____
Utdrag:
SN ledamöter
SC
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§ 40

Dnr 2019-00076

175

Återrapportering Trännögatan, Gruppbostad
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. Socialnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Utifrån Socialnämndens beslut, 2019-03-05, att inte gå vidare med
uppsägningen av avtalet med Attendo har förvaltningen i mars 2019 påbörjat
ett brett uppföljningsarbete, dels på verksamhetsnivå, dels på individnivå.
Socialförvaltningen har fortsatt regelbundna dialogmöten med Attendos
ledning. Sakkunnig träffar verksamhetschef för samtal kopplat till
verksamhetens drift och socialchef för en dialog med Attendos ledning i
frågor kopplat till avtal.
Attendo arbetar aktivt för att komma till rätta med tidigare uppmärksammade
brister. Flera åtgärder har vidtagits för att stärka verksamhetens kvalitet.
Attendos arbete fortgår i enlighet med projektplanen som bedöms vara ett
bra stöd för att systematisera arbetet inom arbetsmiljö, personal och kvalitet.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2019-03-20 av sakkunnig Karin Johansson samt FÖB från
Socialnämndens ordförande 2019-03-29 (UH)
Den socialdemokratiska gruppen genom Åsa Dahlin (S) önskar få
protokollsanteckning noterad till protokollet.
Protokollsanteckning
Den socialdemokratiska gruppen konstaterar efter att studerat
tjänsteutlåtandet, att mycket återstår innan de boende på LSS boendet
Trännögatan erhåller den livskvalitet som lagstadgats. Vi menar att
Förvaltningen skyndsamt måste avsluta utvärderingarna, så att de
framkommer om behov finnes för ytterligare insatser. För den
socialdemokratiska gruppen i Socialnämnden Åsa Dahlin, Karin Åkeby och
Thomas Kihlberg.
_____
Utdrag: SN ledamöter, Sakkunnig

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-09
Socialnämnden

§ 41

Dnr 2019-00083

Brukarenkät med följebrev avseende; Mätning av
kundnöjdhet
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. Socialnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
På uppdrag från Socialnämnden mäter socialförvaltningen sedan hösten 2016
kundnöjdheten inom hemtjänst och vårdboende. Enkäten som används är
enkel, bara en fråga och det ges möjlighet att lämna synpunkter.
Erfarenheten av enkäten har varit att det är en hög svarsfrekvens och det
kommer in synpunkter. Totalt har svarsfrekvensen minskat något jämfört
med 2016. Inom hemtjänsten har svarsfrekvensen minskat ganska mycket,
medan det på både Storängen och Blå Porten har ökat.
Svarsnivå 4-5, som är nöjd/mycket nöjd har inom den kommunala
hemtjänsten minska från 86 % år 2017 till 77 %. De privata utförarna har
mycket hög nöjdhet hos brukarna, närmare 100 % av de som har svarat.
Inom vårdboende har Storängen ökat nöjdheten från 67 % år 2017 till 84 % i
år. Blå Porten har också ökat antalet nöjda brukare, från 74 % år 2017 till 94
% i år.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2019-03-18 av sakkunnig Elisabeth Andersson
Information om enkät anhöriga demensboende 2018 Mätning av
kundnöjdhet Följebrev brukarenkät ht 2018, samt FÖB från Socialnämndens
ordförande 2019-03-29 (UH)
_____
Utdrag:
SN ledamöter
Sakkunnig

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

17(32)

Sida

18(32)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-09
Socialnämnden

§ 42

Dnr 2019-00028

707

Verksamhetsplan Inspirera
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. Socialnämnden beslutar lägga verksamhetsplanen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Enligt förfrågningsunderlaget (FFU) gällande LOV (Lagen om valfrihet) ska
privata hemtjänstutförarna inkomma med verksamhetsplan för innevarande
år senast den 1 mars varje år.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande odaterat av sakkunnig Elisabeth Andersson
Verksamhetsplan 2019 Inspirera Hemtjänst AB samt FÖB,
från Socialnämndens ordförande 2019-03-29 (UH)
_____
Utdrag:
Inspirera
SN ledamöter
Sakkunnig

