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Socialnämndens protokoll 2021-06-16

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

Plats och tid Vävaren klockan 09:00-11:30 

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

Paragrafer §62–§79

Sekreterare 
_________________________________________________________ 
Sofie Lagerfelt Fernström 

Ordförande 
_________________________________________________________ 
Jane Råsten (S) 

Justerare 
_________________________________________________________ 
Lars Ekström (K) 

Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-06-16 Sista dag för överklagande 2021-07-12 

Datum då anslaget sätts upp 2021-06-21 Anslaget tas ned dagen efter sista dag för 
överklagande. 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 

Underskrift ___________________________________________________ 
Sofie Lagerfelt Fernström 
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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

Plats och tid Vävaren klockan 09:00 

Beslutande Jane Råsten (S), ordförande 
Barbro Henricson (M), första vice ordförande 
Margit Berggren Silvheden (C), andra vice ordförande 
Lars Ekström (K) 
Victoria Gustafsson (S) ersätter Monya Axelsson (S) 
Annica Johansson (M) 
Kenneth Rydenlund (K) 

Paragraf § 80

Sekreterare _________________________________________________________ 
Sofie Lagerfelt Fernström 

Ordförande _________________________________________________________ 
Jane Råsten (S) 

Justerare _________________________________________________________ 
Lars Ekström (K) 

Anslag/bevis 

§ 80 är justerad. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-06-16 Sista dag för överklagande 2021-07-07 

Datum då anslaget sätts upp 2021-06-16 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), § 62-79, på distans 
Liselott Lejon (M), § 62-79, på distans  
Elena Ekman (K), § 62-79, på distans  
Tommy Kennberg (MP), § 62-79, på distans  
Gun Möller (V), § 62-79, på distans  
Kristina Carlsson (M), § 62-79, på distans  
Lars Murling (K), § 62-79, på distans  
 

Övriga Anna Gustavsson, ekonom, § 62-63, på distans  
Caroline Strand, socialchef  
Marie Larsson, stf myndighetschef, § 80  
Sofie Lagerfelt Fernström, nämndesekreterare  

 
Ajournering 10:00-10:15 och 11:00-11:15 
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§ 62

Val av justerare och fastställande av föredragningslista 

Socialnämndens beslut 

1. Lars Ekström (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 maj SN/2021:41 

3 Revidera riktlinjer för alkoholservering och 
tobaksförsäljning 

SN/2020:164 

4 Revidera tillsynsplan alkohol och tobak SN/2021:76 

5 Verksamhetsberättelse 2020 och budget 2022 
alkohol- och tobakssamverkan 

SN/2021:73 

6 Förstegsverksamhet SN/2021:75 

7 Reviderad delegationsordning SN/2021:14 

8 Riktlinjer för kontaktpolitiker SN/2021:70 

9 Val av kontaktpolitiker SN/2021:70 

10 Rapportering av ej verkställda beslut SN/2021:77 

11 Organisationsförändring – ytterligare handlingar 
kommer senare 

SN/2021:80 

12 Samråd Vård och Omsorgs arbetsplan 2021 SN/2021:78 
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13 Socialchefen informerar 

14 Socialnämndens ordförande informerar 

15 Statistik SN/2021:48 

16 Anmälan av delegationsbeslut SN/2021:33, 
SN/2021:12 

17 Anmälan av delegationsbeslut som omfattas av 
myndighetsutövning och sekretess 

SN/2021:45 

18 Meddelanden och handlingar för kännedom SN/2021:2, 
SN/2021:55 

19 Vårdnadsöverflytt – sekretess 
(Handlingar läggs på bordet) 

Förslag till beslut  
Margit Berggren Silvheden (C): Till justerare föreslås Lars Ekström (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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§ 63 

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

Socialnämndes beslut  
 

1. Socialnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen per maj 2021. 
 

Sammanfattning 
En helårsprognos visar på total nivå en budget i balans för socialnämnden. Prognosen bygger på nu kända 
förutsättningar och beslut. Hemtjänsten beräknas 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 2021-06-08 
 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Ekonomichef 
 

Beslutet expedieras till 
Socialchef 
Ekonom 
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§ 64

Revidera riktlinjer för alkoholservering och tobaksförsäljning 
Vår beteckning: SN/2020:164 - 700 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden antar reviderade riktlinjer för alkoholservering och tobaksförsäljning att gälla från
21 juni 2021.

