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Socialnämndens protokoll 2020-10-21

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

Plats och tid Medborgarsalen klockan 09:00-11:40 

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 §§97–102, 104-114

Sekreterare 
_________________________________________________________ 
Sofie Lagerfelt Fernström 

Ordförande 
_________________________________________________________ 
Jane Råsten (S) 

Justerare 
_________________________________________________________ 
Kenneth Rydenlund (K) 

Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-10-21 Sista dag för överklagande 2020-10-16 

Datum då anslaget sätts upp 2020-10-26 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 09:00 

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) 

Paragraf § 103

Sekreterare 
_________________________________________________________ 
Sofie Lagerfelt Fernström 

Ordförande 
_________________________________________________________ 
Jane Råsten (S) 

Justerare 
_________________________________________________________ 
Kenneth Rydenlund (K) 

Anslag/bevis 

§ 103 är justerad. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-10-21 Sista dag för överklagande 2020-11-11 

Datum då anslaget sätts upp 2020-10-21 Anslaget tas ned dagen efter sista dag för 
överklagande. 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 

Underskrift ___________________________________________________ 
Sofie Lagerfelt Fernström 
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Vadstena kommun 
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Ej tjänstgörande 
ersättare 

Monya Axelsson (S) §§97-108 
Annica Johansson (M) 
Gun Möller (V) 
Lars Murling (K) 

Övriga Caroline Strand, Socialchef 
Sofie Lagerfelt Fernström, nämndsekreterare  
Bo Lundén, tf verksamhetschef hemsjukvården 
Boel Eklund, MAR 

Ajournering 10:20-10:30 
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§ 97

Val av justerare och fastställande av föredragningslista

Socialnämndens beslut 

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

Ärende Dnr Föredragande 

1 Val av justerare och fastställande av 
föredragningslista 

2 

3 

Presentation av tf chef hemsjukvården och 
MAR 

Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 
kap. 7 § andra stycket föräldrabalken (sekretess – 
handlingar läggs på bordet) 

4 Delårsrapport med helårsprognos per 31 augusti 
2020 

SN/2020:48 

5 Avgifter inom socialnämndens 
verksamhetsområde 

SN/2020:138 

6 Pausning av platser på Wasagården SN/2020:75 

7 Yttrande till IVO gällande ej verkställt beslut SN/2020:137 

8 Ramavtal för ungdomshälsa i Östergötland SN/2020:145 
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9 Personuppgiftsbehandlingar inom 
socialnämndens verksamhetsområde utifrån 
Dataskyddsförordningen 

SN/2020:141 

10 Riktlinje för gåva till brukare på kommunens 
boenden 

SN/2020:144 

11 Information - GDPR SN/2020:128, 
SN/2020:1 

12 Information från socialchef 

13 Information från socialnämndens ordförande 

14 Uppföljning internkontrollplan 2020 SN/2020:77 

15 Statistik SN/2020:68 

16 Anmälan av delegationsbeslut SN/2020:25, 
SN/2020:59, 
SN/2020:132, 
SN/2020:119, 
SN/2020:97 

17 Anmälan av delegationsbeslut som omfattas av 
myndighetsutövning och sekretess 

SN/2020:55 

18 Meddelanden och handlingar för kännedom SN/2020:41, 
SN/2020:97, 
SN/2020:59, 
SN/2020:115 

Förslag till beslut  
Margit Berggren Silvheden (C): Till justerare föreslås Kenneth Rydenlund (K).   
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Beslutsgång  
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt Margit Berggren Silvhedens (C) 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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§ 98

Presentation av tf chef hemsjukvården och MAR 

Bo Lundén, tillfällig verksamhetschef för hemsjukvården, och Boel Eklund, ny Medicinskt Ansvarig 
Rehabilitering (MAR), presenterar sig för nämnden. De informerar om sin bakgrund och sina respektive 
uppdrag i förvaltningen. Boel Eklund har tidigare arbetat som MAR i Vadstena kommun men då har 
uppdraget enbart varit på sju procent och uppdragets har delats mellan fem olika kommuner (Motala, 
Mjölby, Vadstena, Boxholm och Ödeshög). Nu sedan sommaren delas uppdraget istället av tre kommuner 
(Vadstena, Ödeshög och Boxholm) och uppdraget i varje kommun ligger istället på 33 procent. Bo Lundén 
är inne som tillfällig verksamhetschef för hemsjukvården i väntan på en ny chef för denna verksamhet. 
Rekrytering av ny chef verksamhetschef för hemsjukvården pågår just nu och Bo kommer finnas kvar fram 
till en ny chef finns på plats.  

