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§ 24 Dnr SOC 6031  

Val av justerare och tid för justering 

Socialnämndens Beslut 
1. Åsa Dahlin (S) att justera dagens protokoll den 
29 mars kl 11.00 Justeringsplats: Kommunhuset. 

 
____ 
 
Utdrag  
Socialnämndens ledamöter 
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§ 25 Dnr SOC 2020-00110 1.8.1 

Revisionen granskning av insatser mot psykisk ohälsa hos barn och 
unga 

Socialnämndens Beslut 
1. Socialnämnden antar svar till revisionen gällande psykisk ohälsa för barn och 

unga.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna i Söderköpings kommun har valt att delta i samgranskningen med 
Region Östergötlands revisorer. Granskningen omfattar insatser för 
att hantera psykisk ohälsa hos barn och unga. Det är PwC som utfört granskningen 
under år 2020. Syftet med granskningen var att bedöma om kommunen säkerställer 
att samverkan sker samt att ett förebyggande arbete finns, för att möta och motverka 
psykisk ohälsa bland barn och unga i länet. 
 
Granskningen visar att det sker ett förebyggande arbete inom barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden men att nämnderna inte helt säkerställer att 
samverkan sker för att möta och motverka psykisk ohälsa bland barn och unga.  
 

Underlag för beslut 
Svar från Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden gällande revisionen 
”Insatser mot psykisk ohälsa bland barn och unga”, 2021-03-15, Fredrika Billborn 
Matsson, sakkunnig, Mersada Mesic, enhetschef barn och familj, Cecilia Karlsson, 
chef för samlad elevhälsa. 
 
____ 
 
Utdrag  
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Gerd Aronsson och Ulla Johansson Revisionen 
Socialnämndens ledamöter 
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§ 26 Dnr SOC 2021-00038  

Revisionsrapport granskning av planeringen, styrning och ledning 
inom äldreomsorgen samt Socialnämndens hantering av Covid-19. 

Socialnämndens Beslut 
1. Socialnämnden noterar till protokollet att revisionsrapport Granskning av 

planering, styrning och ledning inom äldreomsorgen samt socialnämndens 
hantering av Covid-19 är redovisad och att samtliga frågeställningar är 
uppfyllda.  

 
2. Socialnämnden beslutar att revisionsrapportens rekommendationer angående 

brukartid, kvalitetssäkring av underlag för uppföljning samt analysstöd ska 
genomföras.  

Sammanfattning av ärendet 
Revisionen har genomfört en granskning av planering, styrning och ledning samt 
socialnämndens hantering av Covid-19.  Revisionens bedömning är att samtliga 
frågeställningar är uppfyllda. Revisionen sänder dock med två rekommendationer: 
• gör en översyn av målet angående brukartiden och tydligt kommunicerar på vilka 
grunder målvärdet baseras  
• säkerställer att underlag för uppföljning på verksamhetsnivå kvalitetssäkras och att 
tillgången till analysstöd är tillräckligt. 

Underlag för beslut 
Granskning av planering, styrning och ledning inom äldreomsorgen 
samt Socialnämndens hantering av Covid-19. Söderköpings kommuns 
revisorer, februari 2021. Tjänsteutlåtande 2021-03-15 Handläggare, 
Fredrika Billborn Matsson. 

 
 
____ 
 
Utdrag  
Kommunstyrelsen 
Socialnämndens ledamöter 
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§ 27 Dnr SOC 2021-00035 770 