Sammanfattning 
I december 2020 antog socialnämnden nya riktlinjer för alkoholservering och tobaksförsäljning.  Nu 
föreslås de nya riktlinjerna revideras så den normala serveringstiden förlängs från kl 11.00-01.00, som det 
är idag, till kl 11.00-02.00. Under utredningens gång har polismyndigheten och miljö- och 
hälsoskyddsenheten i kommunen tillfrågas om förslaget.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-03 
Reviderade riktlinjer för alkoholservering och tobaksförsäljning 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Alkoholhandläggare 
Alkoholdelegat  

Beslutet expedieras till 

-
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§ 65 

Revidera tillsynsplan alkohol och tobak 
Vår beteckning: SN/2021:76 - 702 
 

Socialnämndes beslut  
 

1. Socialnämnden beslutar att anta socialförvaltningens förslag till ny tillsynsplan för 
serveringstillstånd och försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel. 
 

2. Tillsynsplanen gäller från och med 1 juli 2021 och revideras vid behov. 

Sammanfattning 
Enligt gällande lagstiftning såsom alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter och lagen om 
receptfria läkemedel, ska en tillsynsplan upprättas som beskriver hur kommunen bedriver tillsyn i sin roll 
som tillsynsmyndighet. Länsstyrelsen har framfört att målsättningen bör vara att samtliga tillståndshavare 
respektive näringsidkare årligen besöks för genomgång och tillsyn att lagstiftningen följs. För Vadstena är 
det alkoholhandläggarna i Motala som bedriver tillsyn, det ingår i det samverkansavtal vi har med Motala.  
 
Tidigare tillsynsplan antogs 2016 och sedan dess har lagarna förändrats och samverkan med Motala har 
förändrats vilket innebär att den tidigare tillsynsplanen inte längre är aktuell. Därför behöver en ny plan 
antas av socialnämnden. Den nya planen är framskriven utifrån gällande lagar och gällande samverkanavtal 
med Motala kommun.  
 
Den nya tillsynsplanen föreslås gälla från 1 juli 2021 och revideras vid behov.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-25 
Förslag på tillsynsplan 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Alkoholhandläggare  
Webbansvarig för publicering på kommunens webbplats 

Beslutet expedieras till  

-  
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§ 66 

Verksamhetsberättelse 2020 och budget 2022 alkohol- och 

tobakssamverkan 
Vår beteckning: SN/2021:73 - 702 
 

Socialnämndens beslut  
 

1. Socialnämnden i Vadstena godkänner alkohol- och tobakssamverkans verksamhetsberättelse för 
2020 samt deras preliminära budget för 2022.  

Sammanfattning 
Sedan några år tillbaka ingår Vadstena kommun i en samverkan med kommunerna Motala, Mjölby, 
Boxholm, Ödeshög och Finspång där handläggare i Motala handlägger alkohol- och tobaksärenden åt de 
övriga kommunerna. De ansvarar även för de tillsyner på serveringsställen och butiker med 
tobaksförsäljning som krävs. Alkoholhandläggarna har sammanställt en verksamhetsberättelse för 2020 
samt tagit fram en preliminär budget för 2022 som socialnämnden förväntas ta ställning till.  
 
Under våren 2021 har Finspång valt att säga upp avtalet om samverkan med en önskan om att 
omförhandla avtalet och få ner den avgift kommunerna betalar för samverkan. Övriga kommuner i 
samverkan är medvetna om detta och när detta ärende skrivs fram vet vi ännu inte vad det kommer betyda 
för varje enskild kommun. Av den anledningen är budgeten för 2022 preliminär och kan komma att 
förändras. Om så sker får nämnden information om detta.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-31 
Verksamhetsberättelse Vadstena 
Tobak prel budget 2022 
Alkoholhandläggning prel budget 2022 
Resultaträkning 2020 
Verksamhetsberättelse 2020 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Ekonom 
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Beslutet expedieras till  

Alkoholhandläggare i Motala 
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§ 67 

Förstegsverksamhet 
Vår beteckning: SN/2021:75 - 759 
 

Socialnämndens beslut  
 

1. Socialnämnden beslutar att förvaltningen får starta upp en förstegsverksamhet med hjälp av det 
bidrag som kommunen får från Västra samordningsförbundet i Östegrötland. 

