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Plats och tid Vävaren klockan 09.00-12.10 

 
Beslutande Jane Råsten (S), ordförande 

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

Paragrafer §115–§129 
 
Sekreterare 

 
_________________________________________________________ 
Sofie Lagerfelt Fernström 

 
Ordförande 

 
_________________________________________________________ 
Jane Råsten (S) 

 
Justerare 

 
_________________________________________________________ 
Margit Berggren Silvheden (C) 

 

Anslag/bevis 
 

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

 
Sammanträdesdatum 
 

2020-11-18 Sista dag för överklagande 
 

2020-12-15 

Datum då anslaget sätts upp 2020-11-24 Anslaget tas ned dagen efter sista dag för 
överklagande. 
 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 

 
Underskrift  

 
___________________________________________________ 
Sofie Lagerfelt Fernström 
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Ej tjänstgörande 
ersättare 
 

- 
 

Övriga Caroline Strand, socialchef 
Sofie Lagerfelt Fernström, nämndsekreterare  
Anna Gustavsson, §§ 115-116, deltar på distans  

 
Ajournering 10.55-11.00 
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§ 115 

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 Ekonomisk uppföljning oktober 
 

SN/2020:48 

3 Verksamhetsplan och mål för 2021 
 

SN/2020:162 

4 Intern kontrollplan för 2021 
 

SN/2020:158 

5 Matleverans till ordinärt boende 
 

SN/2020:163 

6 Sammanträdestider för socialnämnden och dess 
utskott 2021 
 

SN/2020:155 

7 Uppföljning av värdighets- och 
servicegarantierna 
 

SN/2020:156 

8 Revidering av servicegarantier SN/2020:157 
 

9 Information från socialchef 
 

 

10 Information från socialnämndens ordförande 
 

 

11 Uppföljning internkontrollplan 2020 
 

SN/2020:77 

12 Statistik 
 

SN/2020:68 
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13 Anmälan av delegationsbeslut 
 

 

14 Anmälan av delegationsbeslut som omfattas av 
myndighetsutövning och sekretess 
 

SN/2020:55 

15 Meddelanden och handlingar för kännedom 
 

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 Ekström (K) förslag om justerare och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med detta.  
 
Sammanfattning  
Ordföranden och sekreteraren inleder sammanträdet med att ge lite praktisk information om hur mötet ska 
genomgöras eftersom det sker digitalt.  
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 

  



5 (21) 
 

 
 

Socialnämndens protokoll 2020-11-18 

 

 

 

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 

§ 116 

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

Socialnämndens beslut  
 

1. Socialnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen per oktober 2020. 

Sammanfattning 

En helårsprognos visar ett underskott på cirka 4,5 miljoner för socialnämndens verksamhet och bygger på nu 
kända förutsättningar och beslut. De största orsakerna till det förväntade underskottet är personalkostnader 
inom äldreomsorg och hemsjukvård, placeringskostnader inom individ- och familjeomsorgen samt lägre 
statsbidrag från Migrationsverket jämfört mot budget. Omsorgen om funktionsnedsatta visar istället ett 
överskott mot budget, främst inom externa placeringar. Prognosen bygger på att socialnämnden får statlig 
ersättning till följd av covid -19. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 november 2020. 

Beslutet med handlingar expedieras till 

Ekonomichef 

Beslutet expedieras till  

Socialchef 
Ekonom  
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§ 117 

Verksamhetsplan och mål för 2021 
Vår beteckning: SN/2020:162 - 042 
 

Socialnämndens beslut  
 

1. Socialnämnden antar förvaltningens förslag på verksamhetsplan för socialnämnden 2021.  
 

Förslag till beslut  

Lars Ekström (K) och Barbro Henricson (M) ställer sig bakom liggande förslag. 

