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Plats och tid

Aulan, tisdagen den 2 februari 2021 kl 08:00

Ledamöter

Boel Holgersson (C), Ordförande
Anwar Samuelsson (M), 1:e vice ordförande, Skype § 10
Åsa Dahlin (S), 2:e vice ordförande) Skype § 10
Lena Karlström (C) deltog via Skype §§ 1-10
Gunilla Gernandt-Bark (M)
Evelina Nilsson (KD) ) deltog via Skype §§ 1-10
Karin Åkeby (S)
Liselotte Dalén (SD)
Ulf Martin (V) deltog via Skype §§ 1-10

Tjänstgörande ersättare

Erik Jacobsson (KD) Skype § 10
Malin Fröderberg (S)

Ersättare

Anton Fagerstedt (C) deltog via Skype §§ 1-10
Olga Ackerfors (M)
Kerstin Zetterberg (V) deltog via Skype §§ 1-10

Övriga närvarande

Mats Jonsson, tf socialchef §§ 1-10
Patrick Carlén, ekonom § 10, 2-3
Elisabeth Andersson, sakkunnig § 4
Åsa Carlsson, MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska § 4
Sara Nilsson, socialsekreterare § 10

Utses att justera

Åsa Dahlin (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset den 9 februari kl 12.00

Underskrift Sekreterare
Ragnhild Forsström
Underskrift Ordförande
Boel Holgersson
Underskrift Justerande
Åsa Dahlin
BEVIS och Anslag om justeringens tillkännagivande
Sammanträde
Förvaringsplats för
protokollet

Söderköping 2021-02-02

Anslaget sätts upp

2021-02-09

Anslaget tas ner

2021-03-03

Socialförvaltningen administrativa enheten

Underskrift
Ragnhild Forsström
Justerandes sign
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§1

Dnr SOC 6031

Val av justerare och tid för justering
Socialnämndens Beslut

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

Socialnämndens ledamöter

Justerandes sign
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§2

Dnr SOC 2021-00018 900

Ekonomisk rapport med månadsvis bokslutskommentar,
uppföljningar, ramar mm
Socialnämndens Beslut

1. i protokollet notera den ekonomiska rapporten.
Ärendebeskrivning
Bokslut
2019

Nämnd
Ledning och administration
Vård och omsorg
LSS
IFO
Hälso- och sjukvård
Summa nämnden

-24 187
-115 518
-76 763
-41 280
-23 280
-281 028

Budget
2020

-24 000
-113 500
-75 500
-45 000
-24 000
-282 000

Utfall
2020

-23 800
-111 220
-76 541
-46 167
-24 049
-281 776

Budgetavvikelse
2020

200
2 280
-1 041
-1 167
-49
224

Helårsprognos
T2
2020
-23 050
-112 700
-77 500
-49 900
-24 000
-287 150

Helårs- Utfall 2020 Jmf 2019, Jmf 2019, Jmf 2019,
prognos jmf Helårstkr
%
%, exkl
T2
prognos T2
bidrag
2020 ink
KS
bidgrag KS
-23 050
-750
387
-1,6%
-0,7%
-112 700
1 480
4 298
-3,7%
-3,0%
-74 925
-1 616
222
-0,3%
3,1%
-47 325
1 158
-4 887
11,8%
19,1%
-24 000
-49
-769
3,3%
3,3%
-282 000
224
-748
0,3%
2,6%

Underlag för beslut

Ekonomiskt utfall Socialnämnden 2020 PPT, från Patrick Carlén (UH)
____

Utdrag

Socialnämndens ledamöter

Justerandes sign
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§3

Dnr SOC 2020-00274 101

Uppdragsplan 2021 Flerårsplan 2022-2024, för Socialnämnden,
underlag mm
Socialnämndens Beslut

1. Socialnämnden godkänner förslag till, bilaga Uppdragsplan
2021, flerårsplan 2022-2024.
2. Socialnämnden ger förvaltningen uppdrag att arbeta i enlighet
med mål och uppdrag i Uppdragsplan 2021, flerårsplan 20222024.
Reservationer och särskilda uttalanden

