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Plats och tid Medborgarsalen klockan 09:00-12:30 

 
Beslutande Jane Råsten (S), ordförande 

Barbro Henricson (M), första vice ordförande 
Margit Berggren Silvheden (C), andra vice ordförande 
Lars Ekström (K) 
Monya Axelsson (S), ej § 124 
Annica Johansson (M), ej § 124 
Kenneth Rydenlund (K) 
Victoria Gustafsson (S) ersätter Monya Axelsson (S), § 124 
Kristina Carlsson (M) ersätter Annica Johansson (M), § 124 
 

Paragrafer §105–§124 
 

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 
 

2021-10-20 Sista dag för överklagande 
 

2021-11-15 

Datum då anslaget sätts upp 2021-10-25 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), § 105-123 
Elena Ekman (K) 
Tommy Kennberg (MP) 
Gun Möller (V) 
Kristina Carlsson (M), § 105-123 
Lars Murling (K) 
 

Övriga Caroline Strand, socialchef  
Anna Gustavsson, ekonom § 105-107 
Linda Fröjdh Dahlgren, myndighetschef § 122-123 
Elin Niskala, 1:e socialsekreterare § 122-123 
Sofie Lagerfelt Fernström, nämndsekreterare 

 
Ajournering 09:50-10:10 
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§ 105 

Val av justerare och fastställande av föredragningslista 
 
Socialnämndens beslut  

1. Kenneth Rydenlund (K) väljs till justerare.  
2. En punkt läggs till på dagordningen, Utbildningsplan för nämnden, och läggs som punkt 20 på 

dagordningen.  
3. En punkt läggs till på dagordningen, Redovisning av ordförandebeslut, och läggs som punkt 18 på 

dagordningen.  
4. En punkt läggs till på dagordningen, Lokaler IFO, och läggs som punkt 13 på dagordningen.  
5. Föredragningslistan fastställs och ser ut enligt följande:  

 Ärende Dnr  
 
1 Val av justerare och fastställande av 

föredragningslista 
 

  

2 Ekonomisk delårsrapport 2021 
 

SN/2021:41 

3 Avgifter för socialnämnden 
 

SN/2021:125 

4 Rapportering av ej verkställda beslut 
 

SN/2021:77 

5 Samråd vård och omsorg (SVO) årsberättelse 
2020 
 

SN/2021:124 

6 Återkallelse av tillstånd för försäljning av 
tobaksvaror på Direkten Vadstena 
 

SN/2021:127 

7 Återkallelse av serveringstillstånd på Yali 
kitchen 
 

SN/2021:128 

8 Redovisning av nämndens uppdrag som 
personuppgiftsansvariga 
 

SN/2020:146 

9 Sammanställning statsbidrag 
 

SN/2021:2 

10 Statistik SN/2021:48 
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11 Info från dialogmöte med Revisionen 

 
SN/2021:118 

12 
 
13 
 

Information från socialchefen 
 
Lokaler - IFO 

 
 
SN/2021:131 

14 Information från socialnämndens ordförande 
 

 

15 Anmälan av delegationsbeslut 
 

SN/2021:119, 
SN/2021:33, 
SN/2021:20 

16 Anmälan av delegationsbeslut som omfattas av 
myndighetsutövning och sekretess 
 

SN/2021:45  

17 Meddelanden och handlingar för kännedom 
 

  

18 
 
 
19 
 
20 

Redovisning av ordförandebeslut - sekretess 
(handlingar läggs på bordet) 
 
Info från IFOs barn- och familjegrupp 
 
Utbildningsplan för nämnden 

 
 
 
 
 
SN/2021:132 

 

 

Förslag till beslut  
Margit Berggren Silvheden (C): Till justerare föreslås Kenneth Rydenlund (K). Ordförande Jane Råsten (S) 
anmäler en ytterligare punkt; Lokaler IFO. Lars Ekström (K) och Tommy Kennberg (MP) anmäler en 
övrig fråga; Utbildningsplan för nämnden. Ordförande Jane Råsten (S) anmäler ett ytterligare ärende; 
Redovisning av ordförandebeslut.   
 
Beslutsgång  
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt Margit Berggren Silvhedens (C) förslag om justerare 
och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta. Ordföranden frågar sedan om nämnden kan lägga 
till de två extra punkter som ordförande själv föreslagit och finner att nämnden så gör. Därefter frågar 
ordföranden om nämnden kan lägga till den övriga fråga som Lars Ekström (K) och Tommy Kennberg 
(MP) anmält och finner att nämnden så gör.  
 