Sammanfattning 

Socialchef har arbetat fram ett förslag på verksamhetsplan för socialnämnden 2021. Planen utgår från 
kommunens vision samt kommunens och nämndens mål och budget för 2021.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-13 
Förslag till Verksamhetsplan för socialnämnden 2021, daterad 2020-10-30 

Beslutet med handlingar expedieras till 

Socialförvaltningens enhetschefer 
Socialförvaltningens ekonom  
Ekonomichef 
Kommunstyreslen  

Beslutet expedieras till  

- 
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§ 118 

Intern kontrollplan för 2021 
Vår beteckning: SN/2020:158 - 042 
 

Socialnämndens beslut  
 

1. Internkontrollplan för socialnämnden 2021 fastställs. 

Sammanfattning 

Socialnämnden har det yttersta ansvaret för att det finns god intern kontroll i socialförvaltningen 
verksamheter. Den interna kontrollen ska på en rimlig nivå säkerställa att verksamheten lever upp till målen, 
är resurseffektiv, att lagstiftning och styrdokument följs och att möjliga risker upptäcks, bedöms och 
förebyggs.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-10 
Förslag till internkontrollplan för socialnämnden 2021 

Beslutet med handlingar expedieras till 

Kommunstyrelsen 
Kommunens revisorer 
Ekonomichef 
Socialchef 
Enhetschefer socialförvaltningen  
SAS 
MAS 
IT-samordnare  

Beslutet expedieras till  

- 
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§ 119 

Matleverans till ordinärt boende 
Vår beteckning: SN/2020:163 - 732 
 

Socialnämndens beslut  
 

1. Socialnämndens beslutar att återremittera ärendet om matleverans till ordinärt boende med 
motiveringen att ärendet behöver arbetas igenom mer innan nämnden kan fatta beslut i ärendet.  
 
 

Förslag till beslut  

Margit Berggren Silvheden (C) föreslår att ärendet återremitteras med motiveringen att ärendet behöver 
arbetas igenom mer. Lars Ekström (K), Kenneth Rydenlund (K) och Margareta St Cyr (M) ställer sig bakom 
Margit Berggrens Silvhedens förslag om återremiss. Barbro Henricson (M) och Jan-Inge Printz (S) ställer sig 
bakom liggande förslag.  
 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar nämnden om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde eller om det ska återremitteras 
enligt Margit Berggren Silvhedens förslag. Ordföranden finner att nämnden beslutar att ärendet ska 
återremitteras med motveringen att ärendet behöver arbetas igenom ytterligare innan beslut fattas av 
nämnden.  

Sammanfattning 

Socialförvaltningen föreslår att nämnden fattar beslut om att förändra matleveranserna till ordinärt 

boende. Matdistribution ska framöver ske färre dagar i veckan och det uppnås genom att brukarna får kyld 

mat vid ett eller två tillfällen i veckan som de sedan värmer upp när de önskar äta den. Detta kommer öka 

valmöjligheten för brukarna genom att de nu i större omfattning kan välja vad de vill äta och när de vill äta 

sin mat. Förslaget innebär också en kostnadsreducering inom hemtjänsten och minskad påverkan på 

miljön.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till socialnämnd, daterad 2020-11-18 
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Beslutet med handlingar expedieras till 

Socialchef 
Ekonom socialförvaltningen 

Beslutet expedieras till  

- 
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§ 120 

Sammanträdestider för socialnämnden och dess utskott 2021 
Vår beteckning: SN/2020:155 - 006 
 

Socialnämndens beslut  

 
1. Följande sammanträdesdagar fastställs för socialnämnden under 2021 (samtliga tillfällen under 

förmiddagstid): 
Onsdag 27 januari 
Onsdag 17 mars  
Onsdag 21 april         
Onsdag 19 maj 
Onsdag 16 juni 
Onsdag 15 september 
Onsdag 20 oktober 
Onsdag 17 november 
Onsdag 15 december 

 
2. Förslag till sammanträdestider för socialnämndens utskott 2021 (samtliga tillfällen under 

eftermiddagstid): 
Onsdag 13 januari 
Onsdag 10 februari 
Onsdag 3 mars 
Onsdag 7 april 
Onsdag 5 maj 
Onsdag 2 juni 
Onsdag 7 juli 
Onsdag 1 september 
Onsdag 6 oktober 
Onsdag 3 november 
Onsdag 1 december 
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Sammanfattning 

