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Socialnämndens protokoll 2021-09-15

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 Vårdsnäs klockan 09:30-14:30 

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

Paragrafer §81–§102

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 2021-09-15 Sista dag för överklagande 2021-10-11 

Datum då anslaget sätts upp 2021-09-20 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) 
Elena Ekman (K), ej § 97 
Tommy Kennberg (MP) 
Gun Möller (V) 
Kristina Carlsson (M) 
Lars Murling (K) 
 

Övriga Caroline Strand, socialchef 
Anna Gustavsson, ekonom ej §§ 99-102 
Linda Fröjdh, myndighetschef §§ 98-102 
Annika Heidefors, socialsekreterare §§ 98-102 
Sofie Lagerfelt Fernström, nämndsekreterare  

 
Ajournering Klockan 12:00-12:45 
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§ 81 

Val av justerare och fastställande av föredragningslista 
 
Socialnämndens beslut  

1. Margit Berggren Silvheden (C) väljs till justerare.  
2. En punkt läggs till på dagordningen, Kommunikation och dialog, och läggs som punkt sex på 

dagordningen.  
3. Föredragningslistan fastställs och ser ut enligt följande:  

 Ärende Dnr  
 
1 Val av justerare och fastställande av 

föredragningslista 
 

 

2 Ekonomisk uppföljning per augusti – muntlig 
information 
 

 

3 Strategi för suicidprevention 
 

SN/2021:89 

4 Nya lokaler hemsjukvården 
 

SN/2021:109 

5 Samordningsförbundets årsredovisning 2020 
 

SN/2021:84 

6 
 
 
7 
 

Delredovisning av lämnade förslag inom 
socialnämndens verksamhetsområde 
 
Kommunikation och dialog  

SN/2021:106 
 
 
SN/2021:108 

8 Delårsrapport uppföljning internkontrollplan 
 

SN/2021:107 

9 Riktlinje för nätverksplaceringar 
 

SN/2020:57 

10 Revidering av delegationsordningen 
 

SN/2021:14 

11 Statistik 
 

SN/2021:48  

12 
 

Anmälan av delegationsbeslut 
 

SN/2021:82, 
SN/2021:33, 
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13 

 
 
 
Anmälan av delegationsbeslut som omfattas av 
myndighetsutövning och sekretess 
 

SN/2021:79, 
SN/2020:119 
 
SN/2021:45 
 

14 Meddelanden och handlingar för kännedom 
 

SN/2021:2, 
SN/2021:61 

 

15 Socialchefen informerar 
 

 

16 Socialnämndens ordförande informerar 
 

 

17 Förslag till budget och strategiplan för 
socialnämnden 2022 
 

SN/2021:72, 
SN/2021:96 

18 
 
19 

Information om Våld i nära relationer 
 
Redovisning av ordförandebeslut - sekretess 
(handlingar läggs på bordet) 
 

 

20 
 

Beslut om umgängesbegränsning - sekretess 
(handlingar läggs på bordet) 
 

 

21 Beslut om umgängesbegränsning - sekretess 
(handlingar läggs på bordet) 
 

 

22 Beslut om umgängesbegränsning - sekretess 
(handlingar läggs på bordet) 
 

 

 

Förslag till beslut  
Lars Ekström (K): Till justerare föreslås Margit Berggren Silvheden (C). Ordförande Jane Råsten (S) 
föreslår att en ytterligare punkt läggs till om Kommunikation och dialog.  
 
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 sedan om nämnden kan lägga till den extra 
punkt som ordförande själv föreslagit och finner att nämnden så gör. Ärendet tas efter punkten sex.  
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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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§ 82 

Ekonomisk uppföljning per augusti 
 
Anna Gustavsson, förvaltningens ekonom, redogör muntligt för den ekonomiska uppföljningen per 
augusti 2021 samt för prognosen för delårsbokslutet 2021. Delårsbokslutet är ännu inte helt klart och 
därför likaså prognosen per augusti. Därför ges informationen muntligt och skriftliga handlingar skickas 
sedan ut till nämnden i oktober och tas beslut om på oktober-nämnden.  
 