2. Förstegsverksamheten startar upp under hösten 2021.  

Sammanfattning 
Vadstena kommun, via IFO (Individ- och familjeomsorgen) och AME (Arbetsmarknadsenheten) har 
skickat in en ansökan till Västra samordningsförbundet om att få medel från dem för att starta upp en 
förstegs-verksamhet i Vadstena. En förstegsverksamhet är en verksamhet där personer som står långt från 
arbetsmarknaden och meningsfull sysselsättning får hjälp för att förhoppningsvis så småningom kunna 
komma ut i ett arbete eller få en meningsfull sysselsättning.  
Förstegsverksamheten har en handledare anställd på heltid med möjlighet att ta emot 2-4 individer 
förmiddag respektive eftermiddag. En individuell handlingsplan upprättas och följs upp efter cirka 5 
veckor. Sammantaget planeras för att individen ska finnas inom försteget 10 veckor. via försteget får 
individerna utföra enklare arbetsuppgifter som bland annat kommunen ser till att ordna fram, det kan till 
exempel vara hjälpa till med promenader på SÄBO, städa staden, vara en språkkompis.  
Samordningsförbundet har godkänt och beviljat kommunens ansökan vid sitt sammanträde den 21 maj 
2021.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-31 
Ansökan till Samordningsförbundet: Projekt Förstegsverksamhet Vadstena, daterad 2021-05-07 
Styrelseprotokoll från Samordningsförbundet 21 maj 2021 

Beslutet med handlingar expedieras till 
- 
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Beslutet expedieras till  

Socialchef 
Myndighetschef 
Chef AME 
Kultur- och utbildningsnämnden 
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§ 68 

Reviderad delegationsordning 
Vår beteckning: SN/2021:14 - 002 
 

Socialnämndens beslut  
 

1. Delegationsordning beslutad av socialnämnden 17 mars 2021, § 24, upphävs från och med 20 juni 
2021. 

2. Förslag till reviderad delegationsordning för socialnämnden antas och gäller från och med 21 juni 
2021. 

 

Sammanfattning 
I en ny dom från hovrätten görs tolkningen att umgängesbegränsning enligt 31 § Lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) inte får delegeras till utskott utan måste tas av socialnämnden. I vår 
delegationsordning står angivet att detta är delegerat till utskottet vilket därför behöver revideras. Förslaget 
blir därför att skriva in att sådana ärenden tas av socialnämnden och i brådskande fall får ordförande ta 
beslut i väntan på nämndens beslut.  
 
Föreslagna förändringar är markerade med gult.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-31 
Förslag på reviderad delegationsordning  

Beslutet med handlingar expedieras till 
Socialchef (beslut och reviderad delegationsordning) 
Samtliga enhetschefer inom socialförvaltningen (beslut och reviderad delegationsordning) 
MAS (beslut och reviderad delegationsordning) 
MAR (beslut och reviderad delegationsordning) 
Ekonomiavdelningen (beslut och reviderad delegationsordning) 
Samtliga delegater i delegationsordningen (beslut och reviderad delegationsordning) 
SAS – för publicering på ledningssystemet  
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Beslutet expedieras till  

- 
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§ 69 

Riktlinjer för kontaktpolitiker 
Vår beteckning: SN/2021:70 - 700 
 

Socialnämndens beslut  
 

1. Socialnämnden antar Riktlinje Kontaktpolitiker, med den revidering som Kenneth Rydenlund (K) 
föreslår, att gälla från 1 juli 2021.  

Förslag till beslut:  
Kenneth Rydenlund (K) föreslår att Riktlinje Kontaktpolitiker revideras i andra stycket under rubriken 
”Rutiner för besök” genom att ordet ”personal” tas bort från andra meningen.  

