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Vadstena kommun 
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E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se 

 
Plats och tid Medborgarsalen klockan 08.30-11.05 

 
Beslutande 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) 
Monya Axelsson (S) ersätter Jane Råsten (S) 
 
 

Paragrafer §81–§96, ej § 83 
 

 
 
Sekreterare 

 
_________________________________________________________ 
Sofie Lagerfelt Fernström 

 
 
Ordförande 

 
_________________________________________________________ 
Barbro Henricson (M) 

 
 
Justerare 

 
_________________________________________________________ 
Margit Berggren Silvheden (C) 

 
 

Anslag/bevis 
 

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

 
Sammanträdesdatum 
 

2020-09-09 Sista dag för överklagande 
 

2020-10-02 

Datum då anslaget sätts upp 2020-09-11 Anslaget tas ned dagen efter sista dag för 
överklagande. 
 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 

 
Underskrift  

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

Beslutande 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) 
Monya Axelsson (S) ersätter Jane Råsten  
 

Paragraf § 83 
 

 
 
 
Sekreterare 

 
 
_________________________________________________________ 
Sofie Lagerfelt Fernström 

 
 
 
Ordförande 

 
 
_________________________________________________________ 
Barbro Henricson (M) 

 
 
 
Justerare 

 
 
_________________________________________________________ 
Margit Berggren Silvheden (C) 

  

Anslag/bevis 
 

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

 
Sammanträdesdatum 
 

2020-09-09 Sista dag för överklagande 
 

2020-09-30 

Datum då anslaget sätts upp 2020-09-09 Anslaget tas ned dagen efter sista dag för 
överklagande. 
 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 

 
Underskrift  

 
___________________________________________________ 
Sofie Lagerfelt Fernström 
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Ej tjänstgörande 
ersättare 
 

Jane Råsten (S), §§ 81, 84-96, deltar på distans  
Annica Johansson (M) 
Tommy Kennberg (MP) 
Gun Möller (V), §§ 81, 84-96 
Liselott Lejon (M) 
 

Övriga Caroline Strand, socialchef 
Lars Östbom, utredare, §§ 81, 84-96 
Linda Fröjdh Dahlgren, myndighetschef §§ 82-84 
Frida Ihrfeldt, förste socialsekreterare § 84 
Anna Gustavsson, ekonom § 85 
Sofie Lagerfelt Fernström, nämndsekreterare  

 
Ajournering Klockan 10.20-10.30 
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§ 81 

Val av justerare och fastställande av föredragningslista 
 
Socialnämndens beslut  
 

1. Margit Berggren Silvheden (C) väljs till justerare.  
2. Föredragningslistan fastställs och ser ut enligt följande:  

 Ärende Dnr  

 
1 Val av justerare och fastställande av 

föredragningslista 
 

  

2 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 
kap. 7 § andra stycket föräldrabalken - sekretess, 
handlingar läggs på bordet 
 

 

3 Yttrande till kammarrätten - sekretess, 
handlingar läggs på bordet 
 

 

4 Information om försörjningsstöd 
 

 

5 Budgetramar 2021 
 

SN/2020:117, 
SN/2020:20 

6 Ekonomisk uppföljning och prognos - muntlig 
information 
 

 

7 Organisationsförändring hemtjänsten 
 

SN/2020:121, 
SN/2020:48, 
SN/2020:20 

8 Reviderad delegationsordning 
 

SN/2020:85 

9 Redovisning av lämnade förslag inom 
socialnämndens verksamhetsområde 2020 

SN/2020:122 
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10 Uppföljning internkontrollplanen 

 
SN/2020:77  

11 Statistik 
 

SN/2020:68  

12 Information från socialchef 
 

13 Information från socialnämndens ordförande 
 

14 Anmälan av delegationsbeslut 
 

SN/2020:25, 
SN/2020:6 

 

15 Anmälan av delegationsbeslut som omfattas av 
myndighetsutövning och sekretess 
 

SN/2020:55  

16 Meddelanden och handlingar för kännedom 
 

SN/2020:116, 
SN/2020:114, 
SN/2020:1, 
SN/2020:41 

 

 
 
Förslag till beslut  
Lars Ekström (K): Till justerare föreslås Margit Berggren Silvheden (C).    
 