Nämnden tackar för informationen.  
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§ 83 

Strategi för suicidprevention 
Vår beteckning: SN/2021:89 - 701 
 

Socialnämndens beslut  
 

1. Socialnämnden i Vadstena kommun ställer sig bakom den framtagna Strategin för 
suicidprevention som tagits fram inom ramen för LGVOs handlingsplan för 2020.  

 

Sammanfattning 
I LGVOs (Regionen och kommunernas LedningsGrupp för Vård och Omsorg) handlingsplan för 2020 
står att en gemensam strategi för suicidprevention ska tas fram. Ett förslag på strategi är nu framtagen och 
utskickad till kommunerna som förväntas återkomma om de ställer sig bakom strategin. Socialnämnden i 
Vadstena föreslås ställa sig bakom den framtagna strategin.   
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-24 
Strategi för suicidprevention, daterad 2021-06-22 
Brev till kommunerna, inkommit 2021-06-24 
 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Myndighetschef 
Verksamhetschef hemsjukvården  
 

Beslutet expedieras till 
Region Östergötland, regionledningskontoret  
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§ 84 

Nya lokaler hemsjukvården 
Vår beteckning: SN/2021:109 - 709 
 

Socialnämndens beslut  
 

1. Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att förhandla med hyresvärden av 
Företagshuset om nya lokaler för hemsjukvården.  

2. Socialnämndens ger även socialchefen ett uppdrag att undersöka möjligheten att få fram ett 
underlag som förklarar varför nämnderna inte kan få kompensation när man gör ombyggnationer 
eller investeringar i befintliga lokaler. 

 
Förslag till beslut  
Ordförande Jane Råstens (S) föreslår en ytterligare att-sats: ”Socialnämndens ger även socialchefen ett 
uppdrag att undersöka möjligheten att få fram ett underlag som förklarar varför nämnderna inte kan få 
kompensation när man gör ombyggnationer eller investeringar i befintliga lokaler.” 
 
Beslutsgång  
Ordförande frågar nämnden om de önskar besluta i enlighet med liggande förslag med det tillägg som hon 
själv föreslagit och finner att nämnden så beslutar.  

Sammanfattning 
De lokaler som förvaltningen idag hyr för hemsjukvårdens verksamhet börjar bli för små för 
verksamheten och är inte helt ändamålsenliga för verksamheten. Nu har förvaltningen fått ett erbjudande 
från hyresvärden om att hyra andra lokaler för hemsjukvården, som dessutom ligger i direkt anslutning till 
hemtjänstens lokaler. De nya lokalerna är större och de öppnar även upp för bättre samverkan mellan 
hemsjukvården och hemtjänsten.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-08 
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Beslutet med handlingar expedieras till 
Verksamhetschef hälso- och sjukvård 
Enhetschefer hemtjänsten  

Beslutet expedieras till 
Socialchef 
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§ 85 

Samordningsförbundets årsredovisning 2020 
Vår beteckning: SN/2021:84 - 701 
 

Socialnämndens beslut  
 

1. Socialnämnden godkänner Samordningsförbundet västra Östergötlands årsredovisning 2020.  
 

Sammanfattning 
Samordningsförbundet västra Östergötland har skickat in sen årsredovisning för 2020 samt deras 
revisionsberättelse. Revisionsberättelsen har inte funnit något att anmärka på varför socialnämnden i 
Vadstena föreslås godkänna årsredovisningen med tillhörande revisionsberättelse.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-24 
Brev från förbundsansvarig, daterad 2021-06-17 
Revisionsberättelse årsredovisning 2020 
Revisorspåskrifter för Samordningsförbundet Västra Östergötland 
Årsredovisning 2020 (med underskrifter) 
Granskning av årsredovisning 2020 
 

Beslutet med handlingar expedieras till 
- 
 

Beslutet expedieras till 
Samordningsförbundet 
Kommunfullmäktige (för kännedom) 
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§ 86 

Delredovisning av lämnade förslag inom socialnämndens 

verksamhetsområde 
Vår beteckning: SN/2021:106 - 008 
 

Sammanfattning 
Vadstena kommun har från och med den 13 februari 2020 en rutin för handläggning av de förslag, 
uppslag och synpunkter som kommer in till kommunen. Rutinen skiljer på ärenden som kan besvaras 
direkt och ärenden som behöver handläggas och eventuellt tas upp för beslut.  
 