Beslutsgång  
Ordföranden frågar om nämnden kan anta Riktlinje Kontaktpolitiker med den revidering som Kenneth 
Rydenlund (K) föreslår och finner att nämnden gör så.  
 
Sammanfattning 
Till socialnämndens sammanträde 19 maj hade ett förslag om att införa kontaktpolitiker i socialnämnden 
skickats in. Nämnden diskuterade då förslaget och enades om att idén var bra och något man vill prova. 
Därför fick förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på Riktlinjer för hur det ska fungera.  
 
Ett förslag på riktlinje är nu framtaget utifrån den diskussion som fördes på nämnden 19 maj. Inspiration 
till riktlinjen har även hämtats från andra kommuner som har kontaktpolitiker. Förslaget är att riktlinjen 
gäller från 1 juli 2021, att kontaktpolitiker väljs på nämnden 16 juni och att besöken sedan startar hösten 
2021.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-26 
Riktlinje kontaktpolitiker 
Mall – redovisning av besök av kontaktpolitiker  
SN § 53, 2021-05-19, Kontaktpolitiker 
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Beslutet med handlingar expedieras till 
Enhetschefer inom socialförvaltningen  

Beslutet expedieras till  

- 
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§ 70 

Val av kontaktpolitiker 
Vår beteckning: SN/2021:70 - 700 
 

Socialnämndens beslut  
 

1. Socialnämnden väljer att fördela kontaktpolitiker-uppdraget så här:  
För hemtjänsten väljs Victoria Gustafsson och Kristina Carlsson 
För Wasagården väljs Monya Axelsson och Liselott Lejon 
För Vätterngården väljs Barbro Henricson och Gun Möller 
För hemsjukvården väljs Lars Ekström och Annica Johansson 
För LSS personlig assistans väljs Margit Berggren Silvheden och Elena Ekman 
För LSS boenden och daglig verksamhet väljs Jane Råsten och Kenneth Rydenlund 
För IFO väljs Tommy Kennberg och Lars Murling 

Sammanfattning 
Socialnämnden har fattat beslut om att införa kontaktpolitiker inom nämndens verksamhetsområden. I 
den riktlinje som finns för detta står att det är socialchefen som föreslår fördelningen av kontaktpolitiker, 
dvs vem som ska få vilket verksamhetsområde.  
 
Socialchefen har tagit fram följande förslag för kommande år/mandatperiod:  

För hemtjänsten väljs Victoria Gustafsson och Kristina Carlsson 
För Wasagården väljs Monya Axelsson och Liselott Lejon 
För Vätterngården väljs Barbro Henricson och Gun Möller 
För hemsjukvården väljs Lars Ekström och Annica Johansson 
För LSS personlig assistans väljs Margit Berggren Silvheden och Elena Ekman 
För LSS boenden och daglig verksamhet väljs Jane Råsten och Kenneth Rydenlund 
För IFO väljs Tommy Kennberg och Lars Murling 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-26 
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Beslutet med handlingar expedieras till 
- 

Beslutet expedieras till  

Enhetschefer inom socialförvaltningen 
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§ 71 

Rapportering av ej verkställda beslut 
Vår beteckning: SN/2021:77 - 709 
 
 
Socialnämndens beslut  
1. Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för första kvartalet 2021.  
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 första kvartalet 2021 finns 11 ej verkställda beslut; 8 enligt SoL, 3 enligt LSS.  
 
Beslutsunderlag  
Rapport daterad 2021-06-08  
Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-08  
 
Beslutet med handlingar expedieras till  
Kommunfullmäktige  
Kommunrevisionen  
Akten 
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§ 72 

Organisationsförändring 
Vår beteckning: SN/2021:80 - 700 
 

Socialnämndens beslut  
 

1. Socialnämnden beslutar att godkänna det förslag på organisationsförändring som föreslås i texten 
nedan och ger socialchefen i uppdrag att genomföra förändringen.  