Patientsäkerhetsberättelse för Socialnämnden 2021 

Socialnämndens Beslut 
1. Socialnämnden beslutar att godkänna patientsäkerhetsberättelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren dokumentera hur det organisatoriska 
ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom verksamheten.  Vårdgivaren ska 
senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Denna lag syftar till 
att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård och därmed jämförlig 
verksamhet. 
Patientsäkerhetsberättelse har upprättats med beskrivning av hur 
patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som 
har vidtagits för ökad patientsäkerhet och vilka resultat som har uppnåtts. 
Patientsäkerhetsberättelsen hålls tillgänglig för den som önskar ta del av den. 
Verksamhetschef för hälso- och sjukvård ansvarar för patientsäkerhetsarbetet i 
samråd med medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS. Varje enhetschef ansvarar 
tillsammans med patientansvarig sjuksköterska för den hälso- och sjukvård som 
bedrivs på respektive enhet, enligt ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete 
4,7. Omvårdnadspersonal är i vissa avseenden hälso- och sjukvårdspersonal och 
omfattas då av Patientsäkerhetslagen. Då året 2020 präglats av en pandemi har detta 
påverkat resultatbilden något utifrån målen som sattes inför föregående år. Dock har 
satsningen på välfärd och arbetet kring följsamhet till basala hygienrutiner fortgått där 
bra resultat kunnat visas. 
 

Underlag för beslut 
Patientsäkerhetsberättelse 2020, 2020-12-31, Kristoffer Unby samt Åsa Carlsson, 
Verksamhetschef HS samt Medicinskt ansvarig sjuksköterska. 
 
____ 
 
Utdrag  
HSL chef 
MAS 
Socialnämndens ledamöter 
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§ 28 Dnr SOC 2021-00041 770 

Patientsäkerhetsberättelse för Storängsenheten 

Socialnämndens Beslut 
1. Socialnämnden godkänner Ansvar & Omsorgs patientsäkerhetsberättelse. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt patientsäkerhetslagen är vårdgivare ålagda att senast den 1 mars varje år 
beskriva sitt patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse.  
Syftet är att öppet och tydligt redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att 
förbättra patientsäkerheten. 
Patientsäkerhetsberättelsen för Ansvar & Omsorg beskriver hur vårdgivaren har 
arbetat för att identifiera, analysera och minska riskerna i vården. 
Patientsäkerhetsberättelsen innehåller även en beskrivning av hur vårdpersonalen 
bidragit, och hur patienters och närståendes synpunkter på patientsäkerheten har 
hanterats. 

Underlag för beslut 
Patientsäkerhetsberättelse Ansvar & Omsorg. 
Reflektioner Covid i verksamhet. Tjänsteutlåtande 2021-03-03 Åsa Carlsson MAS. 
 
____ 
 
Utdrag  
Ansvar & Omsorg 
HSL chef 
MAS 
Socialnämndens ledamöter 
 
 



10 (28) 
Protokoll 

2021-03-23 
 

 
 
Socialnämnden 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 29 Dnr SOC 2021-00040 770 

Patientsäkerhetsberättelse för Trännögatans LSS-Boende 

Socialnämndens Beslut 
1. Socialnämnden godkänner Attendos patientsäkerhetsberättelse för 

Trännögatan 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt patientsäkerhetslagen är vårdgivare ålagda att senast den 1 mars varje år 
beskriva sitt patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse.  
Syftet är att öppet och tydligt redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att 
förbättra patientsäkerheten. 
Patientsäkerhetsberättelsen för Lötgatan och Trännögatan beskriver hur vårdgivaren 
har arbetat för att identifiera, analysera och minska riskerna i vården. 
Patientsäkerhetsberättelsen innehåller även en beskrivning av hur vårdpersonalen 
bidragit, och hur patienters och närståendes synpunkter på patientsäkerheten har 
hanterats. 
Patientsäkerhetsberättelserna redogör för följande resultat som uppnåtts under 2020; 
• Hög följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. 
• Enheterna har inte fått in covid -19. 
• Förtydligande av sjuksköterskans uppdrag. 
• Systematiskt arbete bl.a. för att skapa förtroendefulla relationer till 
anhöriga och för medvetandegörande om och arbete med risker, klagomål och 
synpunkter. 
• Förbättrad och tydligare samverkan och samarbete internt och externt 
bland annat genom fokus på bemötande och kommunikation.  

Underlag för beslut 
Patientsäkerhetsberättelse Trännögatan. Tjänsteutlåtande 2021-03-08 Åsa Carlsson 
MAS. 
 