Beslutsgång  
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt Lars Ekströms (K) förslag om justerare och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med detta.  
 
Sammanfattning  
Ordföranden inleder sammanträdet med att informera om att ingen ledamot eller ersättare i 
kommunstyrelsen varken kan hindras eller tvingas att fysiskt närvara på ett sammanträde, men Vadstena 
kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Fysiskt deltagande på ett sammanträde som inte 
stämmer överens med Folkhälsomyndighetens rekommendationer är inget som kommunen står bakom. 
 
Till varje sammanträde sammanställs en föredragningslista. Där redovisas vilka ärenden ordföranden vill att 
nämnden ska behandla. Vid sammanträdet har nämndledamöterna möjlighet att föreslå ändringar i listan. 
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§ 82

Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § andra stycket 

föräldrabalken  

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

Justeras:_____________________________________________________ 
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Socialnämndens protokoll 2020-09-09

§ 83

Yttrande till Kammarrätten i Linköping gällande överklagan av beslut 

enligt LVU, umgängesbegränsning enligt 14 § st 1 p. 1 LVU. 

Sekretess enligt 26 kap 1 § i Offentlighets- och sekretesslagen.
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§ 84 

Information om försörjningsstöd 

 
Linda Fröjdh Dahlgren, myndighetschef, och Frida Ihrfeldt, förste socialsekreterare i vuxengrupp, 
informerar nämnden om hur individ- och familjeomsorgen arbetar med försörjningsstöd. Nämnden har 
innan sammanträdet fått ta del av en del statistik kring försörjningsstöd samt fått möjlighet att skicka in 
frågor till Frida. Frida har även innan sammanträdet sammanställt en del information kring försörjningsstöd 
som nämnden fått ta del av inför sammanträdet.  
Nämnden tackar för informationen.  
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§ 85 

Budgetramar 2021 
Vår beteckning: SN/2020:117, SN/2020:20 - 041, 021 
 
Socialnämndens beslut  

1. Socialförvaltningens budgetförslag för åren 2021-2023 godkänns. 
2. Socialförvaltningens investeringsbudgetförslag för åren 2021-2023 godkänns. 
3. Budgetförslagen överlämnas till budgetberedningen. 
4. Socialnämndens ger socialchef i uppdrag att börja se över de föreslagna åtgärder som framkommer i 

det ekonomiska underlaget. 
5. Socialnämnden beslutar att göra ett äskande till budgetberedningen 22/9 utifrån att det finns 

lagstadgade behov som inte ryms i budgetramen 2021, dessa är:  
- Korttidsboende för barn och unga enligt LSS – socialchef får i uppdrag att till budgetberedningen 
ta fram en summa för vad detta kommer kosta.  
- Ökad avtalskostnad för Östgötatrafiken motsvarande -600 tkr 

  
Förslag till beslut  
Margareta St Cyr (M) föreslår en ytterligare att-sats som lyder: Socialnämnden beslutar att göra ett äskande 
till budgetberedningen 22/9 utifrån att det finns lagstadgade behov som inte ryms i budgetramen 2021, 
dessa är:  
- Korttidsboende för barn och unga enligt LSS – socialchef får i uppdrag att till budgetberedningen ta fram 
en summa för vad detta kommer kosta.  
- Ökad avtalskostnad för Östgötatrafiken motsvarande -600 tkr.  
Margit Berggren Silvheden (C) ställer sig bakom Margareta St Cyrs förslag.  
Margareta St Cyr (M) föreslår ytterligare en att-sats som lyder: Socialnämndens ger socialchef i uppdrag att 
börja se över de föreslagna åtgärder som framkommer i det ekonomiska underlaget. 
 
