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Plats och tid Vävaren klockan 09.00-12.15 
 

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 
Monya Axelsson (S), §§ 130-141, deltar på distans 
Annica Johansson (M), deltar på distans 
Kenneth Rydenlund (K), deltar på distans 
Victoria Gustafsson (S) ersätter Monya Axelsson §§ 142-144, deltar på distans 
 

Paragrafer §130–§144 
 

 
 
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 
 

2020-12-16 Sista dag för överklagande 
 

2021-01-11 

Datum då anslaget sätts upp 2020-12-21 Anslaget tas ned dagen efter sista dag för 
överklagande. 
 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 

 
Underskrift  

 
___________________________________________________ 
Sofie Lagerfelt Fernström 
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Ej tjänstgörande 
ersättare 
 

Victoria Gustafsson (S), §§ 130-141, deltar på distans 
Liselott Lejon (M), deltar på distans 
Tommy Kennberg (MP), deltar på distans 
Gun Möller (V), deltar på distans 
Lars Murling (K), deltar på distans 
 

Övriga Caroline Strand, socialchef 
Sofie Lagerfelt Fernström, nämndsekreterare 
Anna Gustavsson, ekonom §§ 130-134, deltar på distans 

 
Ajournering 10.55-11-05 
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§ 130 

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 
 
 
2 

Val av justerare och fastställande av 
föredragningslista 
 
Val av ny ersättare i utskottet 
 

  

3 
 
4 

Ekonomisk uppföljning november 
 
Matleverans till ordinärt boende 
 

SN/2020:48 
 
SN/2020:163 

5 Budget 2021 för socialnämnden 
 

SN/2020:117 

6 Organisationsförändring LSS/IFO 
 

SN/2020:171 
SN/2020:20 

   
7 Riktlinjer för serveringstillstånd 

 
SN/2020:164 

8 Information - Nära vård 
 

SN/2020:1 

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 

 
SN/2020:25  

14 Anmälan av delegationsbeslut som omfattas av 
myndighetsutövning och sekretess 
 

SN/2020:55  

15 Meddelanden och handlingar för kännedom 
 

SN/2020:1, 
SN/2020:165, 
SN/2020:47, 
SN/2020:114 

 

 

Förslag till beslut  
Lars Ekström (K): Till justerare föreslås Margit Berggren Silvheden (C).   Ordföranden Jane Råsten (S) 
föreslår att ett nytt ärende läggs till på dagordningen: Val av ny ersättare till utskottet.  
 

Beslutsgång  
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt Lars Ekström (K) förslag om justerare och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med detta. Ordföranden frågar därefter om nämnden kan besluta att lägga det 
till extra-ärende som hon själv föreslagit och finner att nämnden beslutar att göra det. Ärendet läggs till 
som ärende två på föredragningslistan.  
 

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. 
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§ 131 

Val av ersättare till utskottet 
 

 

Socialnämndens beslut  
1. Socialnämnden beslutar att välja Annica Johansson (M) som ny ersättare för Barbro Henricson 

(M) i socialnämndens utskott.  

 
Förslag till beslut 
Barbro Henricson (M) föreslår Annica Johansson (M) som ny ersättare i socialnämndens utskott.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar nämnden om de kan välja Annica Johansson (M) som ny ersättare i socialnämndens 

utskott, enligt Barbro Henricsons (M) förslag, och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.  

 

Sammanfattning 

Margareta St Cyr (M) som tidigare var ersättare för Barbro Henricson (M) i socialnämndens utskott har 

avslutat sitt uppdrag i socialnämnden. Detta gör att hon inte kan sitta kvar i nämndens utskott så en ny 

ersättare måste väljas.  

 
 
 
 
 
 

  



6 (20) 
 

 
 

Socialnämndens protokoll 2020-12-16 

 

 

 

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 

§ 132 

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

 

Socialnämndens beslut  

1. Socialnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen per november 2020. 

Sammanfattning 

En helårsprognos visar ett underskott på cirka 3,7 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 jämfört mot budget. Omsorgen om funktionsnedsatta visar istället 

ett överskott mot budget, främst inom externa placeringar och personlig assistans.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till socialnämnden, daterad 2020-12-09 

Beslutet med handlingar expedieras till 

Ekonomichef 

Beslutet expedieras till  

Socialchef 

Ekonom   
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§ 133 

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

 

Socialnämndens beslut  

1. Socialnämndens beslutar att godkänna förvaltningens förslag att förändra matleveransen från 

uppvärmd till kyld leverans.   

