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Plats och tid Vävaren klockan 09:00-13.00 

 
Beslutande Jane Råsten (S), ordförande 

Barbro Henricson (M), första vice ordförande, på distans 
Margit Berggren Silvheden (C), andra vice ordförande, på distans 
Lars Ekström (K), på distans 
Monya Axelsson (S), §§ 17-31, på distans 
Annica Johansson (M), på distans 
Kenneth Rydenlund (K), på distans 
Viktoria Gustavsson (S), §§ 32-34, på distans 
 

Paragrafer §17–§34 
 

 
 
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 
 

2021-03-17 Sista dag för överklagande 
 

2021-04-09 

Datum då anslaget sätts upp 2021-03-19 Anslaget tas ned dagen efter sista dag för 
överklagande. 
 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 

 
Underskrift  

 
___________________________________________________ 
Sofie Lagerfelt Fernström 
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Ej tjänstgörande 
ersättare 
 

Viktoria Gustafsson (S), §§ 17-31, på distans 
Liselott Lejon (M), på distans 
Elena Ekman (K), på distans 
Gun Möller (V), på distans 
Kristina Carlsson (M), på distans 
Lars Murling (K), på distans 
 

Övriga Caroline Strand, socialchef 
Jakob Rönnqvist, förbundsansvarig Samordningsförbundet, §§ 17-18, på 
distans 
Anna Gustavsson, ekonom, §§ 19-20, på distans 
Elisabeth Pettersson, enhetschef LSS, § 21, på distans 
Pernilla Vidarsson, enhetschef LSS, § 21, på distans  
Linda Fröjdh Dahlgren, myndighetschef, § 21, på distans  
Sofie Lagerfelt Fernström, nämndsekreterare  

 
Ajournering 10.20-10.35 
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§ 17 

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 Information om Samordningsförbundet 
 

  

3 Årsredovisning och bokslut 2020 
 

SN/2021:19  

4 Ekonomisk uppföljning februari 
 

SN/2021:41  

5 Verksamhetsplaner för verksamheterna 
 

SN/2020:162  

6 Förändrad avgift för matleverans ordinärt 
boende 
 

SN/2021:42  

7 Utökning daglig verksamhet 
 

SN/2021:43  

8 Revidering av delegationsordningen 
 

SN/2021:14  

9 Riktlinjer lex Sarah 
 

SN/2021:40  

10 Riktlinje dubbla hyror 
 

SN/2019:116  

11 Byte av datum för nämndsammanträdet i april 
 

SN/2021:46  

12 Rapportering av ej verkställda beslut 
 

SN/2020:114  
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13 Information från socialchefen 
 

  

14 Information från socialnämndens ordförande 
 

  

15 Statistik 
 

SN/2021:48  

16 Anmälan av delegationsbeslut 
 

SN/2020:24, 
SN/2021:6, 
SN/2020:32, 
SN/2020:33, 
SN/2020:54, 
SN/2021:1, 
SN/2020:168, 
SN/2020:119, 
SN/2020:35 
 

 

17 Anmälan av delegationsbeslut som omfattas av 
myndighetsutövning och sekretess 
 

SN/2021:45  

18 Meddelanden och handlingar för kännedom 
 

SN/2021:1 
SN/2021:6 
SN/2021:55 

 

 
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  
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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§ 18 

Information om Samordningsförbundet 
 
Jakob Rönnqvist, förbundsansvarig för Samordningsförbundet Västra Östergötland, presenterar 
Samordningsförbundet. Han berättar när och varför det startade samt hur det ser ut på nationell nivå. Han 
informerar om vad Samordningsförbundet är till för och vad de arbetar med samt vilka lokala projekt som 
finns i västra Östergötland. Avslutningsvis visar han lite statistik från det gångna året och informerar om 
framtiden och vad de avser att arbeta med kommande år.  
Nämnden tackar för informationen.  
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§ 19 

Årsredovisning och bokslut 2020 
Vår beteckning: SN/2021:19 - 042 
 

Socialnämndens beslut  
1. Socialnämnden godkänner årsredovisningen för 2020. 

