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§ 45 Dnr SOC 6031  

Val av justerare och tid för justering 

Socialnämndens Beslut 

1. Åsa Dahlin (S) att justera dagens protokoll den 
12 maj kl 16.00 Justeringsplats: Kommunhuset. 

 
____ 

 
Utdrag  

Socialnämndens ledamöter 
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§ 46 Dnr SOC 2021-00018 900 

Ekonomisk rapport med månadsvis bokslutskommentar, 
uppföljningar, ramar mm 

Socialnämndens Beslut  

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

2. Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att upprätta en plan för 
genomförande av besparingsåtgärderna + en plan för anpassning av 
kommunal hemtjänst, samt att återrapportera till Socialnämnden vid 
junisammanträdet. 

 

Ärendebeskrivning  

För perioden redovisar förvaltningen ett ekonomiskt utfall om -81,0 mnkr, vilket 
innebär en negativ avvikelse från budget motsvarande -5,2 mnkr för perioden januari 
till mars 2021. 
 
Periodens utfall präglas av en fortsatt pandemi, där budgeterade besparingar fått 
skjutas på framtiden och där merkostnader relaterade till Covid-19 fortsatt belastar 
många av verksamheterna, främst i form av personalkostnader inom vård och 
omsorg och våra gruppboenden inom Stöd och service, men också direkta inköp i 
form 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 
fortfarande oklart hur mycket vi får. Vi har haft och ansökt om merkostnader 
motsvarande 1,5 mnkr under december månad. Bidraget är uppskattat och beaktat i 
helårsprognosen. 
 
Helårsprognosen präglas av stor osäkerhet och är inte minst beroende av pandemins 
fortsatta utveckling, men också av statens välvilja att ersätta kommuner och regioners 
merkostnader. Prognosen om -12,5 mnkr baseras på ett läge där dessa ersättningar 
uteblir, men också på att merkostnaderna minskar i omfattning under resterande del 
av året. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Boel Holgersson (C) yrkar tillägg enligt följande; Socialnämnden uppdrar till 
förvaltningen att upprätta en plan för genomförande av besparingsåtgärderna + en 
plan för anpassning av kommunal hemtjänst, samt att återrapportera till 
Socialnämnden vid junisammanträdet. 
 
Anwar Samuelsson (M), Gunilla Gernandt-Bark (M) 
Åsa Dahlin (S), Lena Karlström (C) Evelina Nilsson (KD) och Karin Åkeby (S) yrkar 
bifall till tilläggsförslaget. 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer sitt eget tilläggsyrkande under proposition till nämnden och finner 
att nämnden tillstyrker tilläggsyrkandet. 
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2021-04-26 från ekonom Patrick Carlén och redovisning 
Ekonomiskt utfall mars Socialnämnden (UH) 
____ 
 
Utdrag  

Kommunstyrelsen 
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§ 47 Dnr SOC 2021-00068 2.4 

Budgetunderlag Budget 2022   

Socialnämndens Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att anta bilagt Budgetunderlag 2022 2025, med bilaga 
1 behovsberäkning och bilaga 2 konsekvensbeskrivning samt att överlämna 
desamma till Kommunstyrelsen för vidare beredning i strategisk plan och 
budget 2022-2025. 

 

Särskilda uttalanden 

(S) väljer att inte delta i beslut och lämnar protokollsanteckning. 
(SD) väljer att inte delta i beslut och lämnar protokollsanteckning. 
(V) väljer att inte delta i beslut och lämnar protokollsanteckning 
 

Ärendebeskrivning  

Budgetunderlag 2022-2025 utgår från beslutade ramar i strategisk plan och budget 
2021. Behovsberäkningen är baserad på kostnadsuppräkningar och 
intäktsförändringar och visar på ett behov av en ram motsvarande 315 980 tkr för 
2022. Den preliminära ramen för 2022 är 301 265 tkr.  Det innebär en differens 
mellan behov och referensram på motsvarande 14 715 tkr. Socialnämnden måste 
därför presentera förslag till anpassningsåtgärder motsvarande 14 715 tkr samt vilka 
konsekvenser föreslagna åtgärder medför.  
 