 

2. Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att se över självkostnadspriset per portion 

och återkomma med ett förslag till ny avgift innan förändringen träder i kraft. 

 

3. Socialförvaltningen får i uppdrag att påbörja omställningen och planera för att verkställa beslutet 

med start 2021-03-01.  

Reservation  
Lars Ekström (K) och Kenneth Rydenlund (K) reserverar sig mot nämndens beslut.  

Sammanfattning 

I juni 2020 antog socialnämnden förvaltningens reviderade riktlinjer för äldre- och 

funktionshinderomsorg. I riktlinjen finns beskrivet de insatser som den enskilde har rätt att ansöka om 

enligt socialtjänstlagen. 

Vadstena kommun erbjuder service i form av matdistribution. Matdistribution beviljas personer som av 

fysiska, psykiska eller sociala skäl inte klarar av att laga sin mat själv. Insatsen kan beviljas dagligen eller till 

vissa dagar regelbundet i veckan. 

I oktober 2020 hade socialförvaltningen drygt 90 aktualiserade ärenden med insatsen matdistribution. 

Varje dag levereras mellan 50-70 uppvärmda matlådor. Antalet portioner har över tid ökat i takt med en 

allt åldrande befolkning.  

Hemtjänstorganisationen har idag en utmaning i att både schematekniskt och planeringsmässigt möta för 

de individuella behov som finns hos våra medborgare i förhållande till personalens arbetade timmar per 

dag.  Dessutom kommer den demografiska befolkningsutvecklingen inom något år att kräva att våra 

personella resurser hanteras så att fler medborgares behov kan tillgodoses. Gapet mellan personer i 

arbetsför ålder i förhållande till det ökade antalet barn, unga och äldre innebär en stor ekonomisk 
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utmaning för alla kommuner och vår gemensamma välfärd framöver. För att möta utmaning krävs att 

kommunen redan idag börjar förändra sin organisation och vidtar de åtgärder som krävs för att kunna 

hjälpa de som är i behov av våra kommunala insatser, och samtidigt skapa en ekonomi i balans. 

Resursfördelningen av personalens arbetade tid behöver maximeras och idag ser förvaltningen att 

tidsåtgängen för att leverera dessa matlådor ligger mellan 7-8 timmar i snitt per dag.  

För att fortsatt kunna erbjuda kommunens medborgare service i form av matdistribution så behöver 

förvaltningen förändra insatsens innehåll och servicenivå. Förvaltningens förslag till beslut innebär att 

medborgaren fortsatt ska erbjudas närproducerad lunch från Culinar men att maten levereras kyld. Det 

innebär att kostenheten kyler ner maten efter tillagning och att hemtjänstens sedan har möjlighet att 

levereras den till medborgaren under en längre tidsperiod.  

En förändring som krävs för att klara ökade volymer av antalet äldre, för att arbeta mer klimatsmart, men 

också för att klara de ekonomiska förutsättningarna som socialförvaltningen har 2021 och framåt. 

Kommunens skatteintäkter behöver helt enkelt prioriteras om så att de räcker till att stödja fler 

medborgare de kommande åren. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till socialnämnd, daterad 2020-12-16 

Beslutet med handlingar expedieras till 

Enhetschef hemtjänst 

Ekonom socialförvaltningen 

Myndighetschef  

Beslutet expedieras till  

- 
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§ 134 

Budget 2021 för socialnämnden 
Vår beteckning: SN/2020:117 - 041 

 

 

Socialnämndens beslut  

1. Socialnämnden antar budget och nämndmål för 2021, med plan för 2022 och 2023. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige fastslog i december 2020 en strategisk plan med rambudget för Vadstena kommun, 
gällande 2021 och med plan för 2022 och 2023. Socialförvaltningen har med utgångspunkt i denna tagit 
fram ett förslag till budget och nämndmål för socialnämnden för samma period. Planen innehåller förslag 
på drift- och investeringsbudgetar samt nämndspecifika mål som bidrar till de strategiska målen.  

 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att anta förslaget till mål och detaljbudget 2021 med plan för 
2022 och 2023. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till socialnämnden, daterad 8 december 2020. 

Förslag till mål och detaljbudget 2021 med plan för 2022-2023 för socialnämnden. 

