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Plats och tid Arken – Folkhögskolan, klockan 08.30-12.30 
 

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

Paragrafer §39–§53 
 

 
 
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 
 

2020-05-20 Sista dag för överklagande 
 

2020-06-17 

Datum då anslaget sätts upp 2020-05-27 Anslaget tas ned dagen efter sista dag för 
överklagande. 
 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 

 
Underskrift  

 
___________________________________________________ 
Sofie Lagerfelt Fernström 



2 (20) 
 

 
 

Socialnämndens protokoll 2020-05-20 

 

 

 

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 

 

Ej tjänstgörande 
ersättare 
 

Annica Johansson (M) 
Elena Ekman (K) 
Gun Möller (V) 
Lars Murling (M) 
 

Övriga Desirée Svanberg, socialchef 
Lars Östbom, utredare 
Birgitta Calén, ekonomichef §§ 40-41 
Anna Gustavsson, ekonom §§ 40-41 
Lea Reinholdsson, konsult (via teams) § 53 
Jonas Reinholdsson, konsult (via teams) § 53 
Elisabeth Pettersson, enhetschef § 53 
Pernilla Vidarsson, enhetschef § 53 
Lena Tegler, enhetschef § 53 
Jessicas Lindh, enhetschef § 53 
Cecilia Rydståle, enhetschef § 53 
Sabina Grandin, 1:e biståndshandläggare § 53 
Linda Fröjdh Dahlgren, myndighetschef § 53 
Marie Larsson, 1:e socialsekreterare § 53 
Frida Ihrfeldt, 1:e socialsekreterare § 53 
Carmen Söderstedt, socionom – familjebehandlare § 53 

 
Ajournering Klockan 09.35 - 09.50 
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§ 39 

Val av justerare och fastställande av föredragningslista 
 

Socialnämndens beslut  

 
1. Kenneth Rydenlund (K) väljs till justerare.  

2. Ärende 2 Information från enhetschef för hemtjänsten samt ärende 16 Presentation 

Malin Wihlborg utgår.   

3. Föredragningslistan fastställs och ser ut enligt följande:  

 

 Ärende Dnr Föredragande 

1 Val av justerare och fastställande av 
föredragningslista 
 

  

2 Information budget 2021-2023 
 

 Birgitta Calén 

3 Ekonomisk uppföljning april 
 

SN/2020:48 Anna Gustavsson  

4 Svar på Revisionens frågor 
 

SN/2020:58 Lars Östbom 

5 Försörjningsstöd under utbildning 
 

SN/2020:50  

6 Samråd vård och omsorg (SVO), arbetsplan 
2020-2021 och årsberättelse 2019 
 

SN/2020:82  

7 Revidering av delegationsordning 
 

SN/2020:85  

8 Uppföljning internkontrollplanen 
 

SN/2020:77  

9 Statistik 
 

SN/2020:68  

10 Lex Sarah-rapporter 
 

SN/2020:64, 
SN/2020:65, 
SN/2020:69 

 

11 Socialchefen informerar 
 

 Desirée Svanberg  

12 Anmälan av delegationsbeslut SN/2020:25,  
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 SN/2019:119, 
SN/2019:85, 
SN/2020:32, 
SN/2020:33, 
SN/2020:35, 
SN/2020:54 

13 Anmälan av delegationsbeslut som omfattas av 
myndighetsutövning och sekretess 
 

SN/2020:55  

14 Meddelanden och handlingar för kännedom 
 

SN/2020:1, 
SN/2019:233, 
SN/2020:41, 
SN/2020:67, 
SN/2020:83 

 

 
15 Avslut - Kommunlex arbete med 

kvalitetsledningssystemet 
 

 Lea Reinholdsson 

 

 

Förslag till beslut  

Margit Berggren Silvheden (C): Till justerare föreslås Kenneth Rydenlund (K).  

Jane Råsten (S) informerar om att ärende 2 Information från enhetschef för hemtjänsten samt 

ärende 16 Presentation Malin Wihlborg utgår.   

 
 

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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§ 40 

Information budget 2021-2023 

 

Birgitta Calén, ekonomichef, informerar om budgetarbetet med att ta fram preliminära budgetramar inför 

2021-2023. Birgitta informerar även om hur ekonomin ser ut i omvärlden samt hur omvärldsekonomin 

påverkats av Corona-pandemin.  