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-09
Socialnämnden

§ 43

Dnr 2019-00027

Verksamhetsplan Alminia
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. Socialnämnden beslutar lägga verksamhetsplanen och
kompetensutvecklingsplanen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Enligt förfrågningsunderlaget (FFU) gällande LOV (Lagen om valfrihet) ska
privata hemtjänstutförarna inkomma med verksamhetsplan för innevarande
år senast den 1 mars varje år.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande odaterat av sakkunnig Elisabeth Andersson
Verksamhetsplan 2019 Alminia AB, Kompetensutvecklingsplan Alminia
samt FÖB, från Socialnämndens ordförande 2019-03-29 (UH)
_____
Utdrag:
Alminia
SN ledamöter
Sakkunnig

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

19(32)

Sida

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-09
Socialnämnden

44

Dnr 2019-00063

Verksamhetsplan 2018 för Ansvar& Omsorg, Storängens
vårdboende
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. Socialnämnden beslutar lägga verksamhetsplanen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Enligt avtal med Ansvar & Omsorg ska företaget inkomma med
verksamhetsplan för innevarande år senast den 1 mars varje år.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande odaterat av sakkunnig Elisabeth Andersson
Verksamhetsplan för Storängens vårdboende 2019 daterad 2019-02-28
Kompetensutvecklingsplan Storängen 2019 samt FÖB, från Socialnämndens
ordförande 2019-03-29 (UH)
___
Utdrag:
Ansvar & Omsorg
SN ledamöter
Sakkunnig

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

20(32)

Sida

21(32)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-09
Socialnämnden

§ 45

Dnr 2019-00049

707

Uppföljningsrapport Birkagården
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. Socialnämnden beslutar lägga uppföljningsrapporten till handlingarna.
Ärendebeskrivning
I november 2017 genomförde Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) en
oanmäld inspektion på natten på Birkagården. Inspektionen utmynnade i ett
beslut daterat 2018-01-22. Av beslutet framgår att IVO:s bedömning är att
bemanningen på natten, under rådande förhållanden, inte får understiga fyra
personal. Enligt socialförvaltningens uppföljningsplan för 2018 skulle en
uppföljning utifrån beslutet om nattbemanningen göras. Den uppföljningen
blev, pga byte av sakkunnig, framflyttad till februari 2019.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande odaterat av sakkunnig Elisabeth Andersson
Uppföljningsrapport Birkagårdens demensboende samt FÖB, från
Socialnämndens ordförande 2019-03-29 (UH)
Jäv
Evelina Nilsson (KD) anmäler jäv och deltar inte vid ärendets handläggning
och beslut.
_____
Utdrag:
Enhetschef
SN ledamöter
Sakkunnig

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

22(32)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-09
Socialnämnden

§ 46

Dnr 2019-00026

707

Uppföljningsrapport Storängen
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. Socialnämnden beslutar lägga uppföljningsrapporten till handlingarna.
Ärendebeskrivning
I slutet av 2017 gjorde socialförvaltningen en uppföljning på Storängen och
uppmärksammade allvarliga brister. Ansvar&Omsorg (A&O) presenterade
en handlingsplan med många åtgärder. Under 2018 har socialförvaltningen,
vid flera olika tillfällen, följt upp åtgärderna i handlingsplanen. I mars månad
genomförde Inspektionen för vård och omsorg (IVO) tillsyn på Storängen
avseende verksamheten på natten.
Syftet med denna uppföljning är att följa upp verksamheten utifrån
handlingsplanen, tillsyn av IVO samt eventuella klagomål/synpunkter som
har inkommit sedan sommaren.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande odaterat av sakkunnig Elisabeth Andersson
Uppföljning Storängens vårdboende samt FÖB, från Socialnämndens
ordförande 2019- 04-01 (UH)
___
Utdrag:
Ansvar & Omsorg
SN ledamöter
Sakkunnig

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-09
Socialnämnden

§ 47

Dnr 2019-00092

720

Riktlinjer för utformning avseende Bostäder med särskild
service enligt 9§9 och Daglig verksamhet enligt 9§10 LSS.
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. Socialnämnden beslutar anta riktlinjer för utformning av bostäder med
särskild service enligt LSS samt daglig verksamhet.
Ärendebeskrivning
Utifrån behovet av ytterligare platser när det gäller bostäder med särskild
service enligt LSS finns behov av att ta fram riktlinjer för att underlätta
arbetet med nybyggnation.
Det finns också behov av mer funktionsdugliga lokaler för daglig
verksamhet och riktlinjer för om och nu byggnation behövs även där.
Riktlinjerna ska ses om vägledande, detaljutformning ska diskuteras
specifikt utifrån varje objekt.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2019-03-05 av sakkunnig Elisabeth Andersson
Riktlinjer för utformning avseende Bostäder med särskild service enligt 9§9
och Daglig verksamhet enligt 9§10 LSS samt FÖB, från Socialnämndens
ordförande 2019- 04-01 (UH)
___
Utdrag:
SN ledamöter
Sakkunnig