Beslutet med handlingar expedieras till 

Ekonomichef  

Beslutet expedieras till  

Socialchef 

Ekonom 
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§ 135 

Organisationsförändring LSS/IFO 
Vår beteckning: SN/2020:171-750, SN/2020:20-021  

 

Socialnämndens beslut  

1. Socialnämndens beslutar att godkänna förvaltningens förslag till organisationsförändring inom 

verksamheten LSS, Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade och IFO, Individ och 

familjeomsorgen.  

 

2. Socialförvaltningen får i uppdrag att påbörja omställningen och planera för att verkställa beslutet 

med start 2021-04-01.  

 

 

Sammanfattning 

Samhället förändras och socialförvaltningens behov av nya arbetsmetoder och insatser behöver följa den 

förändringen. För att möta de behov som våra medborgare har för stunden behöver socialförvaltningen 

skapa en bredd av insatser som matchar den enskilde medborgarens unika behov. Men förvaltningen 

behöver också skapa insatser som är av mer förebyggande karaktär för att motverka och förebygga ohälsa. 

Förebyggande insatser som exempelvis möjliggör för den enskilde att lättare klara sin egen livsföring, 

familjesituation, ett beroende, sin skolgång eller hälsa. 

Socialförvaltningen verkar idag inom en rad lagstiftningar för att möjliggöra en god livssituation för våra 

barn, unga och vuxna.  

För att skapa en mer samlad vårdkedja kring medborgaren med tidiga insatser och med en ökad 

kompetens så är förvaltningens förslag att boendestöd, stödboende och daglig syselsättning enligt SoL 

flyttas över till enheten råd och stöd inom verksamhetsområdet IFO. Förvaltningen ser ett behov av att 

organisera och samplanera olika yrkesprofessioner kring dessa barn, unga och vuxna till en gemensam 

enhet för att nå ett bättre resultat och en högre måluppfyllelse. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till socialnämnd, daterad 2020-12-09 

Risk- och konsekvensanalyser 

Protokoll till facklig information MBL, daterad 2020-12-01 

Protokoll till facklig information MBL, daterad 2020-12-10 

 

Beslutet med handlingar expedieras till 

Enhetschefer inom LSS 

Ekonom socialförvaltningen 

Myndighetschef  

 

Beslutet expedieras till  

- 
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§ 136 

Riktlinjer för serveringstillstånd 
Vår beteckning: SN/2020:164 - 700 

 

Socialnämndens beslut  

 

1. Socialnämnden upphäver riktlinjer för alkoholservering och tobaksförsäljning, antagna av 
socialnämnden 2019-06-19 § 84 från och med 31 december 2020. 

2. Socialnämnden antar Riktlinjer för serveringstillstånd och att de gäller från 1 januari 2021.  

Sammanfattning 

Socialnämnden ansvarar för att handlägga och bevilja serveringstillstånd i Vadstena kommun. 

Handläggningen och en stor del av beslutsfattandet är delegerat till tjänstepersoner. De riktlinjer som 

funnits för alkoholservering och tobaksförsäljning behövde revideras därför är ett nytt förslag på riktlinjer 

för serveringstillstånd framtagna.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-12-07 

Förslag på riktlinjer för serveringstillstånd  

Tidigare riktlinjer för alkoholservering och tobaksförsäljning  

Beslutet med handlingar expedieras till 

Alkoholhandläggare i Motala 

Beslutet expedieras till  

-  
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§ 137 

Information - Nära vård 
Vår beteckning: SN/2020:1 - 709 

 

Caroline Strand, socialchef, informerar om projektet Nära vård som drivs i samarbete mellan regionen och 

samtliga kommuner i länet. Både ledningsgruppen med samtliga socialchefer och regionchefer i länet och 

ledningsgruppen med samtliga socialnämndsordföranden är delaktiga i projektet. Målet är att skapa en 

nära och mer lätt tillgänglig vård för alla inom länet.  

 

Caroline Strand visar en powerpoint under presentationen, denna är utskickad till nämnden.  

 

Nämnden tackar för informationen.  
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§ 138 

Information från socialchef 

 

Caroline Strand, socialchef, börjar med att informera om corona-läget. Just nu har vi inga smittade 

personer inom våra verksamheter. Vi har haft några från personalen som blivit bekräftade med covid-19 

men än så länge har inga brukare blivit smittade vilket vi ser som ett kvitto på att personal använder 

skyddsutrustning på ett bra sätt. Läget inför jul och nyår är stabilt och de flesta från personalen har kunnat 

få de ledigheter de önskat.. Vi har gått om skyddsutrustning just nu. Från fredag 18 december kommer vi 

börja använda både visir och munskydd i all ansiktsnära vård i förebyggande syfte.  

