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Plats och tid Vävaren klockan 09:00-12:10 

 
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  
Victoria Gustafsson (S) ersätter Monya Axelsson (S), på distans 
Annica Johansson (M), på distans  
Kenneth Rydenlund (K), på distans  
 
 

Paragrafer §47–§61 
 

 
 
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 
 

2021-05-19 Sista dag för överklagande 
 

2021-06-11 

Datum då anslaget sätts upp 2021-05-21 Anslaget tas ned dagen efter sista dag för 
överklagande. 
 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 

 
Underskrift  

 
___________________________________________________ 
Sofie Lagerfelt Fernström 
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Ej tjänstgörande 
ersättare 
 

Elena Ekman (K), på distans 
Tommy Kennberg (MP) 
Kristina Carlsson (M), på distans 
Lars Murling (K), på distans  
 

Övriga Caroline Strand, socialchef  
Dennis Eriksson, alkoholhandläggare § 50, på distans  
Camilla Fagerlöf, enhetschef hemsjukvården § 51 

 
Ajournering Klockan 09:47-10:00 och 11:10-11:15 
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§ 47 

Val av justerare och fastställande av föredragningslista 
 
Socialnämndens beslut  
 

1. Margit Berggren Silvheden (C) väljs till justerare.  
2. En ytterligare punkt läggs till; Integration i socialförvaltningens verksamheter, den läggs 

efter punkten 10.  
3. Föredragningslistan fastställs och ser ut enligt följande:  

 Ärende Dnr  
1 Val av justerare och fastställande av 

föredragningslista 
 

 

2 Ekonomisk uppföljning april 
 

SN/2021:41 

3 Budgetramar 2022 – information (handlingar 
skickas ut senare) 
 

 

4 Information serveringstillstånd torget 
 

 

5 Verksamhetsplan hemsjukvården 
 

SN/2020:162 

6 Avgifter för inomkommunal färdtjänst 
 

SN/2021:69 

7 Kontaktpolitiker 
 

SN/2021:70 

8 Information från demokratidagarna 
 

 

9 Socialchefen informerar 
 

 

10 
 
11 

Socialnämndens ordförande informerar 
 
Integration i socialförvaltningens verksamheter 
 

 

12 Statistik 
 

SN/2021:48 
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13 Anmälan av delegationsbeslut 
 

SN/2021:33, 
SN/2020:119 

14 Anmälan av delegationsbeslut som omfattas av 
myndighetsutövning och sekretess 
 

SN/2021:45 

15 Meddelanden och handlingar för kännedom 
 

SN/2021:2, 
SN/2021:42, 
SN/2021:19 

 

Förslag till beslut  
Lars Ekström (K): Till justerare föreslås Margit Berggren Silvheden (C). 
Ordföranden Jane Råsten (S) föreslås att en ytterligare punkt läggs till; Integration i socialförvaltningens 
verksamheter.   
 
Beslutsgång  
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt Lars Ekströms (K) förslag om justerare och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med detta. Ordföranden frågar därefter om nämnden kan besluta att lägga till 
den ytterligare punkt som föreslagits och finner att nämnden gör det. Punkten tas efter punkt 10.  
 
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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§ 48 

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

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

Sammanfattning 
En helårsprognos visar på total nivå en budget i balans för socialnämnden. Prognosen bygger på nu kända 
förutsättningar och beslut. Hemtjänsten har haft omfattande utökningar i några enstaka ärenden och 
beräknas därför att visa ett underskott mot budget på 600 000 kr. Den statliga ersättningen från 
Migrationsverket för omsorgen av ensamkommande barn motsvarar inte den kostnad kommunen har och 
därför beräknas flyktingverksamheten gå med ett underskott på cirka 250 000 kr. Socialnämnden har 
samtidigt fått statlig ersättning för coronarelaterade kostnader som motsvarar storleken på underskottet.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 12 maj 2021 
Budgetuppföljning med helårsprognos per april 2021 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Ekonomichef 

Beslutet expedieras till  

Socialchef 
Ekonom  
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§ 49 

Budgetramar 2022 - information 
Vår beteckning: SN/2021:72 - 041 

 
Nämnden har fått kommunstyrelsens beslut om budgetramar för 2022 och plan för 2023-2024 utskickade 
inför sammanträdet. Socialchef Caroline Strand informerar om vad beslutet och budgetramen har för 
betydelse för socialnämnden. Hon informerar även om hur arbetsgången ser ut nu framåt innan de slutliga 
ramarna tas i kommunfullmäktige.  
 