Sammanfattning 
Socialnämnden redovisar 2020 ett underskott mot budget på 1,9 mnkr. Positiva effekter på resultatet är 
ersättningen på grund av coronapandemin, lägre kostnad för externa placeringar och effektivare 
personalanvändning inom verksamheten för funktionshindrade. Däremot försämras resultatet av ökade 
personalkostnader inom hemsjukvård, hemtjänst och särskilt boende samt ökade kostnader för 
ekonomiskt bistånd och vuxenvård inom individ- och familjeomsorgen. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till socialnämnden, daterad den 9 mars 2021 
Årsredovisning 2020 för socialnämnden 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Socialchef 
Socialnämndens ekonom 
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§ 20 

Ekonomisk uppföljning februari 
Vår beteckning: SN/2021:41 - 042 
 

Socialnämndens beslut  
1. Socialnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen per februari 2021. 

Sammanfattning 
En helårsprognos visar på total nivå en budget i balans för socialnämndens verksamhet. Prognosen bygger 
på nu kända förutsättningar och beslut. Hemtjänsten har haft högre personalkostnader än budget, vilket 
beror på ökat antal ärenden, hög sjukfrånvaro och mycket tid för introduktioner av vikarier. Hemtjänsten 
beräknar därför att visa ett underskott mot budget på 450 000 kr. Däremot kommer socialnämnden att få 
statlig ersättning för coronakostnader i december och den intäkten förväntas att vara cirka 450 000 kr.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till socialnämnden, daterad 10 mars 2021 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Ekonomichef 

Beslutet expedieras till  
Socialchef 
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§ 21 

Verksamhetsplaner för verksamheterna 
Vår beteckning: SN/2020:162 - 042 
 

I november 2020 antog socialnämnden sin verksamhetsplan för 2021. Under februari 2021 har alla 
enhetschefer inom förvaltningen tagit fram verksamhetsplaner för deras enheter utifrån den övergripande 
planen. Dessa presenteras för nämnden under mars och aprils sammanträden.  

På dagens sammanträde presenterar därför först Elisabeth Pettersson och Pernilla Vidarsson, båda 
enhetschefer inom LSS, sin gemensamma verksamhetsplan för LSS-området. De berättar vad de är mest 
stolta över under 2020 och vad de ser för utmaningar inför kommande år. Avslutningsvis berättar de om 
vad de skulle göra om de var politiker för en dag.  

Därefter presenterar Linda Fröjdh Dahlgren, myndighetschef, sin verksamhetsplan för individ- och 
familjeomsorgen. Även hon berättar vad hon är mest stolt över och vilka utmaningar hon ser för 
kommande år. Avslutningsvis berättar hon vilka frågor hon skulle satsa på om hon var politiker för en 
dag.  

Nämnden tackar alla tre för deras presentationer.  
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§ 22 

Förändrad avgift för matleverans ordinärt boende 
Vår beteckning: SN/2021:42 - 706 
 

Socialnämndens beslut  
Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Om en sänkning av avgiften för matleverans till ordinärt boende från 75 kr/lunch till 65,30 
kr/lunch.  

2. Om en sänkning av avgiften för matdistribution från 19 kr/portion till 14,30 kr/portion. 
3. De nya avgifterna gäller från 1 maj 2021.  

 

Sammanfattning 
I december 2020 antog kommunfullmäktige avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde. Under 
hösten 2020 tog socialnämnden beslut om förändrad organisation rörande matleveranser till ordinärt 
boende. En förändring som möjliggör en sänkt avgiften för lunchen samt matleverans till ordinärt boende. 
Totalt sänks avgiften från 94 kr/lunch (kostnad för lunch och leverans) till totalt 80 kr/lunch (kostnad för 
lunch och leverans). Beslutet gäller från 1 maj 2021. 
 
Övriga avgifter som antogs av kommunfullmäktige 2020 förändras inte i och med detta beslut.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-24 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Kommunstyrelsen  

Beslutet expedieras till  
Socialnämnden (efter beslut i kommunfullmäktige)  
Kostenheten (efter beslut i kommunfullmäktige)  
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§ 23 

Utökning daglig verksamhet 
Vår beteckning: SN/2021:43 - 733 
 

Socialnämndens beslut  
 

1. Socialnämnden beslutar att utöka verksamheten daglig sysselsättning enligt LSS till att omfatta 
lättare caféuppdrag i kommunhuset samt enklare servicetjänster i form av bland annat 
vaktmästeriuppdrag. Verksamheten förläggs under Mårtens ansvarområde och innebär att 
enhetens upptagningsområde och drift utökas med cafeterian i kommunhuset samt enklare 
serviceinsatser i kommunhuset.  

