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Vadstena kommun 
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Plats och tid Vävaren klockan 08.30-12.00 

 
Beslutande Jane Råsten (S), ordförande 

Barbro Henricson (M), första vice ordförande 
Margit Berggren Silvheden (C), andra vice ordförande 
Lars Ekström (K) 
Jan-Inge Printz (S) 
Margareta St Cyr (M) 
Kenneth Rydenlund (K) 
 

Paragrafer §1, §3–§16 
 

 
 
Sekreterare 

 
_________________________________________________________ 
Sofie Lagerfelt Fernström 

 
 
Ordförande 

 
_________________________________________________________ 
Jane Råsten (S) 

 
 
Justerare 

 
_________________________________________________________ 
Lars Ekström (K) 

 
 

Anslag/bevis 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Nämnd Socialnämnden 

 
Sammanträdesdatum 
 

2020-01-29 Sista dag för överklagande 
 

2020-02-20 

Datum då anslaget sätts upp 2020-01-30 Anslaget tas ned dagen efter sista dag för 
överklagande. 
 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 

 
Underskrift  

 
___________________________________________________ 
Sofie Lagerfelt Fernström 
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Plats och tid Vävaren klockan 08:30 
 

Beslutande Jane Råsten (S), ordförande 
Barbro Henricson (M), första vice ordförande 
Margit Berggren Silvheden (C), andra vice ordförande 
Lars Ekström (K) 
Jan-Inge Printz (S) 
Margareta St Cyr (M) 
Kenneth Rydenlund (K) 
 

Paragraf § 2 
 

 
Sekreterare 

_________________________________________________________ 
Sofie Lagerfelt Fernström 

 
 
 
Ordförande 

 
 
_________________________________________________________ 
Jane Råsten 

 
 
 
Justerare 

 
 
_________________________________________________________ 
Lars Ekström (K) 

  

Anslag/bevis 
 

§ 2 är justerad. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Nämnd Socialnämnden 

 
Sammanträdesdatum 
 

2020-01-29 Sista dag för överklagande 
 

2020-02-19 

Datum då anslaget sätts upp 2020-01-29 Anslaget tas ned dagen efter sista dag för 
överklagande. 
 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 

 
Underskrift  

 
___________________________________________________ 
Sofie Lagerfelt Fernström 
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Ej tjänstgörande 
ersättare 
 

Annica Johansson (M) 
Elena Ekman (K) 
Tommy Kennberg (MP) 
Gun Möller (V) 
Liselott Lejon (M) 
Lars Murling (K) 
 

Övriga Desirée Svanberg, socialchef  
Lars Östbom, utredare,  
Sofie Lagerfelt Fernström, nämndsekreterare  
Marie Larsson, 1:e socialsekreterare § 2 
Jakob Rönnqvist, Samordningsförbundet § 3 
Lena Tegler, enhetschef § 4 
Jessica Lindh, enhetschef § 4 
Cecilia Rydståle, enhetschef § 4 
Zeljka Topic, enhetschef § 4 
Linda Fröjdh Dahlgren, myndighetschef § 13 
Josephine Wermäng, socialsekreterare § 13 
Anna Gustavsson, ekonom § 5-6 

 
Ajournering Klockan 9.20-9.30 
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§ 1 

Val av justerare och fastställande av föredragningslista 
 

 
Socialnämndens beslut  
 

1. Lars Ekström (K) väljs till justerare.  
2. Föredragningslistan fastställs och ser ut enligt följande:  

 

 Ärende Dnr  
1 Val av justerare och fastställande av 

föredragningslista 
 

 

2 Yttrande till förvaltningsrätten - sekretess; 
handlingarna läggs på bordet 
 

 

3 Information om Samordningsförbundet 
 

 

4 Information från enhetschefer på Wasagården och 
Vättergården 
 

 

5 Preliminärt bokslut 2019 - muntlig information 
 

 

6 Attestförteckning 2020 
 

SN/2020:11 

7 Riktlinjer för stöd och service enligt LSS 
 

SN/2019:215 

8 Riktlinjer för äldre- och funktionshindersomsorg 
 

SN/2019:216 

9 Information från socialchefen 
 

 

10 Information från socialnämndens ordförande 
 

 

11 Information från webbutbildningen 22 januari 
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12 Anmälan av delegationsbeslut 
 

SN/2019:83, 
SN/2020:6 
 

13 Anmälan av delegationsbeslut som omfattas av 
myndighetsutövning och sekretess 
 

SN/2019:42 

14 Meddelanden och handlingar för kännedom 
 

SN/2019:171, 
SN/2020:12, 
SN/2020:1 

15 
 
16 

Kurser och konferenser 
 
Revidering av riktlinjer för trygghetsboende 
 

SN/2020:9 
 
SN/2020:17 

 
Förslag till beslut  
Margit Berggren Silvheden (C): Till justerare föreslås Lars Ekström (K).  
 