Jämförelser med andra kommuner gällande kostnad per invånare visar att 
Söderköping har låga kostnader för såväl äldreomsorg som individ och 
familjeomsorg. Som ett led i budgetprocessen har nämnden i arbetet med 
budgetunderlaget undersökt nämndens kostnader för verksamheterna med respektive 
verksamhets referenskostnad. Den bild som framträder är att de framräknade 
behoven stämmer väl överens med den statistiskt framräknade referenskostnaden. Då 
skillnaden mellan nämndens framräknade behov och den preliminära budgetramen är 
så pass stor är risken för att verksamhetens blir kraftigt underfinansierad påtaglig. 
Den sammantagna bedömningen är att budgetramen 2022 för Socialnämnden 
tilldelas utifrån de behov som nämnden framför.  
 

Protokollsanteckningar 

Skriftlig protokollsanteckning lämnas av Åsa Dahlin (S), Karin Åkeby (S), Malin 
Fröderberg (S) och Leif Appelqvist (S) enligt följande; ”Socialdemokraterna väljer att 
inte delta i beslut. 
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Budgetunderlaget är baserat på majoritetens strategiska plan och budget. 
Socialdemokraterna har inte ställt sig bakom detta utan hade ett eget förslag till 
Kommunfullmäktige. 
Vi anser att det är omöjligt för nämnden att förhålla sig till den beslutade ramen och 
att den är underfinansierad. Socialdemokraterna kommer att lämna egen budget och 
strategisk plan för 2022.” 
 
(SD) ”kommer att skicka in en egen strategisk plan med egna ramar och 
avstår därför från att delta i beslut.” 
 
 
Ulf Martin (V) Ledamot Socialnämnden, lämnar protokollsanteckning enligt följande; 
”Det budgetunderlag som behandlas idag baseras på majoritetens strategiska plan och 
de budgetramar som fastställts där. Det är budgetramar som inte möter de faktiska 
behoven, utan som istället innebär en strukturell och allvarlig underfinansiering av 
verksamheterna - en budget som vi inte kan ställa oss bakom. Vi är mycket 
bekymrade över den nedmontering och försämring av verksamheterna som redan 
hänt och än mer bekymrade över vad som kan vänta om majoriteten fortsätter på 
inslaget spår.  
Från Vänsterpartiet väljer vi därför att inte delta i beslut med hänvisning till vår egen 
Strategiska plan för åren 2021-2024 som innehåller andra mål och insatser, men även 
en skattehöjning på 50 öre. De senaste årens nedmontering av verksamheterna kan 
inte fortgå, det måste säkerställas att den budget som nämnden tilldelas är realistisk. 
Det tillskott som en skattehöjning medför är nödvändigt för att inte oacceptabla 
nedskärningar ska bli en konsekvens.” 
 

Underlag för beslut 

Budgetunderlag budget 2022-2025 
Bilaga 1 Behovsberäkning budget 2022-2025 
Bilaga 2 Konsekvensbeskrivning budget 2022-2025 
 
____ 

 
Utdrag  

Socialnämndens ledamöter 
Kommunstyrelsen 
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§ 48 Dnr SOC 2020-00276  

Medarbetarenkät 2020 

Socialnämndens Beslut 

1. Socialnämnden noterar förvaltningens återrapport av handlingsplanerna till 
protokollet.  

 

Ärendebeskrivning  

Vid Socialnämndens sammanträde 15 december 2020 redovisades resultat från 
förvaltningens medarbetarenkät. Enkäten genomfördes i september/oktober 2020, 
varpå respektive enhet sedan arbetat med att identifiera förbättringsområden, mål och 
aktiviteter för dessa. Dessa dokumenteras i en handlingsplan.  
 
För att Socialnämnden ska kunna följa arbetsmiljöarbetet som är kopplat till 
medarbetarenkäten beslutade nämnden att förvaltningen skulle återkomma vid 
sammanträdet 4 maj med en redovisning av handlingsplanerna på en aggregerad nivå. 
 

Underlag för beslut 

Sammanställning av förbättringsområden och aktiviteter i handlingsplan gällande 
medarbetarenkät, 2021-04-19. 
____ 

 
Utdrag  

Socialnämndens ledamöter 
Chefer inom Socialförvaltningen  
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§ 49 Dnr SOC 2020-00011 8.7.1 

Uppdrag utredning kost i ordinärt boende 

Socialnämndens Beslut 

1. I enlighet med Socialnämndens tidigare fattade beslut ges Socialförvaltningen 
i uppdrag att arbeta vidare med utredningens förslag 2 och 3 och tydligare 
beskriva kostnader, risker, konsekvenser och möjligheter.  