 

Sammanfattning 
Dagens organisation inom socialförvaltningen är inte optimal utifrån medarbetarnas och chefers 
arbetsmiljö och för att kunna utföra det uppdrag som krävs har socialchefen sett över organisationens 
uppbyggnad. Därför föreslås en organisationsförändring inom förvaltningen. Förändringen innebär att 
man tar bort en stabsfunktion och tillsätter en verksamhetschef som blir chef över områdena äldre och 
LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Den nya organisationen föreslås träda i kraft 
januari 2022.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-09 
Protokoll från facklig förhandling 2021-06-14 
Risk- och konsekvensbedömning ny verksamhet Äldre och LSS 
Risk- och konsekvensbedömning organisationsförändring staben 
 

Beslutet med handlingar expedieras till 
- 
 

Beslutet expedieras till 
Enhetschefer socialförvaltningen 
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§ 73 

Samråd Vård och Omsorgs arbetsplan 2021 
Vår beteckning: SN/2021:78 - 701 
 

Socialnämndens beslut  
 

1. Socialnämnden godkänner Samråd vård och omsorgs (SVO) arbetsplan för 2021. 

Sammanfattning 
Samråd vård och omsorgs arbetsplan beskriver Region Österötlands och länets kommuners gemensamma 
arbetsområden för 2021 inom samverkansområdet vård och omsorg. Arbetsplanen är framtagen 
gemensamt mellan länets kommuner och Region Östergötland. Särskilt prioriterade frågor för SVO 2021 
är att växa upp, mitt i livet, att åldras samt nära vård, eHälsa/digitalisering och FoU och 
kompetensförsörjning.  
 
Samråd vård och omsorg föreslår Region Östergötlands hälso- och sjukvårdsnämnd och kommunerna i 
länet besluta att godkänna arbetsplanen för 2021.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-02 
Beslutsunderlag, Samråd vård och omsorg (SVO), arbetsplan 2021, daterad 2021-04-08 
Samråd vård och omsorgs arbetsplan 2021 

Beslutet med handlingar expedieras till 
- 

Beslutet expedieras till  

Samråd vård och omsorg, till registrator@regionostergotland.se. Märk beslutsunderlaget med HSN 2021-
183.  

  
  

mailto:registrator@regionostergotland.se
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§ 74 

Socialchefen informerar 
 
Caroline Strand, socialchef, börjar med att informera om corona-läget i kommunen. I dagsläget har vi 
ingen smitta i våra verksamheter. Regionen vaccinerar för fullt och vår förhoppning är att alla 
sommarvikarier och timvikarier ska ha hunnit få minst första dosen vaccin innan de börjar arbeta hos oss. 
Det har kommit nya föreskrifter från arbetsmiljöverket om skyddsutrustning som säger att personalen 
måste ha andningsskydd när de vårdar eller hjälper någon med misstänkt eller bekräftad smitta, dessa 
kommer vi följa och andningsskydden kommer köras ut till boendena. Från och med 21 juni kommer vi i 
Vadstena införa lite lättare restriktioner gällande skyddsutrustning. Lättnaderna innebär att så länge läget är 
stabilt behöver inte personalen bära munskydd i personalutrymmen eller på kontoren vilket tidigare har 
krävts.  
 
Caroline fortsätter att informera om trygghetsboendet. Rekryteringen av tjänsten som värd eller värdinna 
blev lite försenad men nu ligger annons för tjänsten ute och hittills har 23 personer sökt tjänsten. Det blir 
enhetschef Lena Tegler som kommer ansvara för rekryteringen. De utrymmen som kommunen ska 
möblera håller just nu på att iordningsställs med möbler. Eventuellt kommer vi försöka ordna någon form 
av mindre aktivitet under sommaren och i så fall blir det Lena som ansvarar för det när hon är åter efter 
sin semester.  
 
Utbyggnaden på Vätterngården är på gång. Plattan är inte gjuten än men det kommer antagligen göras nu 
under sommaren. Byggnadsarbetare är på plats på Vätterngården och jobbar med utbyggnaden. Bygget 
beräknas vara klart i mitten av december i år.  
 