Beslutsgång  
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt Margit Berggren Silvhedens (C) förslag om justerare 
och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.  
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Socialnämndens protokoll 2020-01-29 

§ 2

Yttrande till förvaltningsrätten i Linköping gällande överklagan av beslut 
enligt LVU, umgängesbegränsning enligt 14 § LVU Mål nummer 51-20 

Sekretess enligt 26 kap 1 § i Offentlighets- och sekretesslagen.

Vadstena kommun 

592 80 Vadstena  BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35  TEL 0143-150 00  FAX 0143-151 90 
E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se
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Socialnämndens protokoll 2020-01-29 

Sekretess enligt 26 kap 1 § i Offentlighets- och sekretesslagen.
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Socialnämndens protokoll 2020-01-29 

Justeras:_____________________________________________________ 

Vadstena kommun 

592 80 Vadstena  BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35  TEL 0143-150 00  FAX 0143-151 90 
E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se

§ 3

Information om Samordningsförbundet 

Jakob Rönnqvist, förbundsansvarig för Samordningsförbundet Västra Östergötland, presenterar sig själv 
och sin bakgrund. Därefter presenterar han Samordningsförbundet, syftet med förbundet och vad de 
arbetar med. Jakob presenterar statistik från 2018 och informerar vad man planerar att arbeta med framåt, 
både i stort men även mer specifikt i Vadstena kommun. 

Socialnämnden tackar för informationen. 
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§ 4 

Information från enhetschefer på Wasagården och Vättergården 
 

Enhetscheferna på Wasagården, Lena Tegler och Jessica Lindh, samt enhetscheferna på Vätterngården 
Cecilia Rydståle och Zeljka Topic presenterar sig och vilka arbetsområden som ligger under dem på 
respektive säbo. Därefter informerar de om sina pågående förändringar, bland annat om hur de anpassar 
sina verksamheter till budgetramen och de presenterar även hur de arbetar med förändrat arbetssätt. De 
informerar även om vad som är pågång ute i verksamheterna, bland annat utbyggnationen på 
Vättergården, HSBs renovering av Vätterngården, badrummen renoveras på Wasagården, heltidsresan etc.  

Socialnämnden tackar för informationen.  
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§ 5 

Preliminärt bokslut 2019 - muntlig information 
 

 
 
Anna Gustavsson, ekonom, redogör muntligt för socialnämndens bokslut 2019. Eftersom bokslutet inte 
är helt klart ännu presenteras inga direkta siffror. Till nästa sammanträde kommer en utförligare rapport 
skickas ut och Anna återkommer då och presenterar då hela bokslutet för 2019.  
 
Socialnämnden tackar för informationen.  
 
 
 
 
 
 
  



11 (22) 
 

 
 

Socialnämndens protokoll 2020-01-29 
 

 

 
Justeras:_____________________________________________________  

 

 

Vadstena kommun 

592 80 Vadstena  BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35  TEL 0143-150 00  FAX 0143-151 90 
E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se 

§ 6 

Attestförteckning 2020 
Vår beteckning: SN/2020:11 - 002 
 

 

Socialnämndens beslut  
 

1. Socialnämnden fastställer attestförteckning för socialnämndens verksamhetsområden 2020. 

Sammanfattning 
Attestförteckning för nämnden skall uppdateras inför nytt budgetår. En aktuell lista för beslutsattestanter 
inom socialnämndens verksamhetsområden har tagits fram. Förteckning över nuvarande tjänstinnehavare 
har även uppdaterats. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-20 
Attestförteckning för socialnämnden 2020, beteckning SN/2020:11 

Beslutet expedieras till  
Socialchef 
Ekonom för socialförvaltningen, ekonomienheten 
Samtliga attestanter 
Ekonomienheten 
(Beslut + attestförteckning distribueras till samtliga) 
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§ 7 

Riktlinjer för stöd och service enligt LSS 
Vår beteckning: SN/2019:215 - 730 
 

 

Socialnämndens beslut  
 

1. Socialnämnden upphäver beslut om Riktlinjer för biståndsbedömning enligt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade – LSS, socialnämndens beslut 5 oktober 2016, SN § 111. 
 