Enligt rutinen ska de ärenden som har kommit in till förvaltningen sammanställas och redovisas för 
nämnden två gånger på år. Ärenden som har återkopplats till förslagställaren utan att någon utredning eller 
liknande har behövt göras, ska inte tas med i sammanställningen. Från och med den 1 mars 2020 hanteras 
dessa ärenden i det administrativa systemet Infracontrol Online. Sammanställningarna ska även skickas till 
kommunfullmäktige för kännedom en gång per år. 
 
Sammanställning av synpunkter och förslag den 1 januari – 30 juni 2021 
Under perioden 1 januari – 30 juni 2021 har 0 synpunkter och förslag kommit in till socialförvaltningen.  
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§ 87 

Kommunikation och dialog 
Vår beteckning: SN/2021:108 – 700 
 

Socialnämndens beslut  
 

1. Socialnämnden önskar en tydligare kommunikationsplan och ett tydliggörande om hur 
kommunen ska få ut sin information till medborgare. Samt tydliggöra vad syftet med tidningen 
”Hemma i Vadstena” är och vad det ska vara till för.  

2. Socialnämnden skickar beslutet till Kommunstyrelsen och önskar svar från dem.  

 

Sammanfattning 
Nämnden diskuterar hur kommunikationen fungerar i kommunen samt hur planen ser ut för en tydlig 
kommunikation gentemot medborgarna framåt. De önskar en tydlig kommunikationsplan. En diskussion 
förs också om vad som var det ursprungliga syftet med tidningen ”Hemma i Vadstena” och vad syftet är 
idag. De önskar få ett förtydligande rörande detta från Kommunstyrelsen.  
 

Beslutsunderlag 
- 
 

Beslutet med handlingar expedieras till 
- 
 

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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§ 88 

Delårsrapport uppföljning internkontrollplan 
Vår beteckning: SN/2021:107 - 042 
 

Socialnämndens beslut  
 

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens delårsrapport av internkontrollplan 2021.  
 

Sammanfattning 
Enligt kommunens riktlinje och rutin för intern kontroll ska nämndernas intern kontrollplaner följas upp 
med en delårsrapport till nämnden efter att halva året har gått.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-24 
Internkontrollplan 2021 
 

Beslutet med handlingar expedieras till 
- 
 

Beslutet expedieras till 
SAS 
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§ 89 

Riktlinje för nätverksplaceringar 
Vår beteckning: SN/2020:57 - 750 
 

Socialnämndens beslut  
 

1. Socialnämnden beslutar att upphäva sitt eget beslut, taget 2020-03-18 § 28, om att ge 
förvaltningen i uppdrag att ta fram en riktlinje för nätverksplaceringar eftersom det inte finns 
något behov av en sådan riktlinje.  

 

Sammanfattning 
Den 18 mars 2020 tog socialnämnden beslut om att uppdra till förvaltingen att skriva fram en riktlinje för 
nätverksplaceringar. Detta då individ- och familjeomsorgen efterfrågade ett politiskt ställningstagande för 
hur de ska agera när individer önskar få familjemedlemar eller andra närstående som 
kontaktperson/stödperson/kontaktfamilj/stödfamilj. 
 
I slutet av våren 2021 inkom en dom rörande nätversplaceringar till kommunen. Denna dom blir praxis 
för hur individ- och familjeomsorgen ska tänka i liknande fall. Dessutom behöver varje person som 
ansöker eller beviljas en nätverksplacering utredas var för sig och man behöver se till just det aktuella 
fallets omständigheter. Det betyder att en riktlinje inte blir till någon hjälp eftersom varje fall är unikt och 
behöver utredas.    
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-25 
Protokollsutdrag från SN 2020-03-18 § 28 
 

Beslutet med handlingar expedieras till 
- 

Beslutet expedieras till 
Myndighetschef 
 
 



15 (35) 
 

 
 

Socialnämndens protokoll 2021-09-15 
 

 
 