Åsa Dahlin (S), Karin Åkeby (S) och Malin Fröderberg (S) Liselotte Dahlén (SD) och
Ulf Martin (V) deltar ej i beslut.
Ärendebeskrivning

Enligt Söderköpings kommuns styrmodell ska verksamhetsnämnder
och kommunstyrelsen ta fram uppdragsplaner utifrån strategisk plan
och budget. I uppdragsplanen formuleras förvaltningens uppdrag i
form av ansvarsområden, mål och indikatorer utifrån långsiktiga mål i
strategisk plan samt identifierade utvecklingsområden inom nämndens
ansvarsområden. Därutöver anges även budget för verksamheter och
investeringar, uppföljning av verksamheten samt nämndens
internkontrollplan.
Socialnämndens budgetram 2021 är 293 500 tkr. Utifrån den har ett
förslag till budgetram räknats fram.
Nämndens handläggning

Ärendet har tidigare behandlats på Socialnämndens sammanträde 2020-12-15 § 103.
Förslag till beslut på sammanträdet

Anwar Samuelsson yrkar bifall till alliansens förslag.
Underlag för beslut

Uppdragsplan 2021, Flerårsplan 2022-2024, 2020-12-07, Mats Jonsson tf socialchef
samt Riskanalys 2020-12-02 (UH)
Protokollsanteckningar

Åsa Dahlin (S), Karin Åkeby (S) och Malin Fröderberg (S) beviljas och lämnar
protokollsanteckning enligt följande;
Uppdragsplanen bygger på majoritetens strategiska plan och budget.
Socialdemokraterna hade ett eget förslag i Kommunfullmäktige som gav
verksamheterna mer resurser. Många av målen och uppdragen kan vi inte ställa oss
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bakom. Vår uppfattning är att den budget som föreslås kommer att innebära fortsatta
effektiviseringar och besparingar på redan ansträngda verksamheter. Särskilt när det
gäller vård- och omsorg som inte får en uppräkning som täcker kostnads- och
volymökningar.
___
Ulf Martin (V) beviljas och lämnar protokollsanteckning enligt följande;
Från Vänsterpartiet kan vi inte ställa oss bakom Uppdragsplan 2021 och Flerårsplan
2022-2024. Uppdragsplanen är inget neutralt dokument utan baseras på majoritetens
strategiska plan. Vi lämnade från Vänsterpartiet en egen strategisk plan med
tillhörande budget till fullmäktige i november. Det finns väsentliga skillnader mellan
den budget vi lagt och majoritetens, både vad gäller målformuleringar och
ekonomiskt utrymme.
Den budgetram som majoriteten lagt för socialnämndens räkning är otillräcklig och
riskerar medföra flera negativa konsekvenser (försämrad arbetsmiljö och kvalitet,
försämrad möjlighet för verksamheterna att klara av att utföra sitt uppdrag och att
hantera nya förutsättningar osv).
Som en del av de ekonomiska förutsättningarna för 2021 framgår dessutom att
ersättningen till de privata hemtjänstutförarna kommer räknas upp med 3 % trots att
detta inte ryms inom budget. Samtidigt tas den ekonomiska kompensationen som
tidigare funnits kopplad till rätt till heltid också bort, på majoritetens begäran. Detta
riskerar sammantaget att drabba den kommunala hemtjänsten hårt, vilket man också
konstaterar i uppdragsplanen: ”den kommunala hemtjänsten har en mycket svår
anpassningsresa att göra”.
Det här innebär i klartext att den kommunala hemtjänstens möjlighet att utföra sitt
uppdrag kraftigt försämras. Det kan vi inte ställa oss bakom.
Vi väljer därför att avstå från att delta i beslut med hänvisning till egen budget och
strategisk plan (KF- nov-20), samt vill till protokollet få noterat vår skarpa kritik mot
de ohållbara förutsättningar majoriteten nu ger den kommunala hemtjänsten.
____
Liselotte Dahlén (SD) beviljas och lämnar protokollsanteckning enligt följande;
I Sverigedemokraternas strategiska plan för 2021-2024 prioriteras Söderköpings
invånares bästa framför globala agendor. Floskler, tomma ord och ett naivt
känslobaserat agerande utvecklar inte Söderköpings kommun.
Sverigedemokraterna vill se en tydligare styrning av verksamheten för att minska
andelen skattemedel som försvinner utan att generera ett mervärde för kommunens
invånare. För att uppnå en effektiv styrning av förvaltningens verksamhet krävs
relevanta, tydliga, mätbara mål.
____
Utdrag

Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret
Socialnämndens ledamöter
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§4

Dnr SOC 2021-00003 1.2.2

Socialchefen informerar
Socialnämndens Beslut

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

Socialnämndens ledamöter ställer uppföljande frågor kring den information som tf
socialchef Mats Jonsson, sakkunnig Elisabeth Andersson och MAS, Åsa Carlsson
lämnar.
Underlag för beslut

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

Socialnämndens ledamöter
Chefer och Sakkunniga

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

8 (17)
Protokoll
2021-02-02

Socialnämnden

§5

Dnr SOC 2021-00015 9.1

Riktlinjer för ersättningar vid familjehemsvård av barn och unga
Socialnämndens Beslut

1. Socialnämnden antar bilagd riktlinje avseende ersättningar vid
familjehemsvård av barn och unga.
Ärendebeskrivning

Familjehem definieras i 3 kap. 2 § socialtjänstförordningen (2001:937) (SoF)
på följande sätt ”Med familjehem avses ett enskilt hem som på uppdrag av
socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och fostran eller vuxna
för vård och omvårdnad och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt.”
Enligt Socialtjänstlagens 6 kap 1§ ska sörja för att den som behöver vårdas
eller bo i ett annat hem än det egna tas emot i ett familjehem. Ersättning i
form av arvode och omkostnadsersättning bör baseras på rekommendationer
från Sveriges Kommuner och regioner, vilka bifogas.
Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande, 2021-01-18, från Mats Jonsson, administrativ chef; SKR Uppgifter
för cirkulär nr 20:52 samt Riktlinjer för ersättningar vid familjehemsvård (UH)
av barn och unga
____
Utdrag

Socialnämndens ledamöter
Socialförvaltningen, enhetschef vuxen, Individ- och familjeomsorg.
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§6

Dnr SOC 2021-00014 8.7.1

Uppdrag till förvaltningen att omarbeta förfrågningsunderlag enligt
LOV
Socialnämndens Beslut

1. Socialnämnden beslutar att ge socialförvaltningen i uppdrag att revidera nu

beslutat förfrågningsunderlag. I arbetet med revidering ska särskilt belysas
områden beviljad tid, utförd tid hos brukaren, arbetat tid med brukaren, krav
på heltidsresan -särskilt ersättning om man väljer att följa heltidsresa,
utformning av avtal, samt krav för att godkänna en faktura.
Revideringsarbetet ska presenteras presidiet i maj.
2. Färdigt förslag ska redovisas till socialnämnd 2021-09-28.
Ärendebeskrivning

Enligt LOV, Lagen om valfrihetssystem, kan hemtjänstkunder i ordinärt boende välja
leverantör för sin biståndsbedömda hemtjänst. Från och med augusti 2015 har privata
utförare möjlighet att ansöka om godkännande för att få utföra hemtjänst i
Söderköping. De leverantörer som ansöker om att bedriva hemtjänst ska uppfylla de
krav som socialnämnden ställer på tjänsten. Alla leverantörer får ersättning enligt
samma principer, även den kommunala hemtjänsten. Det är ingen priskonkurrens
mellan leverantörer, de konkurrerar istället med kvalitet. Det är den enskilde som
väljer vilket utförare som ska utföra hemtjänsten.
Alla tjänster ingår inte i valfrihetssystemet utifrån nuvarande förfrågningsunderlag.
Bl a tillsynsbesök nattetid, trygghetslarm, hemsjukvård förutom egenvård och till
vårdpersonal delegerad hälso- och sjukvårdsuppgift, matdistribution och icke
biståndsbedömd avlösarservice utförs av den kommunala hemtjänsten.
Nämndens handläggning