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

24(32)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-09
Socialnämnden

§ 48

Dnr 2019-00067

770

Patientsäkerhetsberättelse för Trännögatan
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. Socialnämnden beslutar lägga patientsäkerhetsberättelsen till
handlingarna.
Ärendebeskrivning
I patientsäkerhetsberättelsen beskrivs delar av hur enhetens systematiska
kvalitetsarbete bedrivs i syfte att öka patientsäkerheten.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2019-03-18 av MAS Åsa Carlsson
Patientsäkerhetsberättelse Attendo LSS AB Trännögatan 2018 LSS samt
FÖB, från Socialnämndens ordförande 2019- 04-01 (UH)
Yrkanden
Inga-Carin Landerö (V) yrkar att ej godkänna patientsäkerhetsberättelsen för
Trännögatan i sin nuvarande form och ålägga bolaget att lämna ny
patientsäkerhetsberättelse som följer socialstyrelsens direktiv.
Proposition
Ordförande finner att två förslag föreligger, ordförandens samt Inga-Carin
Landerö (V) s. Ordförande avser att ställa dem mot varandra.
Propositionsordningen godkänns.
Ordförande prövar sitt eget förslag till beslut mot Inga-Carin Landerö (V) s
och finner att nämnden beslutat i enlighet med ordförandens förslag till
beslut.
Reservation
Liselotte Dalén (SD) reserverar sig mot nämndens beslut.
Inga-Carin Landerö (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande med följande motivering:
Patientsäkerhetsberättelsen som Attendo förelags SN uppfyller
inte på långa vägar de krav som Socialstyrelsen ställer på en sådan
berättelse. Där skall bl a ingå redogörelse för inträffade säkerhetsproblem,

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-09
Socialnämnden

åtgärder och uppföljning i förhållande till tidigare verksamhetsår. Allt sådant
saknas. Vänsterpartiets krav var att inte godta berättelsen utan kräva av
Attendo förnyad berättelse med innehåll enl. soc. styrelsens krav.
Vänsterpartiet reserverar sig härmed emot att patientsäkerhetsberättelsen
läggs till handlingarna i förelagt skick.

____
Utdrag:
SN ledamöter
Sakkunnig

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

25(32)

Sida

26(32)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-09
Socialnämnden

§ 49

Dnr 2019-00066

770

Patientsäkerhetsberättelse för Lötgatan
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. Socialnämnden beslutar att lägga patientsäkerhetsberättelsen till
handlingarna.
Ärendebeskrivning
I patientsäkerhetsberättelsen beskrivs delar av hur enhetens systematiska
kvalitetsarbete bedrivs i syfte att öka patientsäkerheten.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2019-03-18 av MAS Åsa Carlsson
Patientsäkerhetsberättelse Attendo LSS AB Lötgatan 2018 LSS samt FÖB,
från Socialnämndens ordförande 2019- 04-01 (UH)
Inga-Carin Landerö (V) yrkar att ej godkänna patientsäkerhetsberättelsen för
Lötgatan i sin nuvarande form och ålägga bolaget att lämna ny
patientsäkerhetsberättelse som följer socialstyrelsens direktiv.
Proposition
Ordförande finner att två förslag föreligger, ordförandens samt Inga-Carin
Landerö (V) s. Ordförande avser att ställa dem mot varandra.
Propositionsordningen godkänns.
Ordförande prövar sitt eget förslag till beslut mot Inga-Carin Landerö (V) s
och finner att nämnden beslutat i enlighet med ordförandens förslag till
beslut.
Reservation
Liselotte Dalén (SD) reserverar sig mot nämndens beslut.
Inga-Carin Landerö (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande med följande motivering:
Patientsäkerhetsberättelsen som Attendo förelags SN uppfyller
inte på långa vägar de krav som Socialstyrelsen ställer på en sådan
berättelse. Där skall bl a ingå redogörelse för inträffade säkerhetsproblem,

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-09
Socialnämnden

åtgärder och uppföljning i förhållande till tidigare verksamhetsår. Allt sådant
saknas. Vänsterpartiets krav var att
inte godta berättelsen utan kräva av Attendo förnyad berättelse med innehåll
enl. soc. styrelsens krav. Vänsterpartiet reserverar sig härmed emot att
patientsäkerhetsberättelsen läggs till handlingarna i förelagt skick.
____
Utdrag:
SN ledamöter
Sakkunnig