 
____ 
 
Utdrag  
Trännögatan 
HSL chef 
MAS 
Socialnämndens ledamöter 
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§ 30 Dnr SOC 2021-00039 770 

Patientsäkerhetsberättelse för Lötgatan 

Socialnämndens Beslut 
Socialnämnden godkänner Attendos patientsäkerhetsberättelse för Lötgatan 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt patientsäkerhetslagen är vårdgivare ålagda att senast den 1 mars varje år 
beskriva sitt patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse.  
Syftet är att öppet och tydligt redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att 
förbättra patientsäkerheten. 
Patientsäkerhetsberättelsen för Lötgatan och Trännögatan beskriver hur vårdgivaren 
har arbetat för att identifiera, analysera och minska riskerna i vården. 
Patientsäkerhetsberättelsen innehåller även en beskrivning av hur vårdpersonalen 
bidragit, och hur patienters och närståendes synpunkter på patientsäkerheten har 
hanterats. 
Patientsäkerhetsberättelserna redogör för följande resultat som uppnåtts under 2020; 
• Hög följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. 
• Enheterna har inte fått in covid -19. 
• Förtydligande av sjuksköterskans uppdrag. 
• Systematiskt arbete bl.a. för att skapa förtroendefulla relationer till anhöriga och för 
medvetandegörande om och arbete med risker, klagomål och synpunkter. 
• Förbättrad och tydligare samverkan och samarbete internt och externt bland annat 
genom fokus på bemötande och kommunikation.  
 
 

Underlag för beslut 
Patientsäkerhetsberättelse Lötgatan. Tjänsteutlåtande 2021-03-08 Åsa Carlsson MAS. 
 
 
____ 
 
Utdrag  
Lötgatan 
HSL chef 
MAS 
Socialnämndens ledamöter 
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§ 31 Dnr SOC 2021-00018 900 

Ekonomisk rapport med månadsvis bokslutskommentar, 
uppföljningar, ramar mm 

Socialnämndens Beslut 
1. Socialnämnden antar förslaget till ekonomisk rapport för februari som sin 

egen och redovisar den samma till kommunstyrelsen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
För perioden redovisar förvaltningen ett ekonomiskt utfall om -55,0 mnkr, vilket 
innebär en negativ avvikelse från budget motsvarande -3,9 mnkr för perioden.  
 
Periodens utfall präglas av en fortsatt pandemi, där budgeterade besparingar fått 
skjutas på framtiden och där merkostnader relaterade till Corona fortsatt belastar 
många av verksamheterna, främst personalkostnader inom vård och omsorg och 
inom våra boenden inom Stöd och service, men också direkta inköp av 
skyddsmaterial.  
 
Inga ersättningar för merkostnader är beaktade i utfallet då några sådana beslut för 
2021 inte är tagna. Staten har dock beslutat att ersätta merkostnader för Corona för 
december månad 2020 och anslagit ytterligare 1 miljard. Totalt finns 2,4 miljarder 
avsatta för perioden. Detta bidrag kommer landa in i utfallet 2021, men det är ännu 
oklart hur mycket.  
 
Årets första helårsprognos görs först i mars. 
 

Underlag för beslut 
Ekonomisk månadsrapport, februari 2021. Tjänsteutlåtande 2021-03-
17 Handläggare, Patrick Carlén. 

 
____ 
 
Utdrag  
Kommunstyrelsen 
Socialnämndens ledamöter 
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§ 32 Dnr SOC 2020-00242 2.6.1 

Upphandling av verksamhetssystem socialförvaltningen   

Socialnämndens Beslut 
1. ge förvaltningen i uppdrag att slutföra påbörjad upphandlingsprocess av 

verksamhetssystem och planeringssystem –inklusive digitala lås.  
 

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

3. Socialnämnden beslutar att Lena Karlström (C), Anwar Samuelsson (M) och 
Åsa Dahlin (S) ingår i referensgruppen.  
 

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.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande ställer fråga om att ytterligare en beslutspunkt läggs som tillägg till 
förvaltningens förslag till beslut: att utse ledamöter till referensgrupp.  