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 

§ 90 

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

Socialnämndens beslut  
 

1. Delegationsordning beslutad av socialnämnden 16 juni 2021, § 68, upphävs från och med 21 
september 2021. 

2. Förslag till reviderad delegationsordning för socialnämnden antas och gäller från och med 22 
september 2021. 

 

Sammanfattning 
Socialsekreterare på individ- och familjeomsorgen har uppmärksammat att det inte finns angivet i vår 
delegationsordning vem som får ta beslut om och utfärda intyg när ett barn som är LVU-placerat önskar 
åka utomlands med det familjehem som hen är placerad i. Det är svårtolkat i lagstiftningen vem som får 
fatta dessa beslut. Då inte LVU tillämpas i andra länder är det dock viktigt att ett familjehem kan uppvisa 
ett intyg när de reser utomlands. Förvaltningens förslag är att ge socialnämndens utskott delegation på att 
utfärda dessa intyg och ordförande om det är så brådskande att utskottets sammanträde inte kan inväntas. 
Det är utskottet som tar beslut om LVU-vård för ett barn och därför föreslås även denna delegation 
hamna på utskottet.  
 
Föreslaget tillägg är markerat med gult.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-30 
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) 
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Ekonomiavdelningen (beslut och reviderad delegationsordning) 
Samtliga delegater i delegationsordningen (beslut och reviderad delegationsordning) 
SAS – för publicering på ledningssystemet  
 

Beslutet expedieras till 
- 
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§ 91 

Statistik 
Vår beteckning: SN/2021:48 - 700 
 
Förvaltningen har tagit fram en del statistik kring försörjningsstöd eftersom nämnden efterfrågat detta. 
Denna statistik är utskickad inför sammanträdet.  
 
På sammanträdet visar även nämndsekreteraren ytterligare statistik som förvaltningen tagit fram. 
Statistiken rör bland annat antal barnärenden, antal orosanmälningar och statistik för hemtjänsten. Den 
nya statistiken skickas ut efter sammanträdet.  

Nämnden tackar för informationen 
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§ 92 

Anmälan av delegationsbeslut 
Vår beteckning: SN/2021:82-757, SN/2021:33-702, SN/2021:79-799, 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 2021-09-15:  

- Delegationsbeslut för utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer till kommuner 2021. 
Dnr SN/2021:82-757 

- Delegationsbeslut för utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer till kommuner 2021. 
Dnr SN/2021:82-757 

- Delegationsbeslut tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten - Vadstena Folkets park. Dnr 
SN/2021:33-702 

- Beslut om anmälan av allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande 
till IVO. Dnr SN/2021:79-799 

- 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 
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§ 93 

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 juni, juli och augusti 2021 redovisas på dagens sammanträde.  
 
Beslutsunderlag  
Delegationslistor för juni 2021 avseende Individ- och familjeomsorgen  
Delegationslistor för juni 2021 avseende Äldre och funktionsnedsatta 
Delegationslistor för juli 2021 avseende Individ- och familjeomsorgen  
Delegationslistor för juli 2021 avseende Äldre och funktionsnedsatta 
Delegationslistor för augusti 2021 avseende Individ- och familjeomsorgen  
Delegationslistor för augusti 2021 avseende Äldre och funktionsnedsatta 
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§ 94 

Meddelanden och handlingar för kännedom 
Vår beteckning: SN/2021:2-709, SN/2021:61-739 
 
Sammanfattning  
Följande meddelanden/handlingar har rapporterats till socialnämndens sammanträde 2021-09-15:  
 

• Årshjul SN. Dnr SN/2021:2-709 
• Meddelande från IVO gällande klagomål från anhörig. Dnr SN/2021:61-739 
• Bilaga kopia av klagomål från anhörig. Dnr SN/2021:61-739 
• Händelseanalys - hälso- och sjukvård. Dnr SN/2021:61-739 

  
 
Informationen har noterats och läggs till handlingarna. 
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§ 95 

Socialchefen informerar 
 
Caroline Strand, socialchef, börjar med att informera om att man just nu håller på och gör en översyn över 
förvaltningens hela LSS-verksamhet. Detta därför att verksamheten under flera år blivit större och 
ansvariga chefer har flaggat för att arbetsbelastningen för dem börjar bli för hög. En utförligare 
utredning/översyn beräknas kunna presenteras för nämnden i november 2021. 
 