 
2. Utökningen av verksamheten startar upp under maj månad under förutsättning att den kan 

genomföras på ett smittsäkert och anpassat sätt utifrån gällande rekommendationer i rådande 
pandemi.  

 
3. Verksamheten ska utökas inom befintlig budgetram för verksamhetsområdet.  

 

Sammanfattning 
För att möjliggöra ett bredare utbud och öka möjligheten till individuellt anpassade insatser i form av 
daglig verksamhet enligt LSS är förvaltningens förslag att verksamheten utökas till att omfatta lättare 
caféuppdrag i kommunhuset samt enklare servicetjänster i form av bland annat vaktmästeriuppdrag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-04 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Enhetschefer inom LSS 
Kommunstyrelsen 

Beslutet expedieras till  
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§ 24 

Revidering av delegationsordningen 
Vår beteckning: SN/2021:14 - 002 
 

Socialnämndens beslut  
 

1. Delegationsordning beslutad av socialnämnden 9 september 2020, § 88 upphävs från och med 31 
januari 2021. 

2. Förslag till reviderad delegationsordning för socialnämnden antas och gäller från och med 1 
februari 2021. 

Sammanfattning 
Biståndshandläggare för LSS har uppmärksammat att vår delegationsordning på vissa punkter hänvisar till 
gällande riktlinjer. I riktlinjerna finns, sedan de reviderades januari 2020, inga delegationsgränser angivna. 
Därför finns det behov av att revidera delegationsordningen så att samtliga delegationsgränser finns med i 
denna. Planen är att samtliga delegationsgränser ska finnas angivna i delegationsordningen och inte i 
eventuella riktlinjer.  
 
Förändringarna är tagna utifrån vad som stod i de tidigare riktlinjerna. Föreslagna förändringar är 
markerade med gult.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-01 
Reviderad delegationsordning  

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

Beslutet expedieras till  
- 
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§ 25 

Riktlinjer lex Sarah 
Vår beteckning: SN/2021:40 - 700 
 

Socialnämndens beslut  
 

1. Socialnämnden upphäver Lex Sarah – Riktlinje för rapportering och utredning av brister och 
missförhållanden inom socialnämndens verksamhetsområde, antagna av socialnämnden 9 juni 
2015 § 96.  

2. Socialnämndens ger socialchefen i uppdrag att ta fram nya rutiner för lex sarah-rapportering och 
utredning som ska gälla i socialnämndens verksamheter.  

Sammanfattning 
Bestämmelserna om rapportering av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden i 
verksamheterna inom socialnämndens verksamhetsområde regleras i 14 kapitlet socialtjänstlagen (SoL) 
och i 24 § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), även kallat Lex Sarah.  
 
Bestämmelserna omfattar hela kedjan, från kännedom, aktualisering, utredning, beslut till genomförande, 
uppföljning och eventuell omprövning.  
 
Syftet med lex Sarah är att vara en del av det systematiska kvalitetsarbetet inom socialnämndens 
verksamhetsområden. Det ska också bidra till att verksamheterna utvecklas och att missförhållanden rättas 
till. Lex Sarah ska bidra till att verksamheterna ger den enskilde insatser av god kvalitet och att den 
enskilde skyddas från missförhållanden.  
 
Tidigare riktlinjer rörande hur socialförvaltningen ska arbeta med Lex Sarah är från 2015 och det finns 
därför behov att uppdatera arbetssättet kring rapporteringen av missförhållanden enligt lex Sarah. Enligt 
Socialstyrelsens föreskrifter om Lex Sarah ska det finnas fastställda rutiner som beskriver hur 
verksamheten ska arbeta med lex Sarah. Rutiner antas av socialchef och det är denne som bör bestämma 
hur arbetet rörande Lex Sarah ska fungera i verksamheten. Därför föreslås att de tidigare riktlinjerna 
upphävs och att socialchefen får i uppdrag att ta fram nya rutiner rörande lex Sarah. När dessa är 
framtagna delges de nämnden för kännedom.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-23 
Lex Sarah - Riktlinje för rapportering och utredning av brister och missförhållanden inom socialnämndens 
verksamhetsområde, antagna av socialnämnden 9 juni 2015 § 96.  