 

Caroline fortsätter att informera om att vaccinationen av covid-19. Just nu håller vi på och tar fram siffror 

på hur många brukare vi har för att veta hur mycket vaccin vi behöver. Det är fortfarande lite oklart vilket 

vaccin vi får. Vi kommer vaccinera de som bor på våra boenden och primärvården kommer behöva skjuta 

till läkarresurser vid vaccineringen. Efter genomförd vaccinering måste personal vara kvar cirka 30 minuter 

inne hos brukaren, för att se ev bieffekter, och detta kommer kräva mer resurser från oss.  

 

Caroline informera även om att vi fått ett riktat statsbidrag till oss som ska användas för trauma-stöd till 

vår personal. Vi kommer inte behöva redovisa vad vi använt dessa medel till.   

 

Det är nu klart med ny chef för hemsjukvården, den nya chefen heter Camilla Fagerlöf och kommer 

närmast från Motala. Hon börjar den 22 februari. Det är även klart med ny chef för hemtjänsten, den nya 

chefen heter Veronica Stoltz och kommer närmast från Motala. Hon börjar den 1 mars. Vi har även haft 

annons ute för tjänsten som enhetschef på Vätterngården. Tiden för ansökan har gått ut och vi fick in 25 

ansökningar. Rekryteringen påbörjas direkt efter jul-och nyårshelgerna.  

 

Caroline avslutar med att visa ett förslag på årshjul som hon tagit fram. Det är uppdelat utifrån de fyra 

kvarttalen med olika ämnen och områden att arbeta med i varje kvarttal. Nämnden tycker det ser bra ut 

och vill gärna prova att arbeta utifrån det.  

 

Nämnden tackar för informationen.  
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§ 139 

Information från socialnämndens ordförande 
 

 

Ordförande Jane Råsten (S) informerar om att hon deltar i många digitala möten som handlar om corona-

pandemin och lärdomar utifrån den.  

 

Jane informerar också om att Vätterngården fyllt 25 år och haft ett stort, corona-anpassat, firande av detta. 

Firandet blev mycket lyckat och Jane visar några bilder, som hon fått ta del av, från firandet.  

 

Nämnden tackar för informationen.  
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§ 140 

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 november månad 

presenteras för nämnden.  

 

Nämnden tackar för uppföljningen.  
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§ 141 

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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§ 142 

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 2020-12-16: 

- Delegationsbeslut – Tillsynsutredning Matglädje i Vadstena AB. Dnr SN/2020:25-702 
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§ 143 

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 november 2020 redovisas på dagens sammanträde. 

 

Beslutsunderlag 
Delegationslistor för november 2020 avseende Individ- och familjeomsorgen 
Delegationslistor för november 2020 avseende Äldre och funktionsnedsatta 
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§ 144 

Meddelanden och handlingar för kännedom 
Vår beteckning: SN/2020:1-709, SN/2020:165-709, SN/2020:47-751, SN/2020:114-709 

 

 

Sammanfattning 

Följande meddelanden/handlingar har rapporterats till socialnämndens sammanträde 2020-12-16:  

 

1. VB  Jämställdhetsmyndigheten utskick till chefer och politiker. Dnr SN/2020:1-709 
2. Utskick till chefer och politiker. Dnr SN/2020:1-709 
3. Deluppföljning regional ANDT-strategi 2016-2020. Dnr SN/2020:165-709 
4. ANDT-strategi 2016-2020. Dnr SN/2020:165-709 
5. Dom från Förvaltningsrätten i Linköping mål nr 4894-20 gällande ej verkställt beslut. Dnr 

SN/2020:47-751 
6. Rapportering till kommunrevisionen av ej verkställda beslut och avbrott i verkställighet enligt SoL 

och LSS kvartal 3. Dnr SN/2020:114-709 
7. Rapportering till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut och avbrott i verkställighet enligt 

SoL och LSS kvartal 3. Dnr SN/2020:114-709 
 
Informationen har noterats och läggs till handlingarna. 

 
 
 
 
 
 

 