Enligt kommunens huvudreglemente för kommunstyrelse och nämnder ska nämnden besluta om sina 
sammanträdestider. Förslaget för 2021 innebär nio sammanträden för socialnämnden och elva 
sammanträden för socialnämndens utskott. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-28 
 

Beslutet med handlingar expedieras till 
- 

Beslutet expedieras till  

Socialnämndens ledamöter och ersättare 
Handläggare och enhetschefer inom socialnämnden 
Kommunikatör 
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§ 121 

Uppföljning av värdighets- och servicegarantierna 
Vår beteckning: SN/2020:156 - 700 
 

Socialnämndens beslut  
 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av nämndens värdighets- och servicegarantier 2020. 
 
Förslag till beslut  
Lars Ekström ställer sig bakom liggande förslag.  

Sammanfattning 

Nya värdighets- och servicegarantier antogs 2017. Genom servicegarantierna säkerställs att 
socialförvaltningens arbete utförs med god kvalitet och att verksamheten kan arbeta strukturerat och likartat. 
Servicegarantierna följs upp årligen med en redovisning till nämnden.  

 
Uppföljningen för 2020 uppvisar enstaka avvikelser för äldreomsorgen och hemtjänsten, men i övrigt 
bedöms att verksamheten lever upp till fastställda värdighets- och servicegarantier. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-28 

Beslutet med handlingar expedieras till 

- 

Beslutet expedieras till  

Enhetschefer inom socialförvaltningen  
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§ 122 

Revidering av servicegarantier 
Vår beteckning: SN/2020:157 - 700 
 

Socialnämndens beslut  

 

1. Socialnämnden antar de reviderade servicegarantierna: Bostadsanpassning, Daglig verksamhet, 
Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd, Handläggningstider för äldre och funktionshindrade, 
Råd och stöd – familjemottagningen, Vuxenstöd och Våld i nära relationer,  

2. de reviderade servicegarantierna gäller från 1 december 2020.  
3. Servicegarantierna för Familjehem och Kontaktperson och kontaktfamilj tas bort.  

 
Förslag till beslut  
Lars Ekström (K) ställer sig bakom liggande förslag.  

Sammanfattning 

Nämnden har beslutet att förvaltningen ska ha ett visst antal servicegarantier för sin verksamhet. Dessa riktar 
sig främst till individ- och familjeomsorgens verksamheter. Dessa har reviderats eftersom det funnits behov 
av det. Reviderade garantier föreslås därför antas av socialnämnden. I samband med revideringen följs även 
garantierna upp.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-02 
Servicegarantier för:  

- Bostadsanpassning 
- Daglig verksamhet 
- Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd  
- Handläggningstider för äldre och funktionshindrade  
- Råd och stöd – familjemottagningen  
- Vuxenstöd  
- Våld i nära relationer  
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Beslutet med handlingar expedieras till 

Myndighetschef  
Förste socialsekreterare Vuxenteam 
Förste socialsekreterare Barn- och familjeteam 
Förste biståndssekreterare  
Enhetschef daglig verksamhet  
Förvaltningens webbredaktör  

Beslutet expedieras till  

- 
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§ 123 

Information från socialchef 
 

Caroline Strand, socialchef, börjar med att informera om Covid-19-läget i kommunen. Just nu har vi 
bekräftat smittade brukare i ordinärt boende samt några medarbetare inom hemsjukvården med bekräftad 
smitta. När dagens sammanträde äger rum finns inga bekräftat smittade på kommunens boenden och det 
har det inte funnits sedan sommaren.  Just nu pågår en smittspårning inom ordinärt boende och 
hemsjukvården. Bemanningen i kommunen är stabil. I veckan går de restriktioner som infördes 29 oktober 
ut men de förväntas förlängas. Beroende på vad eventuella nya restriktioner säger kan det bli tal om nya 
former av förbud eller restriktioner i våra verksamheter.  
 
Caroline informerar vidare om att arbetat med att starta upp ett korttidsboende för barn och unga, LSS, i 
Borghamn flyter på bra och förhoppningen är att kunna starta verksamheten i februari 2021. Avtalet för 
hyra av lokalen, som ägs av VFAB, kommer antagligen undertecknas av kommundirektör och 
kommunstyrelsens ordförande.  
 