Sammanfattning  
Till varje sammanträde sammanställs en föredragningslista. Där redovisas vilka ärenden ordföranden vill 
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att nämnden ska behandla. Vid sammanträdet har nämndledamöterna möjlighet att föreslå ändringar i 
listan. 
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§ 106 

Ekonomisk delårsrapport 2021 
Vår beteckning: SN/2021:41 - 042 
 
Socialnämndens beslut  
 

1. Socialnämnden godkänner den lämnade delårsrapporten med helårsprognos per den 31 augusti. 
 
 
Sammanfattning 
Enligt plan för ekonomisk uppföljning ska ett delårsbokslut göras per den 31 augusti och en 
helårsprognos tas fram. I delårsrapporten ingår en verksamhetsredovisning och en ekonomisk 
redovisning. Den framtagna rapporten för socialnämnden är en del i kommunens delårsrapport. 
 
Socialnämndens prognos visar ett överskott på cirka 1 mnkr. Överskottet beror till största delen på 
obudgeterade statsbidrag. Socialförvaltningen har under 2021 fått cirka 3 miljoner extra som ersättning för 
covid -19, dels som ersättning för coronarelaterade höga sjuklönekostnader jan-juni, dels för 
kompensation för de kostnader som uppstod i december 2020. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-08 
Delårsrapport 2021 
 
 
Beslutet expedieras till 
Socialchef 
Ekonom 
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§ 107 

Avgifter för socialnämnden 
Vår beteckning: SN/2021:125 - 706 
 
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att besluta: 
 

1. En ny avgift för kost vid korttidsvistelse enligt LSS, barn och unga, antas och uppnår en kostnad 
av 65 kr/dygn från och med 1 januari 2022.  

2. Socialnämnden får i uppdrag att framöver räkna upp den nya avgiften i punkten ovan efter 
brukliga index. 

3. Den extra avgiften för serveringsställen som har öppet efter kl 01.00 tas bort från 1 januari 2022.  
4. Egenavgiften för inomkommunal färdtjänst läggs in i socialnämndens samlade dokument med 

avgifter och socialnämnden får också i uppdrag att framöver räkna upp avgiften utifrån brukliga 
index. För 2022 är avgiften densamma som för 2021.  

Socialnämnden beslutar för egen del 
 

1. Socialnämndens beslutar om en uppräkning av vissa av de redan befintliga avgifterna inom 
socialnämndens verksamhetsområde, enligt förslag 2021-10-13, 

2. avgifterna gäller från 1 januari 2022. 
 
 
Sammanfattning 
I samband med budgetarbetet för år 2022 har förslag framtagits till nya avgifter inom socialnämndens 
verksamhetsområden från och med 1 januari 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-13 
Förslag till förändrade avgifter, daterad 2021-10-13 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
Avgiftshandläggare (efter beslut i SN) 
Ekonom socialförvaltningen (efter beslut i SN) 
Kommunstyrelsen (tjänsteskrivelse och beslut) 
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Beslutet expedieras till 
Socialnämnden (efter beslut i KF) 
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§ 108 

Rapportering av ej verkställda beslut 
Vår beteckning: SN/2021:77 - 709 
 
 
 Socialnämndens beslut  
1. Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för andra 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.  
 
Vid rapportering för andra kvartalet 2021 finns 2021-06-30 totalt 6 ej verkställda beslut; 2 enligt SoL, 4 
enligt LSS.  
 
Beslutsunderlag  
Rapport daterad 2021-10-12  
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-12  
 
Beslutet med handlingar expedieras till  
Kommunfullmäktige  
Kommunrevisionen  
Akten 
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§ 109 

Samråd vård och omsorg (SVO) årsberättelse 2020 
Vår beteckning: SN/2021:124 - 701 
 
Socialnämndens beslut  
 

1. Socialnämnden godkänner Samråd vård och omsorgs (SVO) årsberättelse för 2020.  
 
 
Sammanfattning 
Samråd vård och omsorgs årberättelse beskriver Regions Östergötlands och länets kommuners 
gemensamma arbete under 2020 inom samverkansområdet vård och omsorg.  
 
Årsberättelsen följer upplägget för arbetsplanen för 2020 och svarar på hur samrådet arbetat med sina 
prioriterade frågor: nära vård, e-hälsa och digitalisering, kompetensförsörjning, att växa upp samt arbete 
med temakonferenser och uppföljning.  
 
Samråd vård och omsorg föreslår kommunerna i länet att godkänna årsberättelsen för 2020.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-11 
Beslutsunderlag Samråd vård och omsorg årsberättelse 2020, daterad 2021-09-13 
Mejl ”Uppmaning till beslut”, inkommit 2021-10-08 
Årsberättelse 2020 för SVO, daterad 2021-08-12 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
- 
 
Beslutet expedieras till 
Samråd vård och omsorg (SVO): Registrator@regionostergotland.se. Märk 
beslutsunderlaget med HSN 2021-183 
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§ 110 

Återkallelse av tillstånd för försäljning av tobaksvaror på Direkten 

Vadstena 
Vår beteckning: SN/2021:127 - 702 
 
Socialnämndens beslut  
 

1. Socialnämnden i Vadstena beslutar att återkalla Swedish Clouds AB tillstånd för försäljning av 
tobaksvaror på Direkten Vadstena, Storgatan 29, 592 30 Vadstena, då tillståndet inte längre 
utnyttjas.  