Personval  
Anwar Samuelsson (M) yrkar att Lena Karlström (C) ingår i referensgruppen. 
Lena Karlström (C) yrkar att Anwar Samuelsson (M) ingår i referensgruppen. 
Thomas Kihlberg och Karin Åkeby (S) yrkar att Åsa Dahlin (S) ingår i 
densamma. 

Propositionsordningar 
Ordförande ställer proposition på de tre föreslagna var för sig och finner att 
Socialnämnden beslutat utse Lena Karlström (C) Anwar Samuelsson (M), och Åsa 
Dahlin (S) att ingå i referensgruppen. 
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Underlag för beslut 
PPT presentation, från verksamhetsutvecklare Marita Aronsson. 
Tjänsteutlåtande 2021-03-16 Handläggare, Mats Jonsson. 

 
 
____ 
 
Utdrag  
Verksamhetsutvecklare 
Upphandlingssamordnare 
Socialnämndens ledamöter 
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§ 33 Dnr SOC 2021-00003 1.2.2 

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 Linda Uller tillsammans med administrativ chef Mats Jonsson redovisar. 

Underlag för beslut 
Se sammanfattning i PPT bilaga från Socialchefen informerar i Ciceron. 
2021-03-23 
 
____ 
 
Utdrag  
Socialnämndens ledamöter 
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§ 34 Dnr SOC 2020-00096 5.4 

Information, åtgärder och ställningstagande under hantering av 
Coronapandemi Covid 19 

Socialnämndens Beslut 
1. Socialnämnden noterar att Kommunstyrelsens beslutat (KS 2021-45) att  

rekommendera nämnderna att inom sin verksamhet fortsätta prioritera 
hanteringen av pandemin för att säkerställa samhällsviktiga verksamheter och 
begränsa smittspridningen.  

 

Sammanfattning av ärendet 
De mål som kommunens satte upp för arbetet med covid-19 gällande att trygga 
kommunens samhällsviktiga verksamheter och bidra till en minskad smittspridning i 
samhället har varit socialnämndens största prioritering sedan pandemins utbrott 
under inledningen av 2020.  
Under perioden 19 mars tom 18 augusti var Krisledningsnämnden aktiverad för att 
fatta beslut som krävde skyndsamhet -men de ordinarie nämnderna hade fortsatt 
ansvar för sin löpande verksamhet.  
Det har tillskapats nya rutiner och riktlinjer för att se till att medborgare i 
Söderköpings kommun som erhåller insatser från socialförvaltningen ska tryggas. Att 
ha en omvärldsbevakning och inhämta kunskap och information från 
samverkanspartners har varit av stor betydelse för att bidra till minskad 
smittspridning.  
Under 2020 har 38 brukare inom Socialnämndens verksamheter, kommunal och 
enskild verksamhet, testats positivt för Covid-19. Under inledningen av 2021 har 
ytterligare ett antal arbetsplatser drabbats av smitta. 
Från årsskiftet 2020/2021 har även arbetet med att planera och strukturera 
vaccinering enligt fastställd prioriteringsordning tillkommit som ett arbetsmoment. 
 

Underlag för beslut 
KS beslutsprotokoll från 2021-02-09 (KS 2021-45). Tjänsteutlåtande 2021-03-16 
Handläggare, Mats Jonsson. 
 
____ 
 
Utdrag  
Socialnämndens ledamöter 
 



17 (28) 
Protokoll 

2021-03-23 
 

 
 
Socialnämnden 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 35 Dnr SOC 2020-00257 1.12.3 

Granskning av hantering av personuppgiftsincidenter 

Socialnämndens Beslut 
1. anse granskningen av hantering av personuppgiftsincidenter med 

kontrollmålen belysta för redovisad. 
2. att uppdra till förvaltningen att vidta åtgärder med anledning av 

rekommendationerna. 

Sammanfattning av ärendet 
Qnister AB har genom Niclas Nordström, dataskyddsspecialist låtit granska 
Söderköpings kommun. Granskningen har varit avgränsad till Hantering av 
personuppgiftsincidenter, artikel 33 och 34 GDPR. Dataskyddsförordningen (även 
kallad GDPR - General Data Protection Regulation) reglerar hur vi ska behandla 
personuppgifter. 