Nämnden tackar för informationen. 
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Socialnämndens protokoll 2020-10-21

§ 99

Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § andra stycket 

föräldrabalken 

Sekretess enligt 26 kap 1 § i Offentlighets- och sekretesslagen.
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§ 100 

Delårsrapport med helårsprognos per 31 augusti 2020 
Vår beteckning: SN/2020:48 - 042 
 

Socialnämndens beslut  
 
Socialnämnden godkänner den lämnade delårsrapporten med helårsprognos per den 31 augusti. 

Sammanfattning 
Enligt plan för ekonomisk uppföljning ska ett delårsbokslut göras per den 31 augusti och en helårsprognos 
tas fram. I delårsrapporten ingår en verksamhetsredovisning och en ekonomisk redovisning. Den framtagna 
rapporten för socialnämnden är en del i kommunens delårsrapport. 
 
Socialnämndens prognos visar ett underskott på cirka 2,3 mnkr. Nämnden har i en handlingsplan tagit fram 
åtgärder för att på sikt få en budget i balans. Prognosen för personalkostnader visar ett underskott på 8,6 
mnkr jämfört mot budget. Underskotten finns främst inom äldreomsorgen, där både hemtjänst och särskilt 
boende ligger cirka 4 mnkr över budget. Cirka 4 miljoner av underskottet är direkt hänförliga till covid -19. 
Underskottet reduceras med hjälp av ökade intäkter i form av assistansersättning och kostnadsersättningar på 
grund av covid -19. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-17 
Delårsrapport 

Beslutet expedieras till  
Socialchef 
Ekonom 
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§ 101 

Avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde 
Vår beteckning: SN/2020:138 - 706 
 

Socialnämndens beslut  
Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 
 

1. de nya avgifterna inom socialnämndens verksamhetsområde, enligt förslag 2020-10-13, antas, 
2. avgifterna gäller från 1 januari 2021,  
3. socialnämnden får i uppdrag att varje år räkna upp sina avgifter och att detta beslut då kan fattas av 

enbart socialnämnden.  
 

Sammanfattning 
I samband med budgetarbetet för år 2021 har förslag framtagits till nya avgifter inom socialnämndens 
verksamhetsområden från och med 1 januari 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till socialnämnden, daterad 2020-09-22 
Förslag till ändrade avgifter, daterad 2020-10-13 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Avgiftshandläggare för socialförvaltningen  
Ekonomiavdelningen  

Beslutet expedieras till  

Socialnämnden  
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§ 102 

Pausning av platser på Wasagården 
Vår beteckning: SN/2020:75-739, SN/2020:20 -021 
 

Socialnämndens beslut  
1. Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag att pausa 8 vårdboendeplatser på 

Wasagårdens vårdboende.  
2. Socialförvaltningen får i uppdrag att omgående påbörja omställningen och planera för flytt av 

boende och omplacering av personal. 
 

Sammanfattning 
I Socialtjänstlagens 2 kap § 1 regleras kommunens ansvar och skyldighet. Paragrafen säger att varje kommun 
svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den 
hjälp som de behöver.  

Vidare beskriver socialtjänstlagen kommunens ansvar för omsorg om äldre i 5 kap § 4-5. Socialnämnden ska 
verka för att äldre människor får goda bostäder och ska därutöver ge dem som behöver det stöd och hjälp i 
hemmet och annan lättåtkomlig service. Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och 
omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd. 

Vid en analys av antal platser i förhållande till befolkningsmängd så ser socialförvaltningen att kommunens 
behov och biståndsprövning skiljer sig åt både i jämförelse med riket och jämförbara kommuner. Vadstena 
kommun utmärker sig genom att antalet äldre över 80 år i större utsträckning beviljas särskilt boende än i 
riket. 

Socialförvaltningen har under första halvåret 2020 sett ett minskat behov av vårdboendeplatser i takt med en 
påbörjad förskjutning av mer vård och omsorg i ordinärt boende. Våra äldre har och ska fortsatt i allt större 
utsträckning ges möjlighet till att få bo kvar hemma, med stöd och hjälp i form av hemtjänstinsatser och 
välfärdsteknologi.  
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Utifrån den demografiska befolkningsprognosen bedömer förvaltningen att behovet av särskilt 
boendeplatser kommer att öka inom några år, men att nuvarande platsantal är något högre än behovet för 
tillfället. Förvaltningens förslag till socialnämnden är att pausa 8 platser på Wasagården.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till socialnämnd, daterad 2020-10-14 
Protokoll samverkan enligt MBL § 19 daterad 6 oktober 2020 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Enhetschefer Wasagården 
Ekonom socialförvaltningen 
Enhetschef hemsjukvården 
Myndighetschef  

Beslutet expedieras till  

- 
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§ 103 

Yttrande till IVO gällande ej verkställt beslut 
Vår beteckning: SN/2020:137 - 751 
 