Beslutsgång  
Ordföranden börjar med att fråga om nämnden kan besluta i enlighet med det förslag som finns gällande att-
sats 1-3 och finner att nämnden beslutar i enlighet med liggande förslag. Därefter frågar ordföranden om 
nämnden ställer sig bakom de två ytterligare att-satser som Margareta St Cyr (M) föreslagit och finner att 
nämnden beslutar att anta dem och lägga dem till sitt beslut.  
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Reservation 
Lars Ekström (K) och Kenneth Rydenlund (K) reserverar sig mot beslutet till förmån för den föreslagna 
budget som Konsensus kommer lägga fram.  
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningens förslag till budget för åren 2021 – 2023. Budgeten är baserad på det beräknade 
preliminära ekonomiska utrymmet som tagits fram och därefter godkänts av kommunstyrelsen den 3 juni 
2020. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad den 21 augusti 2020 
Förslag till budget och stratetisk plan för socialförvaltningen år 2021-2023 
MBL-protokoll från förhandling 25 augusti 2020 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
Budgetberedningen 
Ekonomichef 
 
Beslutet expedieras till  
- 
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§ 86 

Ekonomisk uppföljning och prognos - muntlig information 
 
Då den ekonomiska uppföljningen för augusti inte är klar ännu finns det inget att informera om i dagsläget. 
Likaså gäller prognosen. Ekonomiavdelningen arbetar med uppföljningen och prognosen den här veckan 
och ska nästa vecka skicka in underlaget till kommunstyrelsen. I samband med att kommunstyrelsen får 
underlaget skickas det till socialnämndens ledamöter och ersättare.   
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§ 87 

Organisationsförändring hemtjänsten 
Vår beteckning: SN/2020:121, SN/2020:48, SN/2020:20 - 732, 042, 021 
 

Socialnämndens beslut  
1. Socialnämnden beslutar att ge socialförvaltningen i uppdrag att genomföra föreslagen 

organisationsförändring i hemtjänsten 

Förslag till beslut  
Margit Berggren Silvheden (C) ställer sig positiv till liggande förslag.  

Sammanfattning 
Socialförvaltningen bedömer att det finns ett behov av omfattande strukturella och organisatoriska 
förändringar inom hemtjänstorganisationen till följd av det prognostiserade underskottet, den demografiska 
befolkningsutvecklingen, tillgänglighet av arbetsledning, högre kundtid och en snabbare 
implementeringstakt av innovativa och digitala arbetsmetoder. Därför föreslås en organisationsförändring 
inom hemtjänsten.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-28 
SN § 41, 2020-05-20, Ekonomisk uppföljning april 
MBL protokoll 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Enhetschef hemtjänsten  
Ekonom socialförvaltningen  
HR-chef 

Beslutet expedieras till  

- 
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§ 88 

Reviderad delegationsordning 
Vår beteckning: SN/2020:85 - 002 
 

Socialnämndens beslut  
1. Delegationsordning beslutad av socialnämnden 20 maj 2020, § 45 upphävs från och med 14 

september 2020. 
2. Förslag till reviderad delegationsordning för socialnämnden antas och gäller från och med 14 

september 2020. 

Sammanfattning 
Sedan den 1 juli 2020 kan socialtjänsten förbjuda barn att resa utomlands om de riskerar att giftas bort eller 
könsstympas. Detta efter att det har införts nya regler om utreseförbud i LVU som innebär att socialtjänsten 
får ansöka om utreseförbud hos förvaltningsrätten för barn som riskerar att föras utomlands för att bland 
annat ingå äktenskap. Detta bör läggas till i nämndens delegationsordning. Föreslagna revideringar har 
markerats med gult i delegationsordningen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-25 
Reviderad delegationsordning 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Socialchef (beslut och reviderad delegationsordning) 
Samtliga enhetschefer inom socialförvaltningen (beslut och reviderad delegationsordning) 
MAS 
Ekonomiavdelningen 
Samtliga delegater i delegationsordningen  

