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Plats och tid Vävaren klockan 09:00-13:05 

 
Beslutande Jane Råsten (S), ordförande 

Barbro Henricson (M), första vice ordförande,  
Margit Berggren Silvheden (C), andra vice ordförande, på distans 
Lars Ekström (K), på distans 
Monya Axelsson (S), på distans  
Annica Johansson (M), på distans  
Kenneth Rydenlund (K), på distans  
 

Paragrafer §35–§46 
 

 
 
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 
 

2021-04-19 Sista dag för överklagande 
 

2021-05-13 

Datum då anslaget sätts upp 2021-04-22 Anslaget tas ned dagen efter sista dag för 
överklagande. 
 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 

 
Underskrift  

 
___________________________________________________ 
Sofie Lagerfelt Fernström 
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Ej tjänstgörande 
ersättare 
 

 
Tommy Kennberg (MP), på distans 
Gun Möller (V), på distans  
Lars Murling (K), på distans  
 

Övriga Caroline Strand, socialchef 
Anna Gustavsson, ekonom §§ 35-37, på distans  
Tommy Hallén, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 38 
Boel Eklund, medicinskt ansvarig rehab § 38 
Micaela Lundgren, enhetschef hemtjänst § 39, på distans  
Veronica Stoltz, enhetschef hemtjänst § 39, på distans  
Cecilia Rydståle, enhetschef Vätterngården § 39 
Eva Engström, enhetschef Vättergården § 39 
Jessica Lindh, enhetschef Wasagården § 39, på distans  
Lena Tegler, enhetschef Wasagården § 39, på distans 
Sofie Lagerfelt Fernström, nämndsekreterare  

 
Ajournering 10:20-10:30 och 11:25-11:30 
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§ 35 

Val av justerare och fastställande av föredragningslista 
 
 
Socialnämndens beslut  
 

1. Kenneth Rydenlund (K) väljs till justerare.  
2. Föredragningslistan fastställs och ser ut enligt följande:  

 Ärende Dnr  
 
1 Val av justerare och fastställande av 

föredragningslista 
 

  

2 Ekonomisk uppföljning mars 
 

SN/2021:41 

3 Information inför budgetberedningen 20 april 
 

 

4 Patientsäkerhetsberättelsen 
 

SN/2021:11 

5 Verksamhetsplaner för verksamheterna 
 

SN/2020:162 

6 Kvalitetsberättelsen 
 

SN/2021:47 

7 Information från socialchefen 
 

 

8 Information från socialnämndens ordförande 
 

 

9 Statistik 
 

SN/2021:48  

10 Anmälan av delegationsbeslut 
 

SN/2021:51, 
SN/2021:34, 
SN/2021:52, 
SN/2021:53, 
SN/2021:54, 
SN/2021:33, 
SN/2020:78, 
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SN/2021:56 
 

11 Anmälan av delegationsbeslut som omfattas av 
myndighetsutövning och sekretess 
 

SN/2021:45  

12 Meddelanden och handlingar för kännedom 
 

SN/2021:2, 
SN/2021:56, 
SN/2021:40 

 

 

 

 

Förslag till beslut  
Margit Berggren Silvheden (C): Till justerare föreslås Kenneth Rydenlund (K).    
 
Beslutsgång  
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt Margit Berggren Silvhedens (C) 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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§ 36 

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

Socialnämndens beslut  
 

1. Socialnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen per mars 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 och 
beräknar därför att visa ett underskott på 600 000 kr. Däremot har socialnämnden fått statlig ersättning 
för coronarelaterade kostnader som motsvarar storleken på underskottet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-12 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Ekonomichef 

Beslutet expedieras till  

Socialchef 
Ekonom 
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§ 37 

Information inför budgetberedningen 20 april 
 
Socialchef Caroline Strand visar den powerpoint som hon ska visa under tisdagen, 20 april, på 
kommunens budgetberedning. På budgetberedningen ska Caroline presentera nämndens förutsättningar 
för att kunna hålla budget de närmaste tre åren samt vad olika val och besparingar kan komma att få för 
konsekvenser. Powerpointen skickas efter budgetberedningen ut till alla i nämnden.  
 