 

Socialnämnden tar till sig informationen på fullaste allvar, och inser att det ekonomiska läget kommer att 

ställa oss inför tuffa utmaningar inför kommande tre åren. Socialnämnden tackar Birgitta för 

informationen.  
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§ 41 

Ekonomisk uppföljning april 
Vår beteckning: SN/2020:48 - 042 

 

Socialnämndens beslut  

1. Socialnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen per april 2020. 
2. Socialnämnden beslutar att kommunens hemtjänst ska ses över under 2020 och att en 

handlingsplan ska redovisas senaste september 2020 samt att en djupgående redovisning och 
analys presenteras i juni 2020. 

Förslag till beslut  
Jane Råsten (S) föreslår en ytterligare att-sats: kommunens hemtjänst ska ses över under 2020 och att en 
handlingsplan ska redovisas senast september 2020 samt att en djupgående redovisning och analys 
presenteras i juni 2020. 

Beslutsgång  
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt hennes eget förslag om en ytterligare att-sats och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med detta. 

Sammanfattning 

En helårsprognos visar ett underskott på cirka 5,5 miljoner för socialnämndens verksamhet och bygger på 

nu kända förutsättningar och beslut. Orsakerna till det förväntade underskottet är reducerade riktade 

statsbidrag till individ- och familjeomsorgen samt personalkostnader inom hemtjänsten som överstiger 

budget. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-11 

Beslutet med handlingar expedieras till 

Ekonomichef 

Beslutet expedieras till  

Socialchef 

Ekonom 

Enhetschef hemtjänsten  
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§ 42 

Svar på Revisionens frågor 
Vår beteckning: SN/2020:58 - 700 

Socialnämndens beslut  

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar. 
2. Nämnden översänder svaret till revisionen. 
3. Nämnden beslutar om ett tillägg till svaret: att förvaltningen under 2019 arbetat fram ett 

kvalitetsledningssystem. 
4. Nämnden beslutar att sista meningen i svaret skrivs om så den istället lyder: Nämnden ser också att 

förvaltningen under 2019 har börjat arbeta med introduktioner för nya chefer och att de kommer att ta hänsyn till 
rapporterns slutsatser i utformningen av nya rutiner för introduktion. 

5. Nämnden beslutar att de på sitt sammanträde i juni 2020 får en lite djupare redovisning om vilka 
förändringar som skett inom förvaltningen sedan intervjuerna till rapporten gjordes i juni 2019.  
 
 

Förslag till beslut  
Kenneth Rydenlund (K) föreslår att det i svaret till revisionen läggs till en skrivelse om att förvaltningen 
under 2019 arbetat fram ett kvalitetsledningssystem. Jane Råsten (S) föreslår att sista meningen i svaret till 
revisionen revideras så det istället står: Nämnden ser också att förvaltningen under 2019 har börjat arbeta med 
introduktioner för nya chefer och att de kommer att ta hänsyn till rapporterns slutsatser i utformningen av nya rutiner för 
introduktion. Vidare föreslår Jane Råsten (S) att nämnden på sitt sammanträde i juni 2020 får en lite djupare 
redovisning om vilka förändringar som skett inom förvaltningen sedan intervjuerna till rapporten gjordes 
juni 2019.  

Beslutsgång  
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt Kenneth Rydenlunds (K) förslag och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med detta. Därefter frågar ordföranden om nämnden kan besluta i enlighet 
med hennes egna två förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.  

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har med stöd av Deloitte genomfört en granskning av kommunens 
ekonomistyrning inom socialnämnden. Revisionen har önskat att socialnämnden yttrar sig angående de 
rekommendationer som finns i rapporten. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-13 

Svar till revisionen, daterad 2020-05-13 
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Granskningsrapport ”Ekonomistyrning inom socialnämnden” 

Missiv SN ekonomistyrning 2019 

Beslutet med handlingar expedieras till 

Revisionen 

Socialchef 

Utredare  
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§ 43 

Försörjningsstöd under utbildning 
Vår beteckning: SN/2020:50 - 759 

 

Socialnämndens beslut  

1. Nämnden beslutar att personer som önskar gå denna utbildning i första hand ska ansöka om CSN 

så som det står i riktlinjer och anvisningar för försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen. Dessa 

personer ska inte särskiljas från andra personer.  

 

Förslag till beslut  
Margareta St Cyr (M) föreslår att nämnden beslutar att personer som önskar gå denna utbildning i första 
hand ska ansöka om CSN så som det står i riktlinjer och anvisningar för försörjningsstödenligt 
socialtjänstlagen. Dessa personer ska inte särskiljas från andra personer. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer liggande förslag mot Margareta St Cyrs (M) förslag och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med Margaretas St Cyrs förslag.  

Sammanfattning 

Till hösten startar en ny utbildning på Folkhögskolan i Vadstena. Detta är ett samarbete mellan 

kommunen och folkhögskolan med målet att få ut personer som idag lever på försörjningsstöd, mycket på 

grund av att de inte kan språket tillräckligt bra, på arbetsmarknaden. Dessa personer kan ansöka om CSN. 