Underlag för beslut 
Underlag som följer ärendet 
Granskningsrapport 2021-02-10, SN 2021-29. Tjänsteutlåtande 2021-02-15 
nämndsekreterare Ragnhild Forsström. 
 
____ 
 
Utdrag  
Kommunstyrelsens förvaltning 
Socialnämndens ledamöter 
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§ 36 Dnr SOC 2021-00029  

Delegationsordning  

Socialnämndens Beslut 
1. Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att utarbeta förslag på ny 

delegationsordning. i enlighet med rekommendationerna i Kommunstyrelsens 
beslut (KS 2020-372). 

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. Det har medfört att 
delegationsordningar har olika form och innehåll vilket försvårar jämförelser mellan 
nämnderna. Politiska ledningsgruppen har framfört en önskan om att nämndernas 
delegationsordningar ska jämkas och kompletteras så att de i de beslut som generella 
för samtliga nämnder får samma form och innehåll.  
Ordförandena i Barn- och utbildningsnämnden, Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden, Servicenämnden, Socialnämnden och 
kommunfullmäktiges ordförande har med stöd av kanslichef på kommunstyrelsens 
förvaltning arbetat fram en rekommendation om gemensamma 
delegationsbestämmelser för nämnderna. 
 

Underlag för beslut 
KS 2021-02-09 §20. Tjänsteutlåtande 2021-03-16 Handläggare, Mats Jonsson. 
 
 
____ 
 
Utdrag  
Stab och central administration 
Socialnämndens ledamöter 
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§ 37 Dnr SOC 2021-00020 7.1.9 

Bidragsansökan från Bris region öst 2022 

Socialnämndens Beslut 
1. Socialnämnden noterar informationen. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Ansökan har behandlats av det gemensamma presidiet 2021-03-17.  

Sammanfattning av ärendet 
BRIS- Barnens rätt i Samhället har till Socialnämnden och Barn- och 
utbildningsnämnden inkommit med en ansökan om verksamhetsbidrag för 
2022 om 35 000 kronor. 
BRIS erbjuder genom sin stödverksamhet alla barn och ungdomar en 
möjlighet att anonymt och kostnadsfritt få en stödjande kontakt. 
Verksamheten är till stor del bidragsstyrd. 

Nämndens handläggning 
Ärendet återkommer för beslut på Socialnämndens sammanträde 2021-05-04. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Åsa Dahlin (S), Thomas Kihlberg (S) och Karin Åkeby (S) med tillstyrkan av Kerstin 
Zetterberg (V) ställer redan nu yrkande om att tillstyrka 17 500 kr. 
Liselotte Dahlén (SD) yrkar att halvdelen beviljas med 8 750 kr med motivering av att 
det lokala föreningarna inte kompenseras i samma utsträckning.  
 

Underlag för beslut 
1. Ansökningsbrev 2022 
2. Bris årsberättelse 2019 (med bl.a. ekonomisk redovisning, 
verksamhetsberättelse och effektrapport) 
3. Bris långsiktiga plan 
4. Bris stadgar (antagna 2019-05-18) 
5. Budget 2021 och prognos 2022 
6. Inbjudan Bris nätverk 
 
____ 
 
Utdrag  
Stab och central administration 
Socialnämndens ledamöter 
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§ 38 Dnr SOC 2020-00146 190 

Motion från vänsterpartiet; utred konsekvenserna av TES-systemet 

Socialnämndens Beslut 
1. Socialnämnden noterar informationen. 

 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Ordförande har efter samråd givits anstånd med besvarande av motionen till 
Socialnämndens sammanträde i maj 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 27 januari 2021 att 
återremittera motionen om att utreda konsekvenserna av TES-systemet för ytterligare 
beredning. Vidare, att motionen ska behandlas vid samma sammanträde i 
Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige som motionen om att avskaffa 
minutstyrning i hemtjänsten. 
Kommunstyrelsens förvaltning önskar ha Socialnämndens yttrande sig till handa 
senast den 31 mars 2021. 
 