Caroline informerar om att vi just nu har ett ansträngt läge inom hemsjukvården men brist på 
sjuksköterskor och en tuff start för den nya verksamhetschefen som började tidigare i år. Man försöker 
rekrytera fler sjuksköterskor men sökbilden är tyvärr inte så bra, enligt Vårdförbundet tror de att det kan 
bli lättare framåt hösten. Nu rekryterar man in undersköterskor för att avlasta sjuksköterskorna med de 
som de kan hjälpa till med. Dessutom skriver man fram kontinuitetsplaner för minimibemanning.  
Inom Individ- och familjeomsorgen (IFO) håller man också på att rekrytera. Man har försökt under en tid 
att rekrytera en ny förste biståndshandläggare men sökbilden har varit dålig. Kommer göra ett nytt försök 
under hösten. Man har rekryterat en ny förste socialsekreterare till barn- och familje-teamet. Man har även 
rekryterat en ny socialsekreterare till barn- och familjeteamet, det blev en internrekrytering där en 
socialsekretarer från vuxenteamet fick den tjänsten så nu söker man en ny socialsekreterare till 
vuxenteamet istället.  
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Kommunen har just nu en dialog med Regionen om hur man ska arbeta med personer med psykisk ohälsa 
och vem som ska ansvara för den psykiatriska vården.  

Nämnden tackar för informationen.  
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§ 75 

Socialnämndens ordförande informerar 
 
Ordförande Jane Råsten har fått frågan från Lars Murling och Kenneth Rydenlund om de får ta upp två 
saker med nämnden och det tas under denna punkt.   
 
Lars Murling tar upp frågan om hur kommunen arbetar med våld i nära relationer. Han, med flera, har 
tagit del av statistik från kvinnojourer som visar hur många stödsökande kvinnor varje kommun har och 
vilka insatser dessa får eller erbjuds. Frågan är hur Vadstena kommun arbetar med stödsökande personer, 
barn som bevittnat våld och de som utöver våld. Hur ser medarbetarnas förutsättningar ut för att kunna 
göra att bra jobb rörande detta. Nämnden resonerar en del om ämnet.  Under hösten är planen att 
myndighetschefen ska komma till nämnden vid några tillfällen och presentera individ- och 
familjeomsorgen och vad de arbetar med. Ett medskick till myndighetschefen blir att nämnden önskar 
information om hur man arbetar med våld i nära relationer.  
 
Kenneth Rydenlund informerar har deltagit vid ett webbsänt seminarium om näthat och demokratiskt 
deltagande och han presenterar en del av vad som sades under detta. Seminariet presenterade en rapport 
rörande ämnet som är framtagen av olika forskare. Den rapport som presenterades ska skickas ut, när 
Kenneth får den kan han vidareförmedla den till övriga nämnden. 
 
Nämnden tackar för informationen.  
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§ 76

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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§ 77 

Anmälan av delegationsbeslut 
Vår beteckning: SN/2021:33-702, SN/2021:12-700 
 
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 2021-06-16: 

- Delegationsbeslut tillfälligt tillstånd i form av pausservering till allmänheten – ShpGfabriken. Dnr 
SN/2021:33-702 

- Anmälan av personuppgiftsincident. Dnr SN/2021:12-700 
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§ 78 

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 maj 2021 redovisas på dagens sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
Delegationslistor för maj 2021 avseende Individ- och familjeomsorgen 
Delegationslistor för maj 2021 avseende Äldre och funktionsnedsatta 
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§ 79 

Meddelanden och handlingar för kännedom 
Vår beteckning: SN/2021:2-709, SN/2021:55-701 
 
Sammanfattning 
Följande meddelanden/handlingar har rapporterats till socialnämndens sammanträde 2021-06-16:  
 

• Rapport e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2021. Dnr SN/2021:2-709 
• Styrelseprotokoll 30 april. Dnr SN/2021:55-701 
• Styrelseprotokoll 21 maj 2021. Dnr SN/2021:55-701 

 

Informationen har noterats och läggs till handlingarna. 
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§ 80

Fråga om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken 

Sekretess enligt 26 kap 1 § i Offentlighets- och sekretesslagen.
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 Forts. § 80 

Sekretess enligt 26 kap 1 § i Offentlighets- och sekretesslagen.
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