Beslutet med handlingar expedieras till 
- 

Beslutet expedieras till  
Samtliga chefer inom socialförvaltningen  
Lex Sarah-utredare  
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§ 26 

Riktlinje dubbla hyror 
Vår beteckning: SN/2019:116 - 730 
 

Socialnämndens beslut  
 

1. Socialnämnden beslutar att revidera punkt 4.1 boende i Riktlinjer och anvisningar för 
försörjningsstöd, antagen av socialnämnden 2020-06-25 § 74, enligt förvaltningens förslag 

Sammanfattning 
Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer för kostnader för korttidsvistelser och 
dubbla hyror. 
 
Förvaltningen bedömer att det inte är nödvändigt att ta fram separata riktlinjer för dubbla 
boendekostnader vid korttidsvistelser och dubbla hyror, då dessa bedöms kunna regleras med 
förändringar i de gällande riktlinjerna för försörjningsstöd. Riktlinjer och anvisningar för försörjningsstöd 
föreslås därför revideras och tillföras en skrivelse om att kostander för dubbla hyror medges förebehåll 
under en tidperiod om tre månader, vilket medger att den som flyttar till ett särskilt boende kan räkna med 
kostnaden för dubbla hyror vid en ansökan om ekonomiskt bistånd.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till socialnämnden, 210309 
Förslag till reviderade Riktlinjer och anvisningar för försörjningsstöd 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Socialchef 
Myndighetschef individ- och familjeomsorgen 
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§ 27 

Byte av datum för nämndsammanträdet i april 
Vår beteckning: SN/2021:46 - 006 
 

Socialnämndens beslut  
 

1. Socialnämnden flyttar sitt sammanträde onsdagen den 21 april till måndagen den 19 april. Tiden 
för sammanträdet är densamma, kl 9.00.   

Sammanfattning 
I november 2020 tog socialnämnden beslut om sina sammanträdesdagar för 2021. I februari skickade 
ekonomiavdelningen ut schemat för budgetprocessen inför 2022 och där de lagt vårens budgetberedning 
den 20 april. Budgetberedningen ligger alltså dagen före socialnämndens sammanträde i april. Socialchefen 
ser gärna att nämnden får del av den information hon och nämndens ordförande kommer gå upp med på 
budgetberedningen innan den 20 april. Därför föreslås att nämndens sammanträde i april flyttas från 21 
april till 19 april med samma starttid, kl 9.00.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-04 

Beslutet med handlingar expedieras till 
- 

Beslutet expedieras till  
Kommunstyrelsen  
Socialförvaltningens chefer  
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§ 28 

Rapportering av ej verkställda beslut 
Vår beteckning: SN/2020:114 - 709 
 

Socialnämndens beslut  
 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för fjärde kvartalet 2020. 
2. Socialnämnden skickar redovisningen till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. 

 

Sammanfattning 
Socialnämnden ska enligt sin rapporteringsskyldighet utifrån 16 kap 6 f § - 6h § Socialtjänstlagen (SoL) 
samt 28 f § - 28 h § Lag om stöd och service (LSS) varje kvartal redovisa en rapport över de beslut som ej 
verkställts inom tre månader. Rapporteringen ska redovisas till kommunfullmäktige och kommunens 
revisorer. 
 
För fjärde kvartalet 2020 finns 7 ej verkställda beslut; 4 enligt SoL, 3 enligt LSS. 

Beslutsunderlag 
Rapport daterad 2021-03-12 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-12 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
Akten 
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§ 29 

Information från socialchefen 
 
Caroline Strand, socialchef, börjar med att informera om corona-läget. Enligt rapporter ökar smittan i 
kommunen men just nu har vi inga smittade personer inom socialförvaltningens verksamheter. 
Vaccinationerna har tyvärr stannat av lite på grund av att man stoppat användningen av ett vaccin. 
Dessutom har leveranserna av vaccin försenats, i dagsläget ser det ut som vi kommer få stora doser vaccin 
under sommarmånaderna. Vadstena är dock den kommun som har flest andel vaccinerade vilket tros bero 
på bra samverkan mellan kommunen och den lokala vårdcentralen. Nu blir dock den planerade 
vaccinationen av personal och brukare inom LSS stoppad ett tag tills vi får in fler doser.  
 