På nämndens sammanträde den 18 mars 2020, § 20, gav nämnden förvaltningen i uppdrag att ta fram ett 

förslag till beslut om huruvida det ska vara möjligt att ansöka om försörjningsstöd under tiden man 

studerar den nya kursen/utbildningen på Folkhögskolan. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-12 

Beslutet med handlingar expedieras till 

- 
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Beslutet expedieras till  

Myndighetschef 

Vuxengrupp 
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§ 44 

Samråd vård och omsorg (SVO), arbetsplan 2020-2021 och 

årsberättelse 2019 
Vår beteckning: SN/2020:82 - 701 

 

Socialnämndens beslut  

1. Socialnämnden beslutar att godkänna Arbetsplanen för 2020-2021 för Samråd vård och omsorg, 
samt godkänna samrådets årsberättelse för 2019. 
 

Sammanfattning 

Samråd vård och omsorg föreslår Region Östergötlands hälso- och sjukvårdsnämnd och kommunerna i 
länet besluta att godkänna Arbetsplanen för 2020-2021 för Samråd vård och omsorg, samt godkänna 
samrådets årsberättelse för 2019. 
Samråd vård och omsorgs arbetsplan beskriver Region Östergötlands och länets kommuners 
gemensamma arbetsområden för 2020-2021 inom samverkansområdet vård och omsorg. Arbetsplanen är 
framtagen gemensamt mellan länets kommuner och Region Östergötland. Särskilt prioriterade frågor för 
SVO 2020-2021 är nära vård, eHälsa/digitalisering, kompetensförsörjning och Att växa upp. I ärendet 
medföljer också en årsberättelse för SVO som beskriver SVO:s arbete under 2019.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-12 

Beslutsunderlag från Region Östergötland, daterad 2020-04-07 

Beslutet med handlingar expedieras till 

- 

Beslutet expedieras till  

Region Östergötland, Samråd vård och omsorg  
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§ 45 

Revidering av delegationsordning 
Vår beteckning: SN/2020:85 - 002 

 

Socialnämndens beslut  

1. Delegationsordning beslutad av socialnämnden 11 december 2019, § 164 upphävs från och med 1 
juni 2020. 

2. Förslag till reviderad delegationsordning för socialnämnden antas och gäller från och med 1 juni 
2020. 

Sammanfattning 

Förvaltningen har upptäckt ett behov av revideringar i nu gällande delegationsordning. Nämndsekreterare 

har tillsammans med myndighetschefen, förste socialsekreterare och förste biståndshandläggare sett över 

delegationsordningen. Föreslagna revideringar har markerats med gult i delegationsordningen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-13 

Reviderad delegationsordning 

Beslutet med handlingar expedieras till 

Socialchef (beslut och reviderad delegationsordning) 

Samtliga enhetschefer inom socialförvaltningen (beslut och reviderad delegationsordning) 

MAS 

Ekonom socialförvaltningen  

Samtliga delegater i delegationsordningen  

Beslutet expedieras till  

- 
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§ 46 

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 april månad 

presenteras för nämnden.  

 

Nämnden tackar för uppföljningen.  
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§ 47 

Statistik 
Vår beteckning: SN/2020:68 - 700 

 

 

Förvaltningen har tagit fram en del statistik kring försörjningsstöd samt lite statistik över kommunens 

vård- och omsorgsboende eftersom nämnden efterfrågat detta.  

 

Nämnden tackar för informationen.  
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§ 48 

Lex Sarah-rapporter 
Vår beteckning: SN/2020:64-799, SN/2020:65-799, SN/2020:69-799  

 

 

Utredare Lars Östbom redogör för de Lex Sarah-rapporter som kommit in till förvaltningen sedan senaste 

nämnden. Ytterligare information kommer delges nämnden när utredningarna är klara.  

 

De Lex Sarah-rapporter som kommit in och som skickats ut till sammanträdet har diarienummer:  

- SN/2020:64-799 

- SN/2020:65-799 

- SN/2020:69-799 

 

Socialnämnden tackar för informationen.  
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§ 49 

Socialchefen informerar 

 

Desirée Svanberg, socialchef, informerar om det arbete och de åtgärder som förvaltningen och 
kommunen tagit i samband med den rådande Corona-pandemin.   

Desirée informerar vidare om det arbete som görs på Vätterngården i samband med konflikterna som 
finns inom personalgrupperna och mellan personalgrupper och chefer. En extern konsult har tagits in för 
att utreda situationen och det arbetet pågår ännu.  
 