Nämnden tackar för informationen.  
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§ 50 

Information serveringstillstånd torget 
 
Alkoholhandläggare, Dennis Eriksson, och alkoholdelegat, Sofie Lagerfelt Fernström, informerar om den 
samverkan som finns rörande alkohol- och tobakstillstånd. Dennis, som inte tidigare träffat nämnden, 
presenterar sig och informerar om vad hans roll är. Tillsammans informerar de även om de nya 
serveringstillstånden som nyligen godkänts i samband med ombyggnationen av Rådhustorget i Vadstena.  
 
Nämnden tackar för informationen.  
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§ 51 

Verksamhetsplan hemsjukvården 
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, april och majs sammanträden.  
På dagens sammanträde presenterar därför Camilla Fagerlöf, enhetschef för hemsjukvården, sin 
gemensamma verksamhetsplan för hemtjänsten. Hon berättar vad hon, och hennes företrädare, är mest 
stolta över under 2020 och vad hon ser för utmaningar inför kommande år. Eftersom Camilla är ny chef 
för hemsjukvården sedan knappt 3 månader och detta är första gången hon träffar nämnden presenterar 
hon sig även för nämnden.  
 
Nämnden tackar för presentationen.  
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§ 52 

Avgifter för inomkommunal färdtjänst 
Vår beteckning: SN/2021:69 - 736 
 

Socialnämndens beslut  
 
Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Vadstena kommuns egenavgifter för inomkommunal färdtjänst i Vadstena kommun ska vara 35 
kronor för resor från 0 km upp till 25 km och 50 kronor för resor som är längre än 25 km.  

2. Kostnaden för medresenären motsvarar enkelbiljett för färdtjänst. 
3. Avgifterna ska gälla från 1 juli 2021.  

Sammanfattning 
Regionen har haft ett uppdrag att se över bland annat kostnaderna för färdtjänsten i länet. Egenavgifterna 
för färdtjänst i Östergötland följer idag biljettpriserna i den allmänna kollektivtrafiken. Det är i princip 
unikt för Östergötland då övriga län i Sverige har avgifter för färdtjänsten som är frikopplade och högre 
än för resor i den allmänna kollektivtrafiken.  
 
Bakgrunden till att utreda höjda egenavgifter i färdtjänsten är att flera kommuner vittnar om en sämre 
ekonomi tillsammans med att kostnaderna för färdtjänst har ökat. I den senaste upphandlingen av 
färdtjänst ställdes sociala krav i upphandlingen, vilket har varit ett viktigt verktyg för att förbättra 
arbetsvillkoren i branschen men också ökat kostnaderna.  
 
Regionen har tagit beslut om egenavgifterna för kommunöverskridande färdtjänst (ibland kallat 
länsfärdtjänst) och uppmannar kommunerna att ta beslut om egenavgifterna för inomkommunal 
färdtjänst. De kommunöverskridande avgifterna är uppdelade på två zonstorlekar och det föreslås även att 
de inomkommunala avgifterna delas upp på samma sätt. Förslaget från många övriga kommuner är att 
fatta beslut om samma egenavgifter för inomkommunal färdtjänst som för kommunöverskridande 
färdtjänst. Detta innebär att egenavgifterna för inomkommunal färdtjänst blir 35 kronor för resor upp till 
25 km och 50 kronor för resor från 25 km och uppåt. De nya avgifterna föreslås gälla från 1 juli 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-06 
Beslut från Regionfullmäktige, daterad 2021-02-10 
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Beslutet med handlingar expedieras till 
Kommunstyrelsen 

Beslutet expedieras till  

Efter beslut i kommunfullmäktige expedieras beslutet till socialnämnden 
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§ 53 

Kontaktpolitiker 
Vår beteckning: SN/2021:70 - 700 
 
Socialnämndens beslut  

1. Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag för konceptet 
kontaktpolitiker. Förslaget ska tas upp för beslut i juni 2021 för att arbetet sedan ska kunna starta 
under hösten 2021.  

Sammanfattning  
Lars Ekström (K), Kenneth Rydenlund (K), Elena Ekman (K) och Lars Murling (K) har lämnat in ett 
förslag om att införa kontaktpolitiker i socialnämnden. Presidiet tillsammans med socialchef har läst 
igenom förslaget och tycker det är bra. Till dagens sammanträde har förslaget skickats ut till hela nämnden 
tillsammans med en kort beskrivning av hur planen är att gå vidare med idéen.  
 
På sammanträdet får alla ledamöter och ersättare möjlighet att komentera vad de tycker om förslaget. 
Samtliga är positivt inställda till förslaget. Ytterligare saker som tas upp under mötet är att det borde vara 
en verksamhet per kontaktpolitiker och år, det vill säga att samma politiker besöker samma enhet två 
gånger per år, istället för två olika som det står i förslaget. Detta för att få mer kontinuitet i besöken. Det 
finns även en idé om att utvidga uppdraget och även försöka få till en träff/möte med våra brukare och 
medborgare, de som nyttjar våra tjänster. Det bestäms också att det blir socialchefen som fördelar 
politikerna på verksamheterna.  
 