 
2. Socialnämnden uppdrar förvaltningen att fortsatta utredningsarbetet i 

samverkan  
med Serviceförvaltningen.  

 
3. Socialnämnden beslutar ge förvaltningen förlängd tid för att återkomma i juni 

med en projektplan för fortsatt genomförande, utifrån det alternativ som är 
mest kostnadseffektivt ur ett kommunekonomiskt perspektiv. Projektplanen 
ska godkännas av Socialnämnden innan den verkställs.  

 

Ärendebeskrivning  

Utredning om kost i ordinärt boende har utretts efter önskan om att effektivisera 
Socialförvaltningens resurser för att möta det ökade omsorgsbehovet framöver och  
för att kvalitetssäkra matdistributionen. Det är av betydelse att se över de arbets- 
uppgifter som inte ligger inom undersköterskornas primära arbetsområde, samt att 
kostnadseffektivisera verksamheten.   
Förslag till beslut innebär uppdrag till Socialförvaltningen att i samverkan med 
Serviceförvaltningen utreda införande av kyld mat tillagad i kommunens egna kök. 
Att gå från varm till kyld mat skulle ge ökad tid till omvårdnadsuppgifter för 
hemtjänstpersonal och värmehållning skulle inte längre bli en stående fråga. 
I aktuell utredning har tre kommuner studerats för att se på alternativa upplägg – 
Boxholm, Kinda samt Norrköping.  
 

Protokollsanteckning 

Liselotte Dahlén (SD) beviljas och lämnar protokollsanteckning enligt följande; För 
att nå en så optimal lösning som möjligt gällande kost i ordinärt 
boende bör utredningen även se över om Stenbrinkens tillagningskök kan bidra till 
helhetslösningen. SD har tidigare lagt yrkande om att utreda även varmhållen mat och 
det önskemålet kvarstår. 
 

Underlag för beslut 

Utredning av kost i ordinärt boende, 2020-11-24. 
 



11 (24) 
Protokoll 

2021-05-04 
 

 
 
Socialnämnden 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

____ 

 
Utdrag  

Socialnämndens ledamöter 
Servicenämnden  
Sakkunnig  
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§ 50 Dnr SOC 2020-00146 190 

Motion från vänsterpartiet; utred konsekvenserna av TES-systemet 

Socialnämndens Beslut 

1. Socialnämnden har efter beredning, inget ytterligare att tillägga till det förra 
yttrandet över motionen. 

 
2. Socialnämnden förklarar paragrafen för omedelbart justerad. 

 

Ärendebeskrivning  

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 27 januari 2021 att 
återremittera motionen om att utreda konsekvenserna av TES-systemet för ytterligare 
beredning.  
Kommunstyrelsens förvaltning önskar ha Socialnämndens yttrande sig till handa 
senast den 31 mars 2021. 
Socialnämnden har givits i uppdrag att utreda och redovisa konsekvenser av 
planeringssystemet TES. Ytterligare uppdrag gavs att utredningen ska belysas ur 
arbetsmiljö-, effektivitets- och ekonomiperspektiv. 
Socialnämnden har redan 2020-09-29 § 72 till Kommunstyrelsen överlämnat Yttrande 
över motion Utred konsekvenserna av TES-systemet, denna med hänvisning till 
tidigare 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. Socialförvaltningen har använt TES som planeringsinstrument i 
drygt sju år och förberedelser för upphandling av verksamhetssystem, inklusive 
planeringssystem pågår i detta nu varför ytterligare utvärdering känns överflödig. 
 
Socialförvaltningen ser inget hinder i att motionerna hanteras vid samma 
sammanträde i Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige som motionen om att 
avskaffa minutstyrning i hemtjänsten. 
 

Underlag för beslut 

KF 2021-01-27 § 7 
 
 
Utdrag 

Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
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§ 51 Dnr SOC 2021-00020 7.1.9 

Bidragsansökan från Bris region öst 2022 

Socialnämndens Beslut 

Socialnämnden beviljar för egen del, bidrag till BRIS för 2022, med 8 750 kr. 
 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Den Socialdemokratiska gruppen tillsammans med (V) reserverar sig till förmån för 
eget förslag. 
Sverigedemokraterna lämnar skriftlig reservation enligt följande; ”Efter att studerat 
BRIS årsredovisning ser SD inget skäl till att bevilja bidrag till BRIS. 
Generalsekreterarens ersättning har ökat från 943 000 kr (2018) till 1 001 000 kr 
(2019) vilket är en ökning med 58 000 kr/år vilket är 4833 kr/mån. BRIS 
pensionskostnaderna för generalsekreteraren har ökat från 161 000 kr (2018) till 241 
000 kr (2019), vilket är en ökning med 49,7%. BRIS har ett eget kapital på 36,1 
miljoner kr. 
I Söderköping är grundbidraget till föreningar endast 4000 kr per år. Ställt i detta 
förhållande anser SD att BRIS bidragsansökan helt ska avslås.” 
 