Byggnationen av LSS-korttidsboendet för barn och unga går framåt om än inte lika snabbt som det var 
planerat från början. Just nu planeras för uppstart i maj eller juni 2021. Förhandlingar pågår om 
lokalhyran, förhoppningen är att socialförvaltningen blir kompenserade för den. Två tredjedelar av huset 
kommer användas till korttidsboendet, den sista tredjedelen är tänkt att användas till annan aktivitet så 
huset blir ett mångfaldigt hus.  
 
Caroline har börjat granska sjukfrånvaron inom socialförvaltningen, under gångna året har den ökat vilket 
tros bero mycket på pandemin men även innan pandemin var den relativt hög. Under 2020 var 
sjukskrivningen 7,93 % och 2019 var den 6.02 %. Målet är att komma under 5 %. Vid granskningen 
sticker vissa enheter ut med högre andel sjukfrånvaro medan vissa andra avdelningar har sänkt sin 
sjukfrånvaro under 2020. En positiv sak är att långtidssjukskrivningarna har minskat.  
 
Caroline redovisar de siffror och den information hon fått gällande piloten av heltidsresan som pågick 
inom hemtjänsten fram till 1 februari 2021. Tyvärr finns det inte så bra ingång-statistik, dvs statistik över 
hur läget såg ut innan man startade piloten, vilket gör det svårt att göra en fullständig utvärdering av 
piloten. Andra faktorer som påverkar och gör utvärderingen svår är pandemin, sjukfrånvaron och den 
egna hanteringen av resurstid. Det avtal som tidigare funnits med Kommunal om heltidsresan är uppsagt 
och ska förhandlas om. Det ger möjlighet för en form av nystart. I samband med utvärderingen av piloten 
har Caroline tillsammans med förvaltningen ekonom, Anna Gustavsson, börjar granska hemtjänsten, dess 
verksamhet och varför de inte lyckas hålla budget. Man har upptäckt problem i IT-systemen som inte 
verkar registrera rätt saker. Ett ordentligt omtag kring detta krävs under året.  
 
Trygghetsboendet som VFAB bygger är snart klart och inflyttning beräknas kunna ske i juni. Caroline har 
varit och sett lägenheterna och gemensamhetslokalen. Länsstyrelsen har ställt krav på vår bemanning av 
den värd eller värdinna som ska finnas i huset. Socialförvaltningen har svarat att vi kommer leva upp till de 
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satta kraven för att få bidrag från Länsstyrelsen. Just nu ser man över hur gemensamhetslokalen ska 
möbleras samt håller på att ta fram en uppdragsbeskrivning för tjänsten som värd/värdinna. Det är 
bestämt att det blir Jessica Lindh, enhetchef på Wasagården, som blir chef för den tjänsten.  
 
Under våren 2021 kommer förvaltningen ta fram nya rutiner för arbetet med lex Sarah. Även en ny 
blankett ska tas fram. Nämnden kommer få information om de rapporter som Caroline bedömer ska 
skickas till IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg).    
 
Alla enhetschefer och staben inom förvaltningen har fått ta del av en kommunikationsutbildning som 
Jessica Hallros, projektledare inom kommunikationsprojektet, ansvarat för. Tanken är att vi ska försöka 
tänka lite annorlunda kring kommunikation framöver och målet är att socialförvaltningen ska ha ett eget 
instagram-konto inom en snar framtid.  
 
Den 20 april är det budgetberedning där alla chefer bland annat ska få presentera de utmaningar de ser 
framöver. Efter detta sätts nämndernas budgetramar. Caroline önskar att nämnden får ta del av den 
information hon kommer gå upp med på budgetberedningen innan detta sker. Därav att nämndens 
sammanträde i april flyttas från 21 april till 19 april. Om någon i nämnden önskar att Caroline ska belysa 
något speciellt på beredningen får man gärna mejla det till Caroline innan nästa sammanträde.  
 
Avslutningsvis informerar Caroline om att man påbörjat en kartläggning rörande ekonomiskt bistånd 
tillsammans med bland annat AME (arbetsmarknadsenheten) och KUF (Kultur- och 
utbildningsförvaltningen). Detta eftersom frågan är större och berör fler än enbart socialförvaltningen. 
Målet är att bryta mönstret för de människor som hamnat i ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd. 
 