Nämndens handläggning 
Ärendet återkommer för beslut på Socialnämndens sammanträde 2021-05-04. 

Underlag för beslut 
KF 2021-01-27 § 7 
____ 
 
Utdrag  
Stab och central administration 
Socialnämndens ledamöter 
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§ 39 Dnr SOC 2021-00022 8.2.4 

Begäran om yttrande 

Socialnämndens Beslut 
1. att ärendet återrapporterats enligt Socialnämndens uppdrag  

2021-03-02 § 19. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Anonym anmälan som inkommit till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
avseende Birkagårdens äldreboende i Söderköping. 
 

Nämndens handläggning 
Ärendet delegerades av Socialnämnden till Socialnämndens individutskott 
2021-03-09 § 19. 

Underlag för beslut 
Protokollsutdrag SNU 2020-03-09 § 48, med bilagor och yttrande till IVO 
Inspektionen för vård och omsorg (UH)    
   
____ 
 
Utdrag  
Socialnämndens ledamöter 
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§ 40 Dnr SOC 2021-00049 171 

Utredning enligt Lex Sarah SoL 14 kap 6 

Socialnämndens Beslut 
Socialnämndens ledamöter har tagit del och informerats om utredning enligt Lex 
Sarah SoL 14 kap 6 med dnr 2021-49 

Sammanfattning av ärendet 
Boende avviker från Birkagården februari 2021.   

Underlag för beslut 
Utredning enligt Lex Sarah SoL 14 kap 6 med dnr 2021-49. 
 
* (Handlingar hanteras i enlighet med OSL)  

Protokollsanteckning 
Liselotte Dahlén (SD) beviljas och lämnar protokollsanteckning; men vid 
justeringstillfället finns ingen protokollsanteckning inkommen. 
 
____ 
 
Utdrag  
Sakkunniga 
Socialnämndens ledamöter 
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§ 41 Dnr SOC 2021-00025  

Utredning enligt Lex Sarah SoL 14 kap 6 

Socialnämndens Beslut 
1. Socialnämndens ledamöter har tagit del och informerats om utredning enligt 

Lex Sarah SoL 14 kap 6 med dnr 2021-25 
 

2. att en skriftlig ursäkt sänds till familjen å Socialnämndens vägnar. 

Sammanfattning av ärendet 
Fel barn hämtat på skola januari 2021. 

Underlag för beslut 
Utredning enligt Lex Sarah SoL 14 kap 6 med dnr 2021-25. 
 
* (Handlingar hanteras i enlighet med OSL)  
 
____ 
 
Utdrag  
Sakkunniga 
Socialnämndens ledamöter 
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§ 42 Dnr SOC 2021-00002 1.2.3 

Anmälningsärenden/ Delegationsbeslut/Rapportförteckning 

Socialnämndens Beslut 
1. anteckna anmälan av delegationsbeslut för perioden 2021-02-01 till och med 

2021-02-28.   

Sammanfattning av ärendet 
257 Beslut i ärende rörande individ och familjeomsorg under perioden 2021-02-01-
2020-02-28. Fördelat på Försörjningsstöd 4:1, ekonomiskt bistånd, 
andrahandskontrakt, utredning och behandling, familjerättsärenden. Redovisas i 
bilaga A 
 
72 Beslut i ärende rörande vård och omsorg under perioden. 2021-02-01-2021-02-28. 
Fördelat på dagverksamhet hemtjänst, korttidsplats, ledsagning, matdistribution, 
särskilt boende, trygghetslarm. Redovisas i bilaga B 
 
28 Beslut i ärende rörande LSS verksamhet under perioden 2021-02-01-2021-02-28. 
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 2021-02-01- 2021-02-28; 
 
Protokollsutdrag KS  2021-02-09 § 25, Ramavtal för ungdomshälsor mellan Region 
Östergötland och Östergötlands kommuner 
Protokollsutdrag KS  2021-02-09 § 17 , Prioritering med anledning av pandemin 
 
Delegationsbeslut fattade av socialchef; 
2020-96; Information, åtgärder och ställningstagande under hantering av 
Coronapandemi 
Covid 19 
 