Ordförande lämnar ordet fritt för diskussion.
Förslag till beslut på sammanträdet

Lena Karlström (C) yrkar tillägg i första beslutssatsen enligt följande: … utformning av
avtal, samt krav för att godkänna en faktura.
Liselotte Dahlén (SD) och Anwar Samuelsson (M) tillstyrker Lena Karlströms (C)
yrkande.
Propositionsordning

Efter ställd proposition på Lena Karlströms (C) tilläggsyrkande, finner ordförande att
socialnämnden beslutat bifalla detsamma.
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Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande, 2021-02-01, från Mats Jonsson, administrativ chef (UH)
____
Utdrag

Socialnämndens ledamöter
Socialförvaltningen, ledningsgrupp

Justerandes sign
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§7

Dnr SOC 2020-00237 1.2.6

Remiss; Motion avskaffa minutstyrningen i hemtjänsten
Socialnämndens Beslut

1. att Socialnämnden antar bilagt yttrande, Yttrande över motion
avskaffa minutstyrningen i hemtjänsten, 2020-09-09 som sitt
eget yttrande.
2. att Socialnämnden överlämnar Yttrande över motion avskaffa
minutstyrningen i hemtjänsten, 2020-09-09 till
Kommunstyrelsen.
Reservationer och särskilda uttalanden

Åsa Dahlin (S), Karin Åkeby (S), Malin Fröderberg (S) och

Ulf Martin (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Liselotte Dalén (SD) lämnar skriftlig reservation enligt följande; SD stödjer motionen
och anser att det finns ett stort behov av att utreda TES i syfte att avskaffa TES eller
förändra hanteringen. SD har den senaste tiden mottagit signaler om att TESplaneringen brister på många punkter vilket medför påverkan på exempelvis
arbetsmiljö samt kontinuitet och kvalitet i vården.
Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen har använt TES som planeringsinstrument i drygt
sju år och förberedelser för upphandling av verksamhetssystem,
inklusive planeringssystem pågår. 2017 gjordes en utvärdering av TES
( 2017-111) som presenterades i Socialnämnden 2017-06-07. Mot
bakgrund av vad som framkom i utvärderingen och i övrigt
systematiskt kvalitetsarbete i verksamheterna har verksamheten,
liksom planeringen av densamma utvecklats löpande. Senaste åren har
hemtjänsten arbetat med arbetsmiljö, ekonomi och effektivitet och
samtidigt deltagit i utvecklingen av planeringen av slingor och dagliga
insatser. Medarbetare har genom arbetsplatsträffar och ombudsroller
deltagit i planering och uppföljning med TES- planerare.
Nämndens handläggning

Åsa Dahlin (S), Karin Åkeby (S), Thomas Kihlberg (S), Leif Appelquist (S) och
Malin Fröderberg (S) har ställt skriftligt yttrande 2021-01-31 till Socialnämnden med
följande innehåll:
”Yttrande över motion avskaffa minutstyrningen i hemtjänsten
Vi föreslår att:
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- Att Socialnämnden antar yttrande från den socialdemokratiska gruppen som sitt
eget och överlämnar den till kommunstyrelsen
Socialnämnden har erhållit Socialdemokraternas motion Avskaffa minutstyrningen
inom hemtjänst för beredning. Motionsförfattaren Tuula Ravander föreslår att
Socialnämnden ges i uppdrag att utreda och revidera nuvarande ersättningsmodell
med syfte att ta bort minutstyrningen och öka delaktigheten i planeringen för
personal och omsorgstagare.
Yttrande
Sedan 2014 har Söderköpings Kommun använt sig av planeringsverktyget TES.
2017 gjordes en utvärdering av TES ( 2017-111) som presenterades i Socialnämnden
2017-06-07. Mot bakgrund av vad som framkom i utvärderingen har planeringen av
densamma utvecklats löpande. Eftersom det är flera år sedan så finns nu anledning
att göra en ny utvärdering.
För att ta bort minutstyrningen behöver ersättningsmodellen ses över. Vi behöver
hitta lösningar för ökat inflytande i planeringen både för personal och för
omsorgstagare.
Det pågår ett upphandlingsarbete för att konkurrensutsätta nuvarande avtal för TES.
I upphandlingsarbetet bör ingå att planeringsverktyget kan hantera olika typer av
ersättningsmodeller och vara flexibelt för olika alternativ för planering med syfte att
ta bort minutstyrningen och ge personalen möjlighet att delta i planeringen.
Arbetet med att ta fram en ny modell behöver göras tillsammans med fackförbundet
kommunal och även medarbetare och omsorgstagare bör involveras.
Vi tror att en förändring av ersättningsmodellen kommer att innebära bättre
arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro samt ökad nöjdhet för både personal och
omsorgstagare.
Sammanfattningsvis anser vi att motionen bör bifallas.”
Förslag till beslut på sammanträdet