Hon fortsätter att informera om att den tillbyggnad som är planerad på Vätterngården (gemensamhetslokal 
och personalutrymmen) och som skulle ha byggts under 2020 men blev framskjuten på grund av pandemin 
nu kommer byggas under 2021 med planerad byggstart 1 april 2021. Förhoppningen är att tillbyggnaden är 
klar till december 2021.  
 
Caroline informerar även om att det är klart med ny enhetschef för hemsjukvården, den nya chefen börjar i 
februari 2021. Vidare informerar Caroline om att arbetssituationen på hemsjukvården just nu är ansträngd. 
Nuvarande chef håller på och ser över och kartlägger arbetsmiljön samt gör upp en plan för hur arbetet ska 
bedrivas framåt, detta arbete kommer den nya chefen ta över när denna är på plats.  
 
Avslutningsvis informerar Caroline om att det framåt kommer ske lite förändringar inom LSS-området 
under 2021.  
 
Nämnden tackar för informationen.  
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§ 124 

Information från socialnämndens ordförande 
 

Ordförande Jane Råsten (S) informerar om att hon tillsammans med övriga presidiet och socialchef haft ett 
möte med kommunrevisionen där revisionen bland annat fått en del information om hur och vad 
förvaltningen arbetar med samt fått möjlighet att ställa frågor inom olika områden. De fick även information 
om hur nämnden arbetar med olika ärenden. Kommunrevisionen var nöjda med mötet och den information 
de fick. 
 
Vidare informerar Jane om att hon och socialchef, Caroline Strand, har diskuterat hur de ska göra med 
kommunala pensionärsrådet som har blivit tvungna att ställa in samtliga av sina sammanträden under 2020 
på grund av pågående pandemi. Det fanns ett förslag om att möta upp dem utomhus för att informera lite 
om vad som händer i förvaltningen samtidigt som de bjuds på enklare fika men med tanke på de nya 
restriktionerna är det inte genomförbart. Istället kommer Jane och Caroline höra av sig till samtliga i rådet 
för att ge lite information om vad som hänt under året samt vad som händer framåt.  
 
Nämnden tackar för informationen.  
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§ 125 

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 oktober månad 
presenteras för nämnden.  
 
Nämnden tackar för uppföljningen.  
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§ 126 

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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§ 127 

Anmälan av delegationsbeslut 
Vår beteckning: SN/2020:25 - 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 2020-11-18: 

- Delegationsbeslut - Stadigvarande ändring i serveringstillståndet för servering till allmänheten – 
Banco. Dnr SN/2020:25-702 
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§ 128 

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 oktober 2020 redovisas på dagens sammanträde. 
 

Beslutsunderlag 
Delegationslistor för oktober 2020 avseende Individ- och familjeomsorgen 
Delegationslistor för oktober 2020 avseende Äldre och funktionsnedsatta 
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§ 129 

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

 

Sammanfattning 

Följande meddelanden/handlingar har rapporterats till socialnämndens sammanträde 2020-11-18:  
 

1. Sammanträdesprotokoll för Samordningsförbundet för västra Östergötland 25 september 2020. 
Dnr SN/2020:41-701 

2. Styrelseprotokoll sammordningsförbundet den 23 oktober. Dnr SN/2020:41-701 
3. KS §123 Riktlinje för deltagande på distans. Dnr SN/2020:1-709 
4. Riktlinje för deltagande på distans. Dnr SN/2020:1-709 
5. VB IVOs rapport om arbetet mot oseriösa assistansanordnare. Dnr SN/2020:1-709 
6. Rapport-forslag-till-atgarder-gallande-oseriosa-assistansanordnare-2020-11-ivo-2020-10-262. Dnr 

SN/2020:1-709 
7. Om IVOs rapport om personlig assistans. Dnr SN/2020:1-709 
8. LGVO "Att växa upp" brev oktober 2020. Dnr SN/2020:1-709 
9. Tidigt stöd i samverkan – lägesrapport. Dnr SN/2020:1-709 

 
Informationen har noterats och läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
 

 