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

27(32)

Sida

28(32)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-09
Socialnämnden

§ 50

Dnr 2019-00062

770

Patientsäkerhetsberättelse för Storängen A&O Ansvar och
Omsorg AB
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. Socialnämnden beslutar lägga patientsäkerhetsberättelsen till
handlingarna.
Ärendebeskrivning
I patientsäkerhetsberättelsen för Storängen beskrivs hur enhetens
systematiska kvalitetsarbete bedrivs i syfte att öka enhetens patientsäkerhet.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2019-03-18 av MAS Åsa Carlsson, Ansvar & Omsorgs
Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2018 samt FÖB, från
Socialnämndens ordförande 2019- 04-01 (UH)
___
Utdrag:
Ansvar & Omsorg
SN ledamöter
Sakkunnig
MAS

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-09
Socialnämnden

§ 51

Dnr 2019-00078

Patientnämndens årsrapport och analys 2018
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. lägga årsrapport från Patientnämnden till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Till Patientnämnden kan patienter och närstående vända sig för att få stöd
och hjälp när kontakten med vården inte fungerat. Patientnämnden
sammanställer och analyserar dessa ärenden i en rapport. I rapporten för
2018 framkommer att 2 % av de inkomna klagomålen i Östergötland avser
kommunal vård. Under 2018 inkom inga klagomål till Patientnämnden som
rör Söderköpings kommun.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2019-03-31 av MAS Åsa Carlsson och Patientnämnden i
Östergötland Årsrapport 2018 2018 samt FÖB, från Socialnämndens
ordförande 2019- 04-01 (UH)
___
Utdrag:
SN ledamöter

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-09
Socialnämnden

§ 52

Dnr 2019-00014

9

Allmänna informationer och möjlighet för ledamöterna att
ställa frågor
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. Socialnämnden beslutar anteckna informationen till protokollet samt
uppdra till förvaltningen att återkomma med svar kring lämnade
frågeställningar
Ärendebeskrivning
Socialnämndens ordförande Boel Holgersson lämnar ordet fritt för
diskussion. Följande frågeställningar och önskemål lämnas:
Lena Karlström, (C,) efterfrågar en boendeutredning och även en översyn av
larmsituationen?
Gunilla Gernandt-Bark (M) ställer fråga om åtgärder planeras för att möta de
kommunikationsbrister som LOV utförarna påpekade?
Inga-Carin Landerö (V) ställer fråga kring en hållbar kommun, hur möter vi
det?
Framkommer önskemål om att Socialnämnden vid sammanträdestillfälle ges
möjlighet att besöka bemanningsenheten.

____
Utdrag:
SN
Adm

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-09
Socialnämnden

§ 53

Dnr 2019-00016

101

Anmälningsärenden/ Delegationsbeslut/Rapportförteckning
Beslut
1. Socialnämnden beslutar anteckna anmälan av delegationsbeslut för
perioden 2019-02-01 till och med 2019-03-31.
2. anteckna redovisningen av domar och beslut
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande
och tjänstemän enligt en av socialnämnden antagen delegationsordning.
Dessa beslut skall redovisas till socialnämnden.
Underlag för beslut
Sammanställning i tjänsteskrivelse från 2019-04-02 (UH)
____

Utdrag:
SN ledamöter
Adm

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-09
Socialnämnden

§ 54

Dnr 2019-00017

999

Komplettering i ärende, kursinbjudningar och övrig
information
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. Socialnämnden beslutar i protokollet notera att muntlig reservation,
lämnats från Liselotte Dalén (SD) i ärende 2019-03-05 § 23, avseende Drift
av boende med särskild service enligt LSS.
2. Socialnämnden beslutar lägga kursinbjudningar och övrig information till
handlingarna.
Ärendebeskrivning
Vid upprättande av Socialnämnden protokoll, och vid justering av detsamma
förbisågs att i protokollet notera att muntlig reservation, lämnats från
Liselotte Dalén (SD) i ärende 2019-03-05 § 23, avseende Drift av boende
med särskild service enligt LSS.
Underlag för beslut
Komplettering i ärende 2019-04-02, från nämndsekreterare Ragnhild
Forsström samt Kursinbjudningar och övrig information från respektive
dagordning (UH)
____
Utdrag:
SN ledamöter
Adm

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