Socialdemokraterna genom Åsa Dahlin (S) lämnar och yrkar enligt skriftligt yttrande
2021-01-31 följande:
-att Socialnämnden antar yttrande från den socialdemokratiska gruppen som sitt eget
och överlämnar den till kommunstyrelsen.
Liselotte Dahén (SD) och Ulf Martin(V) yrkar bifall till Åsa Dahlin (S) med fleras
yttrande och avslag på förvaltningens förslag
Lena Karlström (C) yrkar bifall till förvaltningen förslag
Propositionsordning

Efter ställd proposition på Åsa Dahlin (S) med fleras yttrande och förvaltningens
med bifall av Lena Karlström (C) instämmande, finner ordförande att
Socialnämnden beslutat bifalla förvaltningens förslag.
Votering begärs och verkställs.
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Följande voteringsproposition godkänns:
Den som vill bifalla förvaltningens förslag röstar ja. Den som vill bifalla Åsa Dahlin
(S) med fleras förslag röstar nej. Vinner nej har Socialnämnden beslutat bifalla Åsa
Dahlin (S) med flera förslag.
Omröstningsresultat

Vid voteringen avges 6 ja-röster och 5 nej-röster. Se särskild lista.
Socialnämnden beslutar med bifall till förvaltningens förslag.
Underlag för beslut

Motion från Socialdemokraterna; avskaffa minutstyrningen i hemtjänsten 2020-09-09,
Yttrande över motion avskaffa minutstyrningen i hemtjänsten 2021-01-12 samt
yttrande minutstyrning 2021-01-12 Rebecca Kreicberg, Enhetschef
Planeringsenheten, Mats Jonsson, Administrativ chef Socialförvaltningen samt Boel
Holgersson ordförande Socialnämnden, samt Socialdemokraternas skriftliga yttrande
2021-01-31. (UH)
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Voteringslista
Ärende 2021-02-02 § 7 Motion avskaffa minutstyrningen i hemtjänsten
Namn
Boel Holgersson (C)

Ja

Nej

X
Anwar Samuelsson (M)
X
Åsa Dahlin (S)

X

X

Lena Karlström (C)
X
Gunilla Gernandt-Bark (M)
X
Erik Jakobsson (KD) tj ers
X
Evelina Nilsson (KD)
X
Malin Fröderberg (S) tj ers

X

Karin Åkeby (S)
X
Liselotte Dalén (SD)
X
Ulf Martin (V)
X
____
Utdrag

Kommunstyrelsen
Socialnämndens ledamöter

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Avstår

15 (17)
Protokoll
2021-02-02

Socialnämnden

§8

Dnr SOC 2021-00002 1.2.3

Anmälningsärenden/ Delegationsbeslut/Rapportförteckning
Socialnämndens Beslut

1. anteckna anmälan av delegationsbeslut för perioden 2020-12-01 till och med
2020-12-31.
Ärendebeskrivning