Nämnden tackar för informationen.  
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§ 38 

Patientsäkerhetsberättelsen 
Vår beteckning: SN/2021:11 - 770 
 

Socialnämndens beslut  
 

1. Socialnämnden lägger patientsäkerhetsberättelsen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Varje år ska alla vårdgivare upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelsen är en 
beskrivning av det systematiska patientsäkerhetsarbetet som har skett under föregående år och ska finnas 
tillgänglig hos vårdgivaren. I Vadstena kommun är det medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och 
medicinskt ansvarig rehabilitering (MAR) som ansvarar för att skriva fram patientsäkerhetsberättelsen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-31 
Patientsäkerhetsberättelse 2020 

Beslutet med handlingar expedieras till 
- 

Beslutet expedieras till  

MAS  
MAR 
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§ 39 

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, april och majs sammanträden.  
 
På dagens sammanträde presenterar därför först Micaela Lundgren och Veronica Stoltz, båda enhetschefer 
för hemtjänsten, sin gemensamma verksamhetsplan för hemtjänsten. 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 Cecilia Rydståle och Eva Engström, båda enhetschefer på Vätterngården, sin 
verksamhetsplan för Vätterngården som är ett av kommunens särskilda boenden. Även de berättar vad de 
är mest stolt över och vilka utmaningar de ser för kommande år. Avslutningsvis berättar de vilka frågor de 
skulle satsa på om de var politiker för en dag.  
 
Avslutningsvis presenterar Jessica Lindh och Lena Tegler, båda enhetschefer på Wasagården, sin 
verksamhetsplan för Wasagården som är det andra av kommunens särskilda boenden. Även de berättar 
vad de är mest stolt över och vilka utmaningar de ser för kommande år. Avslutningsvis berättar de vilka 
frågor de skulle satsa på om de var politiker för en dag. 
 
Nämnden tackar alla sex för deras presentationer 
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§ 40 

Kvalitetsberättelsen 
Vår beteckning: SN/2021:47 - 700 
 

Socialnämndes beslut  
 

1. Socialnämnden lägger kvalitetsberättelsen till handlingarna.  

Sammanfattning 
Enligt Socialtjänstlagen 3 kap 3 § ska insatser inom socialtjänsten vara av god kvalitet. För utförande av 
uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i 
verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.  
Varje år skall verksamheter inom vård, LSS och socialtjänst upprätta en kvalitetsberättelse även om man 
har ett ledningssystem enligt SOSFS 2011:9. I Vadstena kommun är det socialt ansvarig samordnare som 
ansvarar för att ta fram kvalitetsberättelsen.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-31 
Kvalitetsberättelse 2020 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Kvalitetsombuden 

Beslutet expedieras till  
SAS 
Styrgrupp 
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§ 41 

Information från socialchefen 
 
Caroline Strand, socialchef, börjar med att informera om trygghetsboendet där inflytt planeras till juni, 
nycklar kommer börja lämnas ut under maj. När inflytt sker och nycklar lämnas ut kommer VFAB låna 
kommunens gemensamhetslokal för detta. Någon eller några från socialförvaltningen kommer också 
finnas på plats vid inflytt/utlämning av nycklar för att kunna svara på eventuella frågor. De aktiviteter som 
socialförvaltningen ska ansvara för beräknas dra igång i augusti eller september. Ansvariga chefer för 
denna verksamhet kommer vara Jessica Lindh och Lena Tegler. Annons för tjänsten som den 
värd/värdinna som förvaltningen ska ansvara för beräknas komma ut i maj.  
 
Byggnationen av LSS-korttidsboendet för barn och unga i Borghamn går framåt om än inte lika snabbt 
som det var planerat från början på grund av att brandsystemet tagit längre tid att få till än planerat. Just 
nu planeras för uppstart i maj eller juni 2021.  
 
Daglig sysselsättning ska, enligt beslut i nämnden i mars, gå in och ta över kommunhusets café. Detta var 
planerat till maj under förutsättning att brukarna och personal blivit vaccinerade. Nu har vaccineringen för 
dessa personer stannat av varför starten för detta kommer skjutas fram.  
 