Ärendebeskrivning  

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. 
 

Tidigare lämnande förslag till beslut på sammanträdet 

Åsa Dahlin (S), Thomas Kihlberg (S) och Karin Åkeby (S) med tillstyrkan av Kerstin 
Zetterberg (V) ställde vid SN 2021-03-23 § 37, yrkande om att tillstyrka 17 500 kr. 
 
Liselotte Dahlén (SD) yrkade vid samma tid att halvdelen beviljas med 8 750 kr med 
motivering av att det lokala föreningarna inte kompenseras i samma utsträckning.  
 
 
Nya yrkanden 

Liselotte Dahlén (SD) yrkar att ansökan avslås i sin helhet. 
Åsa Dahlin (S) yrkar avslag på Liselotte Dahlén (SD)s yrkande och vidhåller det 
tidigare egna yrkandet om att bevilja bidrag till Bris med 17 500 kr. 
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Karin Åkeby (S) och Leif Appelquist (S) med instämmande av Ulf Martin (V) yrkar 
avslag på SD förslag och bifall till Åsa Dahlin (S) yrkande om att tillstyrka 17 500 kr 
 
Anwar Samuelsson (M) och Lena Karlström (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag 
och avslag på (SD)och (S) med fleras yrkanden. 
 

Propositionsordningar 

Ordförande väljer att ställa proposition på samtliga tre förslag. Mötet utser 
förvaltningens förslag som huvudförslag.  Ordförande ställer sedan de olika 
yrkandena mot varandra genom att fråga på vart och ett om de kan ses som 
motförslag till huvudförslaget.  
Därefter ställer ordförande huvudförslaget mot motförslaget och finner att 
Socialnämnden bifallit förvaltningens förslag. 
 

Votering 

Votering begärs och genomförs med följande voteringsordning; den som bifaller 
Socialnämndens förslag röstar ja och den som röstar för Åsa Dahlin (S) med fleras 
yrkande röstar nej. 

Omröstningsresultat 

Vid voteringen avges 6 ja-röster och 4 nej-röster och 1 avstår.  Se särskild lista. 
 
Socialnämnden beslutar med bifall till förvaltningens förslag. 
 

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 
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Voteringslista 
Ärende 2021-05-04 § 51 Bidragsansökan från Bris region öst 2022 

Namn   Ja Nej Avstår 

Boel Holgersson (C)      

    X   
 

Anwar Samuelsson (M)      

    X  
 

Åsa Dahlin (S)  
X  

   

      X  

Lena Karlström (C)      

    X     

Gunilla Gernandt-Bark (M)       

    X     

Lisa Pettersson (L)      

    X     

Evelina Nilsson (KD)      

    X     

Leif Appelqvist (S) tj ers    X  

       
 

Karin Åkeby (S)      

      X  

Liselotte Dalén (SD)      

       
X 

Ulf Martin (V)     

    X   

 

____ 

 
Utdrag  

Ekonom 
BuN 
IFO  
Bris 
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§ 52 Dnr SOC 2019-00295 755 

Projektplan preventiva insatser riktade till barn och unga 

Socialnämndens Beslut 

1. Socialnämnden noterar redovisning gällande projektplan Preventiva insatser 
för barn och unga till protokollet.  

 

Ärendebeskrivning  

Under 2020 deltog Söderköpings kommun i ett projekt med Länsstyrelsen om 
preventiva insatser för barn och unga i Söderköpings kommun. Ett av villkoren för 
att få medverkan i projekt var att efter genomfört projekt redovisa en projektplan till 
Länsstyrelsen.  
 
Genom utbildningsinsatser och workshops har tre områden identifierats som särskilt 
viktiga att utveckla i Söderköpings kommun. Dessa är stöd i föräldraskap, 
meningsfull fritid samt styrning och ledning i samordnandet av preventiva insatser. 
Inom ramen för projektet görs avgränsningen till att inrikta arbetet mot 
föräldrastödjande insatser med anledning av att det är barn- och 
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen som fortsatt kommer äga 
huvudsakliga ansvaret.  
 