304+75 Beslut i ärende rörande individ och familjeomsorg under perioden 2020-1201-2020-12-31. Fördelat på Försörjningsstöd 4:1, ekonomiskt bistånd,
andrahandskontrakt, utredning och behandling, familjerättsärenden. Redovisas i
bilaga A
50 Beslut i ärende rörande vård och omsorg under perioden. 2020-12-01-2020-12-31.
Fördelat på dagverksamhet hemtjänst, korttidsplats, ledsagning, matdistribution,
särskilt boende, trygghetslarm. Redovisas i bilaga B
11 Beslut i ärende rörande LSS verksamhet under perioden 2020-12-01-2020-12-31.
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 2020-12-01-2020-12-31;
2020-279, Distribution av inkontinenshjälpmedel, OneMed
2020-280. PUB-avtal till Distribution av inkontinenshjälpmedel
2020-298, Psykosocial handledning
2020-299 Hälsokommunikatörer
Protokollsutdrag KS 2020-11-24 § 164, Motion om att utreda konsekvenserna av
TES-systemet
Protokollsutdrag KF 2020-11-18 § 117, Taxor och avgifter
Protokollsutdrag KF 2020-11-18 § 114, Tertialrapport T2 för Söderköpings kommun
Delegationsbeslut fattade av socialchef;
2020-96; Information, åtgärder och ställningstagande under hantering av
Coronapandemi
Covid 19
Socialnämndens individutskott: 2020-12-01 §§ 148-160
FSG: 2020-12-03
Underlag för beslut

Beslutet har fattats med stöd av Socialnämndens delegationsordning,
Antagen 2018-06-05, Reviderad SN 2019-06-04 § 60. Dnr 2018-144.
Beslutsstatistik från verksamhetssystem Treserva. Sammanställning i tjänsteskrivelser
från nämndsekreterare 2020-12-07 (UH)
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

16 (17)
Protokoll
2021-02-02

Socialnämnden

§9

Dnr SOC 2019-00017 999

Kursinbjudningar och övrig information
Socialnämndens Beslut

1. lägga kursinbjudningar och övrig information till handlingarna
Ärendebeskrivning

Evelina Nilsson (KD) framför önskemål om och kring genomförande av
sammanträde på distans.
Stodmaterial-socialtjänst-digitala-moten-maacovid19.pdf (skr.se)
Underlag för beslut

Kursinbjudningar och övrig information från respektive dagordning (UH)
___
Utdrag

Socialnämndens ledamöter

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

17 (17)
Protokoll
2021-02-02

Socialnämnden

§ 10

Dnr SOC 2019-00013 9

Sammanfattning från Socialnämndens informationsdel
Socialnämndens Beslut

1. notera anteckningarna till protokollet.
Följande information gavs:

Ordförande inleder dagens informationsdel med att hälsa nyvalda ledamöter
välkomna till uppdrag i Socialnämnden.
Patrick Carlén, ekonom Patrick redovisar ett utfall som för 2020, som hamnar på
budget, detta mot bakgrund av omfördelning av medel och med statlig kompensation
för påverkan av Pandemin.
2021 och fortsättningsvis innebär en stor utmaning för samtliga verksamheter.
Anwar Samuelsson (M) delger sina reflektioner och återrapporterar från
Narkotikaspår i avloppsvatten och narkotikakartläggning i Östergötland.
Mätningarna kan användas som komplement till andra kartläggningar,
undersökningar och statistik vilket tillsammans kan ge en bild av hur
narkotikasituationen ser ut i länet och på kommunnivå.
Socialsekreterare Sara Nilsson beskriver familjehemsarbetet och hur ett nära
samarbete sker med utvalda kommuner för att bland annat öka samstämmigheten,
kring ersättningsnivåer och rekommendationer från SKR Sveriges kommuner och
regioner.
Vidare informerades och behandlades ärenden enligt utsänd dagordning.
Mötet ajournerades 10.30
Mötet återupptogs 13.00
____
Utdrag

Socialnämndens ledamöter

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