Beslutsunderlag  
Handling från Konsensus, daterad 4 maj 2021 
Information Kontaktpolitiker, daterad 7 maj 2021 
 
Beslutet expedieras till  
Socialchef 
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§ 54 

Information från demokratidagarna 
 
Barbro Henricsson (M) och Kenneth Rydenlund (K) har deltagit på SKRs demokratidagar den 14-15 april. 
De delger nu nämnden vad som togs upp under dagarna och vad de tyckte var extra intressant och viktigt 
att belysa för nämnden. Det pratades mycket om nära demokrati och medborgardialog.  
 
Under dessa dagar visades ett antal powerpoint. Kenneth skickar dem till nämndsekreteraren som sedan 
skickar ut dem till samtliga i nämnden.  
 
Nämnden tackar för informationen.  
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§ 55 

Socialchefen informerar 
 
Caroline Strand, socialchef, börjar med att informera om corona-läget i kommunen. Det är stabilt läge i 
våra verksamheter med väldigt lite smitta. Kostnaderna för skyddsutrustning har på grund av pandemin 
ökat väldigt mycket vilket beror på att priserna för skyddsutrustning, både det vi i vanliga fall också 
användet t.ex. handskar och förkläden, men även visir och munskydd, har ökat till det tredubbla. 
Förvaltningen har gjort en kartläggning bland personalen angående användandet av skyddsutrustning. 
Detta eftersom en del personal har fått problem på grund av framförallt munskydden. Personalen har fått 
fylla i vilka munskydd de tycker fungerar bättre och sämre för att vi ska kunna se om det finns något som 
är bättre att köpa in. Kartläggningen visar dock att det är väldigt olika vilka munskydd man tycker är de 
bästa.  
 
Caroline fortsätter att informera om att igår, den 18 maj, var hon och Lena Tegler, enhetschef på 
Wasagården, vid trygghetsboendet och hjälpte till att dela ut nycklar till de som ska flytta in där. De fick då 
möjlighet att presentera sig för de boende samt informera lite om socialförvaltningens uppdrag samt 
uppmannade de boende att gärna komma med tips och idéer om vad trygghetsvärden kan bidra med.  
 
För några veckor sedan lämnade Vadstena kommun in en ansökan till Samordningsförbundet om att få 
starta ett försteg i kommunen. Vadstena kommun har tidigare inte varit så bra på att utnyttja de resurser 
och hjälp som Samordningsförbundet erbjuder men nu gör man det. Det uppskattas både av förvaltningen 
och Samordningsförbundet. Om ansökan går igenom är planen att öppna upp försteget under hösten 
2021. Planen är att ansvaret för verksamheten ska ligga på AME men till en början kommer vuxenteamet 
på IFO, individ- och familjeomsorgen, ansvara för det. Om projektet godkänns ska en handledare för 
verksamheten anställas. I samband med detta har Caroline informerat kommunens ledningsgrupp om att 
alla nu behöver hjälpas åt att försöka få fram bra praktik-platser för detta.  
 
Caroline visar upp det årshjul som hon tagit fram för nämnden och informerar lite om hennes tankar 
kring det. Hon uppmannar nämnden att komma med förslag på saker som de önskar få mer information 
om så ska förvaltningen försöker tillgodose detta.  
 
IFO har just nu en del tjänster ute för rekrytering då några har sagt upp sig och en anställd snart ska vara 
föräldraledig. Annonserna ligger ute nu och vi hoppas på en bra sökbild. Caroline har pratat med Linda, 
myndighetschef, om att hon tillsammans med någon från hennes personal ska få komma till nämnden och 
informera mer om vad de jobbar med och hur de arbetar. Tanken är att dela upp det på ett antal block 
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som körs på nämnderna under hösten 2021 och kanske våren 2022. Har man speciella önskemål eller idéer 
rörande detta får man gärna ta dem med nämndsekreteraren. I samband med detta ser vi också över vilken 
ytterligare statistik vi skulle kunna delge nämnden. Planen är att ha ett nytt ”statistik-paket” att delge 
nämnden i höst.  
 
Caroline informerar även om det arbete som pågår med att bygga ett säkert myndighetskontor. Detta är 
nödvändigt och behöver därför prioriteras. Just nu håller man på att se över olika lösningar tillsammans 
med myndighetschef och lokalsamordnaren.  
 