Caroline fortsätter att informera om att det under sommaren har kommit in en del rapporter enligt lex 
Sarah och lex Maria. En del av dem är av allvarligare karaktär. Samtliga har eller kommer utredas och de 
åtgärder man finner nödvändiga kommer vidtas.  
 
De verksamhetsbesök som ingår i kontaktpolitiker-uppdraget som nämnden fattade beslut om i juni 
beräknas genomföras i november månad under förutsättning att pandemin inte ökar i omfattning. Efter 
sommaren har fler kommuner i länet fått in covid-19 i sina verksamheter via ovaccinerad personal. På 
grund av detta har vi valt att öka upp source control igen och numera ska samtliga personal bära 
munskydd hela arbetspasset.  
 
Caroline informerar om hur sommaren har gått, den har fungerat men det har varit kännbart att vi inte 
haft lika många vikarier att tillgå. Just nu sitter cheferna tillsammans med HR-avdelningen och analyserar 
hur sommaren gick och vad man behöver göra annorlunda till nästa sommar. Vi har inte behövt återkalla 
någons semester men timvikarierna har fått arbeta mycket. Inom hemsjukvården har man haft inne en del 
hyr-sjuksköterskor för att täcka och en del sjuksköterskor har själva valt att bryta sin semester för att lösa 
vissa arbetspass. Sommaren har därför blivit kostsam för hemsjukvården.  
 
Tjänsten som trygghetsvärdinnan på trygghetsboendet är tillsatt och Ebba börjar i oktober. Ebba har ett 
förflutet som bland annat folkhälsovetare. Under sommaren har vi anordnat lite corona-säkra aktiviteter 
på trygghetsboendet. Just nu ligger en intern annons ute för ny verksamhetschef äldre/LSS. Utifrån 
sökbilden kommer man eventuellt även söka externt. Under hösten kommer en omstart av Tidigt stöd i 
samverkan ske. Ett första bra möte med alla inblandade har hållits och fler är inbokade.  
 
Förvaltningens stab blev av med en tjänst i den omorganisation som nämnden tog beslut om innan 
sommaren. Därefter har stabens administratör ansökt och blivit beviljad tjänstledighet på 60 % för studier. 
Stabens bemanning har under sommaren alltså minskat från 4 årsarbetare till 2,4. Därför har man lånat in 
en samordnare från hemtjänst som stöttar upp staben 2 dagar i veckan, 40 %. Tilläggsbyggnaden på 
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Vätterngården är på gång, man har haft taklagsfest och byggnaden beräknas vara klar strax innan jul. 
Kommunens föresteg är igång och Anna som är anställd för att arbeta med försteget har redan kommit 
långt med arbetet. Planen är att Linda, myndighetschef, och Anna, får komma till nämnden i november 
och informera mer om arbetet.  
 
Nämnden tackar för informationen.  
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§ 96 

Socialnämndens ordförande informerar 
 
Socialnämndens ordförande tackar nämnden, socialchef Caroline Strand, ekonom Anna Gustavsson och 
nämndsekreterare Sofie Lagerfelt Fernström för det mycket givande internatet som avslutas i samband 
med nämnden idag. Samtliga i nämnden instämmer i att internatet varit givande och lärorikt.  
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§ 97 

Förslag till budget och strategiplan för socialnämnden 2022 
Vår beteckning: SN/2021:72-041, SN/2021:96-021 
 

Socialnämndens beslut  
 

1. Socialförvaltningens budgetförslag för åren 2022-2024 godkänns. 
2. Socialförvaltningens investeringsbudgetförslag för åren 2022-2024 godkänns. 
3. Budgetförslagen överlämnas till budgetberedningen. 
4. En enig socialnämnd informerar budgetberedningen om att blir nämnden tvungen att spara 

ytterligare 1 % och därför genomföra de förslag som är framtagna kommer detta få stora negativa 
konsekvenser för socialnämndens verksamheter och är alltså inget man ställer sig bakom.  