Beslutet expedieras till  

- 
  

http://tr.email.jpinfonet.se/x1eOJCPFMfBJdMSGy1t6nCZdVBRsyi-M87MWM9CPgj5Jt-B0xAeDbg_Dofi7YbteSPgoRPBi60Ey2j2d2VrO8M8mA/x1e6WCOxD5NrATuBUaOhMr1h_Q6c0WLIpttO8XaSU3uTDy0aIio-yeFKFIXNGigfcluc3BJerKFQmvgmLCiEUAeUr_CH_9HTfKRyqIgvVIJpw2x3kpQIii5O81S9A7g9ONi3cTKOhUckfFlTNSVN02a_g0lP8ESqbMMfpLZwSvIuLLr0rmrUDbj0cMKAbG82qAFt7qgnGxZEsicbAtA2UA_Lp-TVJLpdrudyshw9Hy_6cE/x1e4yan9PGUA3jeYe61QVSaZQ/
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§ 89 

Redovisning av lämnade förslag inom socialnämndens 
verksamhetsområde 2020 
Vår beteckning: SN/2020:122 - 008 

Sammanfattning 
Vadstena kommun har från och med den 13 februari 2020 en rutin för handläggning av de förslag, uppslag 
och synpunkter som kommer in till kommunen. Rutinen skiljer på ärenden som kan besvaras direkt och 
ärenden som behöver handläggas och eventuellt tas upp för beslut.  
 
Enligt rutinen ska de ärenden som har kommit in till förvaltningen sammanställas och redovisas för 
nämnden två gånger på år. Ärenden som har återkopplats till förslagställaren utan att någon utredning eller 
liknande har behövt göras, ska inte tas med i sammanställningen. Från och med den 1 mars hanteras dessa 
ärenden i det nya administrativa systemet Infracontrol Online. Sammanställningarna ska även skickas till 
kommunfullmäktige för kännedom en gång per år. 
 
Under perioden 1 januari – 30 juni 2020 har 0 synpunkter och förslag kommit in till socialförvaltningen.  
 
Informationsunderlag 
Redovisning av synpunkter och förslag, daterad 2020-08-28 
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§ 90 

Uppföljning internkontrollplanen 
Vår beteckning: SN/2020:77 - 042 

 
Socialnämnden antog 2020 års internkontrollplan på deras sammanträde 18 mars 2020, § 24. Varje 
riskområde i internkontrollplanen ska följas upp varje månad för att en kort redovisning sedan ska kunna 
presenteras för nämnden under deras sammanträden. Den uppföljning som gjorts för juni-juli månad 
presenteras för nämnden.  
 
Nämnden tackar för uppföljningen.  
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§ 91 

Statistik 
Vår beteckning: SN/2020:68 - 700 
 
Förvaltningen har tagit fram en del statistik kring försörjningsstöd eftersom nämnden efterfrågat detta.  
 
Nämnden tackar för informationen.  
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§ 92 

Information från socialchef 
 

Caroline Strand, socialchef börjar med att informera om Covid-läget i kommunen. Just nu är läget stabilt 
med inga bekräftat smittade i någon av våra verksamheter. Det är även stabilt med personal och tillgången på 
skyddsmaterial är god.  

Caroline fortsätter med att informera om läget på Vätterngården och de arbetsrättsliga processer som pågår 
där. Just nu sker förhandlingar med de fackliga organisationerna. Samtidigt förs en diskussion med de 
konsulter som varit inne och arbetet om hur deras arbete framåt ska se ut.  

Caroline informerar nämnden om att det arbetssätt nämnden och förvaltningen tidigare haft angående lex 
Sarah-rapporterna kommer göras om. Tidigare har nämnden fått ta del av rapporterna så fort de kommit in, 
så kommer inte ske fortsättningsvis utan då kommer nämnden istället får ta del av de utredningar som 
rapporterna resulterar i.  