Socialnämndens beslut  
 

1. Socialnämnden godkänner förslaget till yttrande, 
2. paragrafen justeras omedelbart.  
 

Sammanfattning 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har den 14 september inkommit till socialnämnden med en 
begäran om yttrande angående ett ej verkställt beslut. Beslutet rör ett barn som har beviljats bistånd genom 
kontaktfamilj. Beslutet har inte kunnat verkställas på grund av brist på kontaktfamiljer. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-14 
IVO begär yttrande och handlingar som gäller ej verkställt beslut, 2020-09-14 
Svar på begäran om yttrande, 2020-10-14 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Inspektionen för vård och omsorg, avdelning öst 
 

Beslutet expedieras till  

- 
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§ 104 

Ramavtal för ungdomshälsa i Östergötland 
Vår beteckning: SN/2020:145 - 701 
 

Socialnämndens beslut  
 

1. Socialnämnden beslutar att godkänna Ramavtal för ungdomshälsa i Östergötland mellan Region 
Östergötland och Östergötlands kommuner med start 2021-01-01. 

Sammanfattning 
Ungdomshälsan bedrivs i samverkan mellan Region Östergötland och länets kommuner. Detta avtal är 
övergripande för Östergötlands län och reglerar parternas uppdrag och gemensamma ansvar för 
verksamheten på ungdomshälsan i Östergötland. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-05 
Beslutsunderlag från Region Östergötland, daterad 2020-09-25 
Ramavtal för ungdomshälsa i Östergötland mellan region Östergötland och Östergötlands kommuner 2021-
01-01 – 2022-12-30 
Mall för uppföljning av ramavtal för ungdomshälsa 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Myndighetschef 

Beslutet expedieras till  

Region Östergötland, registrator@regionostergotland.se, märk mejlet med HSN 2020-521. 
 
 
  

mailto:registrator@regionostergotland.se
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§ 105 

Personuppgiftsbehandlingar inom socialnämndens verksamhetsområde 

utifrån Dataskyddsförordningen 
Vår beteckning: SN/2020:141 - 005 
 

Socialnämndens beslut  
 

1. Register över behandling av personuppgifter för socialnämnden enligt dataskyddsförordingens 
artikel 30.1 fastställs. 

Sammanfattning 
Förvaltningen föreslår att socialnämnden fastställer de register av behandling av personuppgifter enligt 
dataskyddsförordningens artikel 30.1 som ligger som underlag till dagens sammanträde.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-22 
Register över behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen artikel 30.1, avseende 
Styreslemöte.se  
Register över behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen artikel 30.1, avseende AlkT  
Register över behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen artikel 30.1, avseende OL2 
Register över behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen artikel 30.1, avseende Alfa e-
läkemedel 
Register över behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen artikel 30.1, avseende 
Companion 
 

Beslutet med handlingar expedieras till 
- 

Beslutet expedieras till  

Nämndens GDPR-ansvarige   
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§ 106 

Riktlinje för gåva till brukare på kommunens boenden 
Vår beteckning: SN/2020:144 - 700 
 

Socialnämndens beslut  
 

1. Socialnämnden antar Riktlinje för gåva till brukare på kommunens boenden att gälla från 1 
november 2020.  

Sammanfattning 
När en brukare på något av kommunens boenden fyller år eller avlider brukar kommunen ge brukaren en 
gåva från kommunen. När en brukare avlider brukar gåvan ges i samband med begravningen. Denna gåva 
består oftast av en blombukett, till begravningen kallas den ofta sorgebukett. Det behövs en riktlinje som 
förtydligar vad som gäller kring dessa gåvor.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-12 
Riktlinje för gåva till brukare på kommunens boenden 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Enhetschefer SÄBO och gruppbostäder 
Ekonomiavdelningen  

Beslutet expedieras till  

- 
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§ 107 

Information - GDPR 
Vår beteckning: SN/2020:128-700 
 
Sofie Lagerfelt Fernström, nämndsekreterare, informerar nämnden om den nya dataskyddsförordningen, 
även kallas GDPR, som trädde i kraft 2018. Nämnden får information om sitt uppdrag enligt GDPR och de 
får se den lista över personuppgiftsincidenter som finns upprättad inom förvaltningen.  
Nämnden tackar för informationen.  
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§ 108 

Information från socialchef 

 
Caroline Strand, socialchef, börjar med att informera om att förvaltningen just nu arbetar med att få till ett 
korttidsboende för barn och unga inom LSS. Planen är att starta upp detta i en fastighet i Borghamn och 
målet är att kunna starta verksamheten i början av 2021.  
 