5. En enig socialnämnd skickar med till budgetberedningen att de vill att statsbidrag riktade mot 
socialnämnden ska kunna användas för de satsningar som de är ämnade för och inte för att täcka 
befintliga kostnader.  

 
Förslag till beslut  
Annica Johansson (M) föreslår att en ytterligare besluts-sats läggs till: ”En enig socialnämnd informerar 
budgetberedningen och kommunstyrelsen om att blir nämnden tvungen att spara ytterligare 1 % och 
därför genomföra de förslag som är framtagna kommer detta få stora negativa konsekvenser för 
socialnämndens verksamheter och är alltså inget man ställer sig bakom.” 
 
Lars Ekström (K) föreslår att en ytterligare besluts-sats läggs till: ”En enig socialnämnd skickar med till 
budgetberedningen att de vill att statsbidrag riktade mot socialnämnden ska kunna användas för de 
satsningar som de är ämnade för och inte för att täcka befintliga kostnader.” 
 
Beslutsgång  
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt liggande förslag och finner att nämnden så gör. 
Därefter frågar ordförande om det är nämndens mening att anta den ytterligare besluts-sats som Annica 
Johansson (M) föreslagit och finner att det är nämndens mening. Därefter frågar ordförande om det är 
nämndens mening att anta den ytterligare besluts-sats som Lars Ekström (K) föreslagit och finner att det 
är nämndens mening. 
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Reservation 
Lars Ekström (K) och Kenneth Rydenlund (K) reserverar sig mot punkt 1 och 2 i beslutet till förmån för 
den föreslagna budget som Konsensus kommer lägga fram.  

Sammanfattning 
Socialförvaltningens förslag till budget för åren 2022 – 2024. Budgeten är baserad på de beräknade 
preliminära budgetramarna som tagits fram och därefter godkänts av kommunstyrelsen den 5 maj 2021. 
Budgetberedningen kommer ta del av socialnämndens bedömning och väga samman med övriga 
nämnders motsvarande arbete samt aktuella ekonomiska prognoser under oktober. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till socialnämnden daterad den 6 september 2021 
Förslag till budget och strategisk plan för socialnämnden år 2022-2024. 
 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Budgetberedningen 
 

Beslutet expedieras till 
Ekonomichef 
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§ 98

Info om Våld i nära relationer 

Linda Fröjdh, myndighetschef, och Annika Hediefors, socialsekreterare med samordningsansvar för VNR, 
informerar om vad våld i nära relationer, VNR, och hedersrelaterat våld, HRV, är för något och hur 
kommunen arbetar med detta. De visar information och statistik och svarar på nämndens frågor om 
ämnet.  

Nämnden tackar för informationen. 
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§ 99

Redovisning av ordförandebeslut - sekretess 

Sekretess enligt 26 kap 1 § i Offentlighets- och sekretesslagen.
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Forts § 99 

Redovisning av ordförandebeslut - sekretess 

Sekretess enligt 26 kap 1 § i Offentlighets- och sekretesslagen.
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Forts § 99 

Redovisning av ordförandebeslut - sekretess 

Sekretess enligt 26 kap 1 § i Offentlighets- och sekretesslagen.
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§ 100

Beslut om umgängesbegränsning enligt 14 § 2 st 1 LVU - sekretess

Sekretess enligt 26 kap 1 § i Offentlighets- och sekretesslagen. 
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Socialnämndens protokoll 2021-09-15

Sekretess enligt 26 kap 1 § i Offentlighets- och sekretesslagen. 
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§ 101

Beslut om umgängesbegränsning enligt 14 § 2 st 1 LVU - sekretess 

Sekretess enligt 26 kap 1 § i Offentlighets- och sekretesslagen. 
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Socialnämndens protokoll 2021-09-15

Sekretess enligt 26 kap 1 § i Offentlighets- och sekretesslagen. 
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§ 102

Beslut om umgängesbegränsning enligt 14 § 2 st 1 LVU - 
sekretess

Sekretess enligt 26 kap 1 § i Offentlighets- och sekretesslagen. 
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Socialnämndens protokoll 2021-09-15

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