Avslutningsvis föreslår Caroline ett upplägg på en workshop med nämnden och förvaltningens 
enhetschefer. Nämnden har önskat en workshop nu under hösten men under rådande pandemi är det inte 
försvarbart att samla för många människor för detta. Förslag som att filma cheferna och enheterna har 
funnits men nuvarande förslag är att skjuta på workshopen till början av 2021 och då genomföra någon 
form av gemensamt internat för nämnden och cheferna. Detta under förutsättning att Covid-läget ser bättre 
ut. Nämnden tycker det låter som en väldigt bra idé och ber Caroline att fortsätta planera för det.  

Nämnden tackar för informationen.  
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§ 93 

Information från socialnämndens ordförande 
 

Ordförande Barbro Henricson (M) informerar om ett möte med samordningsförbundet den 28 augusti som 
hon deltagit i. Samordningsförbundet uppmannar kommunerna att se över om det finns något som 
kommunerna vill ha hjälp med eller stöd i från dem.  
 
Nämnden tackar för informationen.  
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§ 94 

Anmälan av delegationsbeslut 
Vår beteckning: SN/2020:25, SN/2020:6 - 702, 049 
 

 

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 - Tillfälligt tillstånd i form av pausservering till allmänheten – ShpGfabriken. 
Dnr SN/2020:25-702 

- Socialchef beslutar om bokföringsmässig avskrivning av fordran inom socialnämndens verksamhet 
verfikation 11201745-11201748. Dnr SN/2020:6-049 
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§ 95 

Anmälan av delegationsbeslut som omfattas av myndighetsutövning och 
sekretess 
Vår beteckning: SN/2020:55 - 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 juni, juli och augusti 2020 redovisas på dagens sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
Delegationslistor för juni 2020 avseende Individ- och familjeomsorgen 
Delegationslistor för juni 2020 avseende Äldre och funktionsnedsatta 
Delegationslistor för juli 2020 avseende Individ- och familjeomsorgen 
Delegationslistor för juli 2020 avseende Äldre och funktionsnedsatta 
Delegationslistor för augusti 2020 avseende Individ- och familjeomsorgen 
Delegationslistor för augusti 2020 avseende Äldre och funktionsnedsatta 
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§ 96 

Meddelanden och handlingar för kännedom 
Vår beteckning: SN/2020:116, SN/2020:114, SN/2020:1, SN/2020:41 - 019, 709, 709, 701 
 

 

Sammanfattning 

Följande meddelanden/handlingar har rapporterats till socialnämndens sammanträde 2020-09-09:  
 

1. KS §48 Uppföljning av folkhälsoarbetet 2019. Dnr SN/2020:116-019 
2. Redovisning av genomförda insatser 2019 för att nå en bättre och jämlik folkhälsa. Dnr 

SN/2020:116-019 
3. KS §79 Folkhälsoplan 2020-2021. Dnr SN/2020:116-019 
4. Förslag till plan för en bättre och jämlik hälsa. Dnr SN/2020:116-019 
5. Rapportering till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut och avbrott i verkställighet enligt SoL 

och LSS kvartal ett 2020. Dnr SN/2019:114-709 
6. Rapportering till kommunrevisionen av ej verkställda beslut och avbrott i verkställighet enligt SoL 

och LSS kvartal ett 2020. Dnr SN/2019:114-709 
7. Rapportering till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut och avbrott i verkställighet enligt SoL 

och LSS kvartal två 2020. Dnr SN/2019:114-709 
8. Rapportering till kommunrevisionen av ej verkställda beslut och avbrott i verkställighet enligt SoL 

och LSS kvartal två 2020. Dnr SN/2019:114-709 
9. KF §43 Deltagande på distans vid politiska sammanträden Dnr SN/2020:1-709 
10. Slutreflektioner VISA. Dnr SN/2020:41-701 

 
Informationen har noterats och läggs till handlingarna. 
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