2. Socialnämnden antar föreslagna Riktlinjer för stöd och service enligt LSS. 
 

 

Sammanfattning 
Under arbetet med att ta fram ett kvalitetsledningssystem har Kommunlex tillsammans med delar av 
förvaltningen tagit fram ett förslag på ny Riktlinje för stöd och service enligt LSS då man ansåg att det 
fanns ett behov av detta.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-22 
Riktlinje för stöd och service enligt LSS 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Socialchef  
Samtliga enhetschefer inom förvaltningen  
Myndighetschef  
MAS 
SAS 

Beslutet expedieras till  
- 
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§ 8 

Riktlinjer för äldre- och funktionshindersomsorg 
Vår beteckning: SN/2019:216 - 730 
 

Socialnämndens beslut  
 

1. Socialnämnden upphäver beslut om Riktlinjer för biståndsbedömning enligt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade – LSS, socialnämndens beslut 5 oktober 2016, SN § 111. 
 

2. Socialnämndens upphäver beslut Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen för 
äldre och personer med funktionsnedsättning, socialnämndens beslut 1 februari 2017, SN § 9 

 
3. Socialnämnden antar föreslagna Riktlinjer för äldre- och funktionshindersomsorg. 

Sammanfattning 
Under arbetet med att ta fram ett kvalitetsledningssystem har Kommunlex tillsammans med delar av 
förvaltningen tagit fram ett förslag på ny Riktlinje för äldre- och funktionshindersomsorg då man ansåg att 
det fanns ett behov av detta.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-22 
Riktlinje för äldre- och funktionshindersomsorg 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Socialchef  
Samtliga enhetschefer inom förvaltningen  
Myndighetschef  
MAS 
SAS 

Beslutet expedieras till  
- 
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§ 9 

Information från socialchefen 
 

Desirée Svanberg, socialchef, presenterar socialförvaltningens resultat på den medarbetarenkät som 
genomfördes under hösten 2019.  

Desirée informerar vidare om att hon haft ett telefonmöte med revisonen där de bland annat diskuterat 
nyckeltal samt styrningen och förvaltning.  

Desirée informerar även om att IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) har haft en lärande tillsyn i 
kommunen. Med på denna tillsyn vad Desirée, samtliga enhetschefer samt nämndens presidium.  

Rekryteringen av en ny enhetschef för hemsjukvården är i princip klar, föreslagen kandidat ska ge besked 
denna vecka. Avslutningsvis informerar Desirée nämnden om att hon har sagt upp sig och avslutar 
därmed sin tjänst i Vadstena kommun i april 2020.  
 
Socialnämnden tackar för informationen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



15 (22) 
 

 
 

Socialnämndens protokoll 2020-01-29 
 

 

 
Justeras:_____________________________________________________  

 

 

Vadstena kommun 

592 80 Vadstena  BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35  TEL 0143-150 00  FAX 0143-151 90 
E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se 

§ 10 

Information från socialnämndens ordförande 
 

 
Ordförande Jane Råsten (S) informerar nämnden om att hon har varit med på ett av Vätterngårdens APT 
för att svara på en del frågor som personalen hade till politikerna i nämnden. Jane informerar vidare om 
att den nya appen där medborgare kan lämna förslag, klagomål och synpunkter till kommunen snart är 
klar för publicering. Appen kommer hete ”Ett bättre Vadstena”.  
 
Nämnden tackar för informationen.   
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§ 11 

Information från webbutbildningen 22 januari 
 

 
De som såg webbutbildningen ”Barnkonventionen som lag” den 22 januari redogjorde lite kort vad den 
handlade om och konstaterade att den var lärorik.  
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§ 12 

Anmälan av delegationsbeslut 
Vår beteckning: SN/2020:6-049, SN/2019:83-702 
 

 
Socialnämndens beslut 
 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt en av socialnämnden 
antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till socialnämnden. Redovisningen innebär inte att 
socialnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det socialnämnden fritt att 
återkalla lämnad delegation. 
 
Följande delegationsbeslut anmäldes till sammanträdet: 

- Delegationsbeslut: Socialchef beslutar om bokföringsmässig avskrivning av fordran inom 
socialnämndens verksamhet verifikation 11192637. Dnr SN/2020:6-049 

- Delegationsbeslut – Tillstånd för försäljning av tobak. Dnr SN/2019:83-702 
- Delegationsbeslut – Serveringstillstånd till allmänheten Vadstena slott. Dnr SN/2019:83-702 
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§ 13 

Anmälan av delegationsbeslut som omfattas av myndighetsutövning och 
sekretess 
Vår beteckning: SN/2019:42 - 709 
 
Socialnämndens beslut 
 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.  
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till socialnämndens utskott, ordförande och tjänstemän 
enligt en av socialnämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till socialnämnden. 
Redovisningen innebär inte att socialnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot 
står det socialnämnden fritt att återkalla lämnad delegation. 
 