Socialnämndens individutskott: 2021-02-16 §§ 17-31 
Socialnämndens individutskott: 2021-03-09 §§ 32-50 
 
FSG: 2021-02-18 

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 2021-03-16 (UH) 
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____ 
 
Utdrag  
Stab och central administration 
Socialnämndens ledamöter 
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§ 43 Dnr SOC 2019-00017 999 

Kursinbjudningar och övrig information 

Socialnämndens Beslut 
1. lägga kursinbjudningar och övrig information till handlingarna 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Nämndinitiativet 210222 från Liselotte Dahlen (SD) med begäran om redovisning 
kring avvikelser och tillbud kommer att hanteras vid nästkommande nämnd. 

Underlag för beslut 
Underlag för beslut 
Kursinbjudningar och övrig information från respektive dagordning (UH) 
 
____ 
 
Utdrag  
Stab och central administration 
Socialnämndens ledamöter 
  
 
 
 



27 (28) 
Protokoll 

2021-03-23 
 

 
 
Socialnämnden 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 44 Dnr SOC 2019-00013 9 

Sammanfattning från Socialnämndens informationsdel 

Socialnämndens Beslut 
1. notera anteckningarna till protokollet  

Följande information gavs: 
Sakkunnig Fredrika Billborn Mattsson inleder dagen med att presentera vad som 
framkommit i revisionens granskning av insatser mot psykisk ohälsa hos barn och 
unga. Syftet med revisorernas granskning var att bedöma om kommunen säkerställer 
att samverkan sker samt att ett förebyggande arbete finns, för att möta och motverka 
psykisk ohälsa bland barn och unga i länet.  
 
Vad som revisionens granskning av planering, styrning och ledning inom 
äldreomsorgen, kommit fram till för slutsatser och rekommendationer redovisas av 
socialchef Linda Uller. 
 
Kristoffer Unby HSL chef redogör för Patientsäkerhetsberättelsen för 
Socialnämndens verksamhet detta annorlunda år med en pandemi i fokus.  Åsa 
Carlsson MAS, ger sin bild av det pågående arbetet med omställningar och 
anpassningar kring följsamhet till basala hygienrutiner där bra resultat kunnat visas. 
Patientsäkerhetsberättelsen hålls tillgänglig för den som önskar ta del av den. 
 
Ekonom Patrick Carlén redogör för det ekonomiska utfallet P02 februari 2021. 
 
En tidplan presenteras kring det inledda arbetet med upphandling av verksamhets- 
och planeringssystem. Verksamhetsutvecklare Marita Aronsson ger nämnden 
möjlighet att ställa frågor kring förfaringsätt, förstudien, optioner, avtalstid med mera. 
 
Patientnämndens verksamhetschef Mona Ahlberg Region Östergötland, inleder med 
att ge bakgrunden till Patientnämnden och dess arbete. Nämndens uppgift är att 
verka för goda kontakter mellan patienter och personal och det är en från hälso- och 
sjukvården fristående, opartisk instans dit patienter, anhöriga och personal kan vända 
sig. Viola Ingvarsson, vice ordförande ansluter till mötet och vi får fortsatt 
information kring nämndens ansvarsområde som omfattar all offentligt finansierad 
hälso- och sjukvård samt vissa socialtjänstfrågor inom äldreomsorgen.  
Det innebär att även privat verksamhet som är kopplad till Region Östergötland 
genom samverkansavtal, vårdavtal, entreprenadavtal eller motsvarande tillhör 
nämndens ansvarsområde. Patientnämndens kansli har utifrån inkomna klagomål 
under året skrivit analysrapporter på uppdrag av politiken. Rapporterna finns att läsa 
på Patientnämndens hemsida. www.regionostergotland.se 
 
Vidare informerades och behandlades ärenden enligt utsänd dagordning. 

http://www.regionostergotland.se/
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Mötet ajournerades 12.00 
Mötet återupptogs 14.00 
 
____ 
 
Utdrag  
Socialnämndens ledamöter 
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