Underlag för beslut 

Projektplan: Preventiva insatser för barn och unga. 
 
____ 

 
Utdrag  

Socialnämndens ledamöter 
Kommunstyrelsen 
Barn- och Utbildningsförvaltningen 
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§ 53 Dnr SOC 2021-00065 8.2 

Patientnämndens årsrapport och analys 2020 

Socialnämndens Beslut 

1. Socialnämnden lägger årsrapporten 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 2020 noteras en minskning av ärenden med 4%, 1680 st, mot 
föregående år. Av dessa är 2%, 42 st, riktade till kommunal vård och handlar främst 
om brister i omvårdnaden, läkemedel, bemötande och behandling, få rör hälso- och 
sjukvård i kommunala bonden. Under 2020 inkom inga klagomål till Patientnämnden 
som rör Söderköpings kommun. 
 
År 2020 har samtliga patientnämnder i landet beslutat att sammanställa en nationell 
rapport bestående av synpunkter och klagomål med koppling till pandemin. Av totalt 
33 663 klagomål har ca 10% koppling till Covid och av dessa rör 145 klagomål 
kommunal vård. Inget av klagomålen är riktade till Söderköping men vi känner igen 
de områden som beskrivs från de synpunkter vi fått in.  

Nämndens handläggning 

Verksamhetsföreträdare från Region Östergötland deltog vid Socialnämndens 
sammanträde 2021-03-23. 

Underlag för beslut 

Patientnämndens årsrapport och analys 2020 
Pandemin och patienterna (UH) 
 
____ 

 
Utdrag  

Socialnämndens ledamöter 
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§ 54 Dnr SOC 2021-00003 1.2.2 

Socialchefen informerar 

Socialnämndens Beslut 

Socialnämndens Beslut  

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

Ärendebeskrivning  

Socialnämndens ledamöter ställer uppföljande frågor kring den information som 
administrativ chef Mats Jonsson sakkunnig Elisabeth Andersson och enhetschef Pelle 
Wisting lämnar. 

Underlag för beslut 

Se sammanfattning i PPT bilaga från Socialchefen informerar i Ciceron. 
2021-05-04. 
 
____ 

 
Utdrag  

Socialnämndens ledamöter 
Chefer och Sakkunniga 
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§ 55 Dnr SOC 2021-00002 1.2.3 

Anmälningsärenden/ Delegationsbeslut/Rapportförteckning 

Socialnämndens Beslut 

1. Socialnämnden antecknar anmälan av delegationsbeslut för perioden 2021-03-
01 till och med 2021-03-31.   

 

Ärendebeskrivning  

528 Beslut i ärende rörande individ och familjeomsorg under perioden 2021-03-01-
2021-03-31. 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. 2021-3-01-2021-03-31. 
Fördelat på dagverksamhet hemtjänst, korttidsplats, ledsagning, matdistribution, 
särskilt boende, trygghetslarm. Redovisas i bilaga B 
 
44 Beslut i ärende rörande LSS verksamhet under perioden 2021-03-01-2021-03-31. 
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 2021-03-01- 2021-03-31; 
2021-79 Bemanningstjänster sjuksköterskor 
 
Protokollsutdrag KS  2021-03-31§ 27, Reglemente för Pensionärsråd 
Protokollsutdrag KS  2021-03-31 § 30, Val av ersättare i Socialnämnden 
 
Delegationsbeslut fattade av socialchef; 
2020-96; Information, åtgärder och ställningstagande under hantering av 
Coronapandemi Covid 19 
2021-23; Utredning enligt alkohollagen 2010:1622 gällande tillfälligt 
serveringstillstånd till allmänheten. 
2021-54; Ändring i serveringstillstånd gällande utökad serveringsyta vid uteservering. 
 