Nämnden tackar för informationen.   
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§ 30 

Information från socialnämndens ordförande 

 
Ordförande Jane Råsten (S) informerar om att hon just nu deltar på många digitala möten rörande 
pandemin men också möten rörande vård och hälsa. Hon deltar även på SVOs ledarskapsprogram för 
Nära vård.  
 
Jane informerar även om att hon varit i kontakt med Anna Lundstedt som är sammankallande för den 
interna folkhälso-grupp som finns i kommunen. Anna har frågat om Jane kan bli kommunens politiska 
representant i dessa frågor och då delta i de regionala mötena, för förtroendevalda, som rör 
folkhälsofrågor. Jane tog på sig det uppdraget och ska nu snart träffa Anna för att diskutera hur arbetet 
ska fortskrida i vår kommun.  
 
Nämnden tackar för informationen.  
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§ 31 

Statistik 
Vår beteckning: SN/2021:48 - 700 

 
Förvaltningen har tagit fram en del statistik kring försörjningsstöd eftersom nämnden efterfrågat detta.  
Nämnden tackar för informationen.  
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§ 32 

Anmälan av delegationsbeslut 
Vår beteckning: SN/2020:24-790, SN/2021:6-799, SN/2020:32-759, SN/2020:33-759, SN/2020:54-739, 
SN/2021:1-799, SN/2020:168-701, SN/2020:119-700, SN/2020:35-730 
 
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 2021-03-17: 

- Redovisning av stimulansmedel enligt överenskommelsen om psykisk hälsa 2020. Dnr 
SN/2020:24-790 

- Beslut om anmälan av allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande 
till IVO. Dnr SN/2021:6-799 

- Återrapportering av stimulansmedel för stärkt bemanning inom den sociala barn- och 
ungdomsvården 2020. Dnr SN/2020:32-759 

- Återrapportering av 2020 års statsbidrag för att stärka insatserna för barn och unga med psykisk 
ohälsa. Dnr SN/2020:33-759 

- Återrapportering av 2020 års statsbidrag för att motverka ensamhet bland äldre och för ökad 
kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom. Dnr SN/2020:54-739 

- Beslut om anmälan av allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande 
till IVO. Dnr SN/2021:1-799 

- Erbjudande från SKR om att delta i Yrkesresan. Dnr SN/2020:168-701 
- Återrapportering av 2020 års statsbidrag för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och 

sjukvård respektive socialtjänst till följd av covid-19. Dnr SN/2020:119-700 
- Återrapportering av stimulansmedel för 2020 års statsbidrag för habiliteringsersättning. Dnr 

SN/2020:35-730 
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§ 33 

Anmälan av delegationsbeslut som omfattas av myndighetsutövning och 

sekretess 
Vår beteckning: SN/2021:45 - 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 januari och februari 2021 redovisas på dagens sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
Delegationslistor för januari 2021 avseende Individ- och familjeomsorgen 
Delegationslistor för januari 2021 avseende Äldre och funktionsnedsatta 
Delegationslistor för februari 2021 avseende Individ- och familjeomsorgen 
Delegationslistor för februari 2021 avseende Äldre och funktionsnedsatta 
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§ 34 

Meddelanden och handlingar för kännedom 
Vår beteckning: SN/2021:1-799, SN/2021:6-799, SN/2021:55-701 
 

 
Sammanfattning 
Följande meddelanden/handlingar har rapporterats till socialnämndens sammanträde 2021-03-17:  
 

1. Rapport enligt Lex Sarah Vätterngården. Dnr SN/2021:1-799 
2. Utredning av inkommen rapport gällande Vätterngården. Dnr SN/2021:1-799 
3. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg gällande Lex Sarah rapport  Dnr 3.1.2-

06151/2021-4. Dnr SN/2021:1-799 
4. Utredning av inkommen rapport gällande IFO. Dnr SN/2021:6-799 
5. Rapport enligt Lex Sarah Individ- och familjeomsorgen. Dnr SN/2021:6-799 
6. Beslut från IVO om att avsluta ärendet. Dnr SN/2021:6-799 
7. Styrelseprotokoll samordningsförbundet 28 januari. Dnr SN/2021:55-701 

 
Informationen har noterats och läggs till handlingarna. 
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