Det nya LSS-boendet i Borghamn är färdigrenoverat och planen är att ha en mindre invigning 17 juni. Just 
nu håller chef och personal på att möblera lokalerna samt har möten med barnens föräldrar om upplägg 
och tider. På invigningen 17 juni kommer ordföranden delta men det vore kul om några fler från nämnden 
ville delta.  
 
Nämnden tackar för informationen.   
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§ 56 

Socialnämndens ordförande informerar 
 
Ordförande, Jane Råsten, informerar om att den 3 maj hölls det första mötet för kommunala 
pensionärsrådet sedan pandemin startade förra våren. Mötet hölls digitalt och flöt på bra och de fick 
mycket information, både om vad som händer inom förvaltningen och om rådets roll i framtiden. Tanken 
är att de ska bli en remissinstans för frågor som rör dem.  
 
Jane informerar vidare att ledarskapsutbildningen Nära vård pågår och att det är mycket diskussioner om 
hur vården ska utvecklas på bästa sätt så fokus alltid är på individen. Till hösten kommer nya utbildningar 
genomföras, om någon är intresserad av dessa får man gärna höra av sig till nämndsekreteraren som 
förmedlar mer info och kontakter.  
 
Avslutningsvis informerar Jane om de reportage MVT just nu skriver om förvaltningen där både hon och 
Caroline Strand deltagit. Förhoppningen är att genom artiklarna lyfta allt det goda arbete som görs inom 
förvaltningen.  
 
Nämnden tackar för informationen.  
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§ 57 

Integration i socialförvaltningens verksamheter 
Vår beteckning: SN/2021:74-709 

Socialnämndens beslut  
1. Socialnämnden beslutar att ge socialchefen uppdraget att se över hur det ser ut med integrationen 

på förvaltningens arbetsplatser.  

 

Förslag till beslut  
Jane Råsten (S) föreslår utifrån Tommy Kennbergs (MP) förslag att socialnämnden beslutar att ge 
socialchefen uppdraget att se över hur det ser ut med integrationen på förvaltningens arbetsplatser.  
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar nämnden om nämnden kan besluta i enlighet med hennes eget förslag och finner att 
nämnden gör det.  
 
Sammanfattning  
Tommy Kennberg (MP) lyfter en fråga om integration på arbetsplatser och om problemen som kan 
uppstå i och med detta. Han har fått till sig att det inte alltid fungerar så bra och skulle därför önska att 
socialchefen fick ett uppdrag att se över hur det ser ut med detta inom socialförvaltningens verksamheter 
och sedan återkomma med resultatet till nämnden.  
 

Beslutet expedieras till  
Socialchef 
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§ 58 

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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§ 59 

Anmälan av delegationsbeslut 
Vår beteckning: SN/2021:33-702, SN/2020:119-700 
 
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 2021-05-19: 

- Delegationsbeslut förändringar i serveringstillståndet - Banco. Dnr SN/2021:33-702 
- Delegationsbeslut förändringar i serveringstillståndet - Rådhuskällaren. Dnr SN/2021:33-702 
- Delegationsbeslut förändringar i serveringstillståndet – Restaurang Wasa. Dnr SN/2021:33-702 
- Delegationsbeslut för statsbidrag till regioner och kommuner till följd av sjukdomen covid-19. 

Dnr SN/2020:119-700 
- Delegationsbeslut för statsbidrag till regioner och kommuner till följd av sjukdomen covid-19. 

Dnr SN/2020:119-700 
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§ 60 

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 april 2021 redovisas på dagens sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
Delegationslistor för april 2021 avseende Individ- och familjeomsorgen 
Delegationslistor för april 2021 avseende Äldre och funktionsnedsatta 
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§ 61 

Meddelanden och handlingar för kännedom 
Vår beteckning: SN/2021:2-709, SN/2021:42-706, SN/2021:19-042 
 
Sammanfattning 
Följande meddelanden/handlingar har rapporterats till socialnämndens sammanträde 2021-05-19:  
 

• KS §16 Redovisning av övriga nämnders interna kontrollplaner 2021, dnr SN/2021:2-709 
• KS §56 Ombudgetering av investeringsmedel för 2020, dnr SN/2021:2-709 
• KS §58 Redovisning av övriga nämnders interna kontroll 2020, dnr SN/2021:2-709 
• KS §15 Redovisning av övriga nämnders mål och detaljbudget 2021 med plan för 2022-2023, dnr 

SN/2021:2-709 
• KF §35 Ändrad taxa inom socialnämnden, dnr SN/2021:42-706 
• KF §26 Bokslut 2020 Vadstena kommun, dnr SN/2021:19-042 

 

Informationen har noterats och läggs till handlingarna. 
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