Delegationsbeslut för december 2019 redovisas på dagens sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
Delegationslistor för december 2019 avseende Individ- och familjeomsorgen 
Delegationslistor för december 2019 avseende Äldre och funktionsnedsatta 
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§ 14 

Meddelanden och handlingar för kännedom 
Vår beteckning: SN/2019:171-790, SN/2020:12-700, SN/2020:1-709, SN/2019:233-709  
 

 
Sammanfattning 
Följande meddelanden/handlingar har rapporterats till socialnämndens sammanträde 2020-01-29:  
 

1. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg. Dnr SN/2019:171-790 
2. Projektplan för KS effektiviseringsarbete – från revisionen. Dnr SN/2020:12-700 
3. Riktlinjer för representation, uppvaktning och gåvor. Dnr SN/2020:1-709 
4. KF § 200, 2019-12-18, Riktlinjer för representation. Dnr SN/2020:1-709 
5. Meddelande om lärande tillsyn från Inspektionen för vård och omsorg. Dnr SN/2020:1-709 
6. Anmälan till IVO av en lex Sarah. Dnr SN/2019:233-709 

 
 

Informationen har noterats och läggs till handlingarna.  
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§ 15 

Kurser och konferenser 
Vår beteckning: SN/2020:9 – 700 
 
Socialnämndens beslut 

1. Webbutbildningen ”Innan krisen knackar på” tas hem och samtliga ur socialnämnden bjuds in för 
att se den.  

2. Barbro Henricson (M) får åka på FINSAM-konferensen i Halmstad den 24-25 mars 2020.  
 

 
Förslag till beslut  
Jane Råsten (S) föreslår att webbutbildningen ”Innan krisen knackar på” tas hem och samtliga ur 
socialnämnden bjuds in för att se den. Margareta St Cyr (M) föreslår att Barbro Henricson (M) får åka på 
FINSAM-konferensen den 24-25 mars. Margit Berggren Silvheden (C) tillstyrker Margareta St Cyrs (M) 
förslag. Lars Ekström (K) föreslår att ingen ska åka på FINSAM-konferensen med tanke på nämndens 
ekonomi.  
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden börjar med att fråga om nämnden kan anta förslaget om att ta hem webbutbildningen 
”Innan krisen knackar på” och finner att nämnden beslutar att gå på det förslaget. Därefter ställer 
ordföranden Margareta St Cyrs (M) förslag om att låta Barbro Henricson (M) åka på FINSAM-
konferensen mot Lars Ekströms (K) förslag om att ingen åker på FINSAM-konferensen och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med Margareta St Cyrs förslag.  
 
Reservation 
Lars Ekström (K) reserverar sig mot punkt 2 i beslutet, om att Barbro Henricson (M) får åka på FINSAM-
konferensen.  
 
Sammanfattning 
Det finns två aktuella konferenser/kurser. Dessa konferenser är:  

1. Webbutbildning ”Innan krisen knackar på”, 25 februari, från SKR 
2. FINSAM-konferens i Halmstad, 24-25 mars 
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Beslutsunderlag 
Inbjudan, Webbutbildning ”Innan krisen knackar på”, 25 februari, från SKR 
Inbjudan, FINSAM-konferens i Halmstad, 24-25 mars 
 
Beslutet expedieras till 
-  
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§ 16 

Revidering av riktlinjer för trygghetsboende 
Vår beteckning: SN/2020:17 - 730 
 

 

Socialnämndens beslut  

 
Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar under förutsättning att kommunfullmäktige 
upphäver sitt beslut, 2018-02-28 § 14: 
 

1. Reviderad Riktlinjer för trygghetsboende antas.   
 
Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Upphäva beslut om Riktlinjer för trygghetsboende, antagna av kommunfullmäktige 2018-02-28 § 
14.  

Sammanfattning 
Antagna Riktlinjer för trygghetsboende behöver revideras så att minimi-åldern för dem som kan söka 
trygghetsboende blir 65 år istället för, som idag, 70 år. Detta eftersom Länsstyrelsen kräver att 
minimiåldern är 65 år för att kommunerna ska kunna ansöka om bidrag till byggnationen av boendet. Det 
nya förlaget är i riktlinjerna gulmarkerat.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-28 
Reviderade Riktlinjer för trygghetsboende  

Beslutet med handlingar expedieras till 
Kommunstyrelsen  

Beslutet expedieras till  
- 
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