Socialnämnden tackar för informationen. 
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§ 50 

Anmälan av delegationsbeslut 
Vår beteckning: SN/2020:25-702, SN/2019:119-757, SN/2019:85-730, SN/2020:32-759, SN/2020:33-

759, SN/2020:35-730, SN/2020:54-739, SN/2019:170-751, SN/2020:74-732  

 

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 Tillsvidare tillstånd för försäljning av tobaksvaror. Dnr SN/2020:25-702 

- Delegationsbeslut stadigvarande tillstånd servering till allmänheten – Vadstena Golfrestaurang. 

Dnr SN/2020:25-702 

- Tillsvidare tillstånd för försäljning av tobaksvaror på Coop Vadstena. Dnr SN/2020:25-702 

- Återrapportering av statsbidrag för arbetet mot våld i nära relationer 2019. Dnr SN/2019:119-757 

- Återrapportering av stimulansmedel för 2019 års statsbidrag för habiliteringsersättning. Dnr 

SN/2019:85-730 

- Delegationsbeslut för stimulansmedel för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och 

ungdomsvården. Dnr SN/2020:32-759 

- Delegationsbeslut för statsbidrag för att stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa 

2020. Dnr SN/2020:33-759 

- Delegationsbeslut för statsbidrag till kommuner för habiliteringsersättning 2020. Dnr 

SN/2020:35-730 

- Statsbidrag för att motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om 

personer med demenssjukdom. Dnr SN/2020:54-739 

- Delegationsbeslut redovisning av nämndens inställning till IVO:s beslut. Dnr SN/2019:170-751 

- Inga garanterade omsorgsinsatser till kunder med tillfälliga vistelser i Vadstena kommun. Dnr 

SN/2020:74-732  
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§ 51 

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 mars och april 2020 redovisas på dagens sammanträde. 

 

Beslutsunderlag 
Delegationslistor för mars 2020 avseende Individ- och familjeomsorgen 
Delegationslistor för mars 2020 avseende Äldre och funktionsnedsatta 
Delegationslistor för april 2020 avseende Individ- och familjeomsorgen 
Delegationslistor för april 2020 avseende Äldre och funktionsnedsatta 
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§ 52 

Meddelanden och handlingar för kännedom 
Vår beteckning: SN/2020:1-709, SN/2019:233-709, SN/2020:41-701, SN/2020:67-790, SN/2020:83-700  

 

Sammanfattning 

Följande meddelanden/handlingar har rapporterats till socialnämndens sammanträde 2020-05-20:  

 

1. Redovisning av genomförda insatser 2019 för att nå en bättre och jämlik folkhälsa. Dnr 
SN/2020:1-709 

2. KS § 48, Uppföljning av folkhälsoarbetet 2019. Dnr SN/2020:1-709 
3. Godkännande av återrapportering av kommunens insatser inom folkhälsoområdet 2019. Dnr 

SN/2020:1-709 
4. Begäran från IVO om komplettering av utredning samt yttrande. Dnr SN/2019:233-709 
5. Komplettering till IVO. Dnr SN/2019:233-709 
6. Beslut från IVO dnr 3.1.2-02512/2020. Dnr SN/2019:233-709 
7. Styrelseprotokoll Samordningsförbundet den 28 februari. Dnr SN/2020:41-701 
8. Styrelseprotokoll Samordningsförbundet den 27 mars. Dnr SN/2020:41-701 
9. Rapport från kontroll av dataskyddsefterlevnad 2019- Socialnämnden, Vadstena kommun. Dnr 

SN/2020:67-790 
10. Underrättelse från IVO gällande tillsyn med anledning av Covid-19. Dnr SN/2020:83-700 
11. Underrättelse från IVO gällande tillsyn med anledning av Covid-19, hemtjänst. Dnr SN/2020:83-

700 

 
 

Informationen har noterats och läggs till handlingarna. 
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§ 53 

Avslut Kommunlex arbete med kvalitetsledningssystemet 
 

Under 2019 och halva 2020 har socialförvaltningen tagit hjälp av två konsulter, Lea Reinholdsson och 
Jonas Reinholdsson, från företaget Kommunlex för att ta fram ett kvalitetsledningssystem. Lea och Jonas 
presenterar det arbete som gjorts samt slutresultatet av arbetet. De framförde också vilka brister de stött 
på under vägen och som måste åtgärdas samt att de framförde några rekommendationer om vilka 
områden de anser att förvaltningen borde fortsätta arbeta med.  

Nämnden tackade Lea och Jonas för deras presentation samt det arbete de lagt ner tillsammans med 
förvaltningen.   

 

 

 

 

 

 

 

 