Socialnämndens individutskott: 2021-04-20 §§ 51-70 
 
FSG: 2021-03-18 
 
Ärenden för kännedom: 
2021-81; Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Östergötland verksamhetsåret 
2020 
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2021-48; Verksamhetsberättelse 2020 från familjerådgivningsbyrån avseende 
Norrköping, Finspång och Söderköpings kommun 
2021-33; Verksamhetsberättelse Söderköping Storängen 2020 
 
 

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 2021-04-27(UH) 
 
____ 

 
Utdrag  

Socialnämndens ledamöter 
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§ 56 Dnr SOC 2019-00017 999 

Kursinbjudningar och övrig information 

Socialnämndens Beslut 

1.lägga kursinbjudningar och övrig information till handlingarna 
 
 
 
Ärendebeskrivning  

 

Underlag för beslut 

Kursinbjudningar och övrig information från respektive dagordning  
 
Utdrag  

Socialnämndens ledamöter 
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§ 57 Dnr SOC 2021-00001 1.2.5 

Extra nämnd med anledning av hantering av OSL ärenden 

Socialnämndens Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att genomföra ett sammanträde på plats i 
kommunhuset Skällvik tisdagen den 18 maj kl. 13.00 med minsta möjliga 
antal deltagande nämndledamöter för att fatta myndighetsbeslut som inte får 
delegeras. 

 

Ärendebeskrivning  

Vissa typer av myndighetsbeslut enligt Socialtjänstlagen får inte delegeras utan måste 
beslutas av Socialnämnden. Flera sådana ärenden behöver nu beslutas och det kan 
inte ske på ett sammanträde med deltagare på distans på grund av sekretess. Därför 
behöver ett extra sammanträde genomföras på plats i kommunhuset och med hänsyn 
till Coronapandemin bör så få ledamöter som möjligt delta. Minsta antal för att 
nämnden ska vara beslutsmässig är sex ledamöter, förslagsvis fördelade på tre från 
den politiska majoriteten och tre från den politiska oppositionen. 
 

Underlag för beslut 

FÖB från ordförande Boel Holgersson 2021-04-27 (UH) 
 
Utdrag 

Kommunstyrelsen 
Socialnämndens ledamöter 
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§ 58 Dnr SOC 2019-00013 9 

Sammanfattning från Socialnämndens informationsdel 

Socialnämndens Beslut  

1. notera anteckningarna till protokollet  

Följande information gavs: 

Socialnämndens ordförande Boel Holgersson inleder dagens sammanträde med att 
framföra nämndens varma tack för goda insatser till Linda Uller som nu slutar sin 
tjänst om socialchef i Söderköpings kommun. Vi önskar henne lycka till med nytt 
uppdrag. 
 
Därefter informerar Ulf Jonsson, chef utbildningsenheten och Jenny Dahl, utbildare 
för särskilt riskutsatta Jenny och Ulf, om det förebyggande brandskyddsarbetet i  
RTÖGs, regi. Det innebär bland annat att planera för ett strukturerat arbetssätt. 
Betydande skillnader i risken för dödsfall vid brand har påvisats mellan olika 
åldersgrupper, socioekonomiska grupper och geografiska områden.  
 
Ekonom Patrick Carlén redogör för det ekonomiska utfallet P03 mars 2021 och 
aktuella Budgetunderlag inför fortsatt budgetarbete Budget 2022 . 
 
Enhetscheferna Emil Sjöblom, Lina Bygdén och Oskar Brorsson ger nämnden en 
kort presentation av sig själva och sin utbildningsbakgrund. Verksamhetsområdena är 
enligt följande; 
Enhetschef område 1 Oskar Brorsson: Verksamheter: Skogshem, Rådmansgatan 1 
och 3. Oskar är också chef för Vänsögården tom sista augusti. 
Enhetschef område 2 Lina Bygdén: Verksamheter: Daglig verksamhet. 
Enhetschef område 3 Anna Dahlholm: Verksamheter: Servicebostäderna och Anna 
blir också chef för Vänsögården from första september. 
Enhetschef område 4 Emil Sjöblom: Verksamheter: Personlig assistans, Älgstigen 4, 
ledsagarservice, avlösarservice, stödfamiljer. 
 
Resultat och handlingsplan för fortsatt arbete kring Medarbetarenkäten presenteras 
av Mats Jonsson administrativ chef  
 
Mersada Mesic, enhetschef och sakkunnig Fredrika Billborn Mattsson ger 
Socialnämnden en redovisning av Projekt- och den handlingsplan kring preventiva 
insatser riktade till barn och unga som nu är lämnad till Länsstyrelsen. 
 
Anders Trygg HR Konsult redogör för hantering och rutiner för tillbud, som ett 
delsvar på det nämndinitiativ som tidigare lämnats från (SD). 
 
Vidare informerades och behandlades ärenden enligt utsänd dagordning. 
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Mötet ajournerades 12.00 
Mötet återupptogs 14.00 
 
____ 

 
Utdrag  

Socialnämndens ledamöter 
 
 