Omsorg på annan tid, ofta kallat Nattis, som kultur- och utbildningsförvaltningen ansvarar för och driver 
har pausats under en tid. Detta eftersom de behöver se över hur upplägget ska fungera. De har bland 
annat inga bra lokaler för ändamålet. Socialförvaltningen har därför erbjudit dem att kunna vara i de 
tomma lägenheterna som blivit på Wasagården i och med att man pausade platser där. Arbetet kring hur 
detta ska organiseras pågår.  
 
Vi har sagt upp hyresavtalet för Hagabo från sommaren 2021 men har fått tillåtelse av hyresvärden att 
hyra de två akutlägenheterna till årsskiftet 2021-2022. Detta eftersom vi i dagsläget inte har några andra 
akutlägenheter att tillgå, vi får då lite mer tid för att hitta nya akutlägenheter.  
 
I början av maj kommer ett digitalt möte med KPR, kommunens pensionärsråd, att hållas. Dessa möten 
har varit inställda sedan pandemin startade för drygt ett år sedan.  
 
Nämnden tackar för informationen.   
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§ 42 

Information från socialnämndens ordförande 
 
Ordförande Jane Råsten (S) informerar om att hon tillsammans med Caroline Strand har deltagit på ett 
möte med kultur- och utbildningsnämndens ordförande och deras förvaltningschef tillsammans med 
folkhögskolan för att se hur vi kan samverka kring vissa utbildningsmöjligheter.  
 
Jane har sedan förra mötet deltagit i ett möte för folkhälsonätverket för förtroendevalda. Jane har även, 
tillsammans med övriga i presidiet, deltagit på en e-hälsodag med representanter från hela länet. Hon 
informerar även om den folkhälsorapport som finns med i utskicket till nämnden och som handlar om 
folkhälsoaspekter efter covid-19. Hon rekommenderar hela nämnden att läsa denna.  
 
Nämnden tackar för informationen.  
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§ 43 

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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§ 44 

Anmälan av delegationsbeslut 
Vår beteckning: SN/2021:51-730, SN/2021:34-730, SN/2021:52-750, SN/2021:53-739, SN/2021:54-730, 
SN/2021:33-702, SN/2020:78-757, SN/2021:56-799 
 

 

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 2021-04-19: 

- Delegationsbeslut för statsbidrag till kommuner för habiliteringsersättning 2021. Dnr 
SN/2021:51-730 

- Delegationsbeslut för statsbidrag till kommuner för satsningen Äldreomsorgslyftet. Dnr 
SN/2021:34-730 

- Delegationsbeslut för subventioner av familjehemsplaceringar 2021. Dnr SN/2021:52-750 
- Delegationsbeslut för statsbidrag till kommuner för att motverka ensamhet bland äldre och ökad 

kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom. Dnr SN/2021:53-739 
- Delegationsbeslut för statsbidrag till kommuner för att säkerställa en god vård och omsorg av 

äldre personer. Dnr SN/2021:54-730 
- Tillsvidare tillstånd för försäljning av tobaksvaror via internet - Östenssons Starby. Dnr 

SN/2021:33-702 
- Återrapportering av statsbidrag för arbetet mot våld i nära relationer 2020. Dnr SN/2020:78-757 
- Beslut om anmälan av allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande 

till IVO. Dnr SN/2021:56-799 
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§ 45 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
  



15 (15) 
 

 
 

Socialnämndens protokoll 2021-04-19 
 

 
 

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 

§ 46 

Meddelanden och handlingar för kännedom 
Vår beteckning: SN/2021:2-709, SN/2021:56-799, SN/2021:40-700 
 
Sammanfattning 
Följande meddelanden/handlingar har rapporterats till socialnämndens sammanträde 2021-04-19:  
 

1. Vägledning vid tredjelandsöverföring efter Schrems II-domen 2021-03-05. Dnr SN/2021:2-709 
2. Kunskapsunderlag folkhälsoaspekter av covid-19. Dnr SN/2021:2-709 
3. Utredning lex sarah-rapport från IFO. Dnr SN/2021:56-799 
4. Rapportering enligt Lex Sarah IFO. Dnr SN/2021:56-799 
5. Lex Sarah - Rutin gällande rapport och anmälan om missförhållanden enligt Lex Sarah. Dnr 

SN/2021:40-700 
 

Informationen har noterats och läggs till handlingarna. 
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