Caroline informerar vidare om att kommunrevisionen har skickat in en begäran om förtydligande angående 
svaret de fick på sin tidigare begäran angående den konflikt som funnits på Vätterngården. Caroline har 
tillsammans med nämndens ordförande Jane Råsten (S) skrivit fram ett svar och skickat det till revisorerna. 
Svaret finns med i handlingarna till dagens sammanträde.  
 
Hon fortsätter att informera om Covid-läget i kommunen. Just nu är läget stabilt med inga bekräftat 
smittade i någon av våra verksamheter. Dock finns en stor oro för vad som kommer hända nu när 
besöksstoppet är hävt. I några andra kommuner i länet har smittan kommit in på boendena i samband med 
att besöksstoppet hävts.  
 
Caroline informerar även om heltidsresan och det arbete som hittills är gjort kring detta. Den pilot som varit 
igång på hemtjänsten har förlängts till årsskiftet och kommer därefter utvärderas. Inför 2021 kommer man ta 
ett omtag kring arbetet med heltidsresan.  
 
Avslutningsvis informerar Caroline om att hon och förvaltningen har en del rekryteringar på gång med 
många sökanden vilket är positivt. Dessutom kommer förvaltningen dela ut presentkort till alla som har 
arbetat med visir under 2020. Detta för att tacka för det arbete och den insats de gjort. Detta kommer gå 
både till ordinarie personal och till vikarier.  
 
Nämnden tackar för informationen.  
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§ 109 

Information från socialnämndens ordförande 
 
 

 
Ordförande Jane Råsten (S) informerar om att hon är med i många regionala möten som just nu genomförs 
digitalt. De har bland annat pratat mycket om Corona och vilka erfarenheter och lärdomar vi kan dra av den 
pågående pandemin. Hon har även deltagit i ett möte tillsammans med flera socialnämndsordföranden med 
delar från socialdepartementet där de fått information om utredningen av den nya socialtjänstlagen.  
 
Nämnden tackar för informationen.  
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§ 110 

Uppföljning internkontrollplan 2020 
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 september månad 
presenteras för nämnden.  
 
Nämnden tackar för uppföljningen.  
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§ 111 

Statistik 
Vår beteckning: SN/2020:68 - 700 

 
Förvaltningen har tagit fram en del statistik kring försörjningsstöd eftersom nämnden efterfrågat detta. 
Nämnden får även ta del av information och statistik för kommunens demografi framöver samt statistik och 
behov av SÄBO-platser i kommunen.  
 
Nämnden tackar för informationen.  
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§ 112 

Anmälan av delegationsbeslut 
Vår beteckning: SN/2020:25-702, SN/2020:59-751, SN/2020:132-703, SN/2020:119-700, SN/2020:97-
790 
 
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 för servering till allmänheten – Vadstena Folkets park. Dnr 
SN/2020:25-702 

- Delegationsbeslut – Stadigvarande ägarförändring på Möllers Festservice AB – Catering i Vadstena. 
Dnr SN/2020:25-702 

- Delegationsbeslut – svar på överklagande. Dnr SN/2020:59-751 
- Yttrande angående värdeautomatspel. Dnr SN/2020:132-703 
- Delegationsbeslut för statsbidrag till regioner och kommuner till följd av sjukdomen Covid-19. Dnr 

SN/2020:119-700 
- Socialnämndens svar kring inkommen begäran om förtydligande av yttrande gällande 

Vätterngården. Dnr SN/2020:97-790 
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§ 113 

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 september 2020 redovisas på dagens sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
Delegationslistor för september 2020 avseende Individ- och familjeomsorgen 
Delegationslistor för september 2020 avseende Äldre och funktionsnedsatta 
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§ 114 

Meddelanden och handlingar för kännedom 
Vår beteckning: SN/2020:41-701, SN/2020:97-790, SN/2020:59-751, SN/2020:115- 012 
 

 

Sammanfattning 

Följande meddelanden/handlingar har rapporterats till socialnämndens sammanträde 2020-10-21:  
 

1. Samordningsförbundet protokoll 28 augusti 2020. Dnr SN/2020:41-701 
2. Minnesanteckningar Samordningsförbundets möte lunch till lunch 24-25 september. Dnr 

SN/2020:41-701 
3. Socialnämndens svar kring inkommen begäran om förtydligande av yttrande gällande 

Vätterngården. Dnr SN/2020:97-790 
4. Dom från Förvaltningsrätten i Linköping mål nr 5416-20. Dnr SN/2020:59-751 
5. Kommunstyr §98 Åtgärder för socialnämndens prognostiserade budgetavvikelse. Dnr 

SN/2020:115-012 
 
Informationen har noterats och läggs till handlingarna. 
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