Beslutet fattas med stöd av 7 kap. 10 § första punkten Lagen om tobak och liknande produkter. 
 
Sammanfattning 
Alkohol- och tobaksenheten öppnade den 17 augusti ett tillsynsärende för att återkalla Swedish Clouds AB 
tobakstillstånd för försäljning av tobaksvaror på Direkten Vadstena, Storgatan 29, 592 30 Vadstena. 
Handlingar från Swedish Clouds AB om tillståndet fortfarande nyttjas skulle vara Alkohol- och 
tobaksenheten tillhanda senast 25 augusti 2021, inga handlingar har inkommit.  
 
Lagen om tobak och liknande produkters krav bedöms inte vara uppfyllda. Av den anledningen föreslås 
Socialnämnden i Vadstena kommun återkalla tillståndet.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-11 
Utredning, daterad 2021-08-31 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
- 
 
Beslutet expedieras till 
Direkten 
Folkhälsomyndigheten 
Polisen 
Länsstyrelsen 
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§ 111 

Återkallelse av serveringstillstånd på Yali kitchen 
Vår beteckning: SN/2021:128 - 702 
 
Socialnämndens beslut  
 

1. Socialnämnden i Vadstena kommun beslutar att återkalla Choon Teng AB, 556917-4567, 
stadigvarande serveringstillstånd för servering till allmänheten av spritdrycker, vin, starköl och 
andra jästa alkoholdrycker på Yali Kitchen Nådendalsvägen 33, 592 32 Vadstena, på grund av att 
tillståndet inte längre utnyttjas.  

Beslutet fattas med stöd av 9 kap. 18 § första punkten alkohollagen. 

 
Sammanfattning 
Alkohol- och tobaksenheten öppnade den 16 augusti ett tillsynsärende för att återkalla Choon Teng AB, 
556917-4567, serveringstillstånd för servering av alkoholdrycker då tillståndet inte längre nyttjas på Yali 
Kitchen Vadstena, Nådendalsvägen 33, 592 32 Vadstena. Handlingar från Choon Teng AB om tillståndet 
fortfarande nyttjas skulle vara Alkohol- och tobaksenheten tillhanda senast 25 augusti 2021, inga 
handlingar har inkommit.  
 

Kommunen ska enligt 9 kap. 18 § första punkten återkalla ett serveringstillstånd som inte längre utnyttjas. 
Av den anledningen föreslås Socialnämnden i Vadstena kommun att återkalla Choon Teng AB 
serveringstillstånd.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-11 
Utredning, daterad 2021-09-06 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
- 
 
Beslutet expedieras till 
Yali kitchen 
Folkhälsomyndigheten 
Polisen 
Länsstyrelsen 
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§ 112 

Redovisning av nämndens uppdrag som personuppgiftsansvariga 
Vår beteckning: SN/2020:146-700, SN/2021:37 - 790 
 

Sofie Lagerfelt Fernström, nämndsekreterare, informerar nämnden om deras uppdrag som 
personuppgiftsansvariga (PUA) enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). En powerpoint visas om vad 
GDPR är och vad som är nämndens roll. Den rapport som Sydarkivera, som är nämndens 
dataskyddsombud, har skickat och som går igenom nämndens arbete rörande GDPR presenteras och 
diskuteras.  

Nämnden tackar för informationen.  
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§ 113 

Sammanställning statsbidrag 
Vår beteckning: SN/2021:2 - 709 
 

Då nämnden efterfrågat en sammanställning av de statsbidrag som är sökta för 2021 har detta tagits fram 
och skickats ut till dagens sammanträde.  

Nämnden tackar för sammanställningen.  
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§ 114 

Statistik 
Vår beteckning: SN/2021:48 - 700 

 
Förvaltningen har tagit fram en del statistik kring försörjningsstöd samt ärenden rörande barn och unga 
eftersom nämnden efterfrågat detta. Denna statistik är utskickad inför sammanträdet.  
 
Den statistik som visades på senaste nämnden rörande hemtjänsten har också skickats ut. Då man håller 
på att ta fram ett nytt sätt att räkna fram statistik från hemtjänsten skickas ingen ny statistik för 
hemtjänsten ut till dagens sammanträde.  
 
Nämnden tackar för informationen 
 
 
 
 
 
 
  



16 (26) 
 

 
 

Socialnämndens protokoll 2021-10-20 
 

 
 

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 

§ 115 

Info från dialogmöte med Revisionen 
Vår beteckning: SN/2021:118 - 700 
 

Den 20 september hade kommunrevisionen bjudit in nämndens presidium till ett dialogmöte. Vid mötet 
deltog delar från kommunrevisionen, presidiet samt en sakkunnig revisor från KPMG. Inför mötet hade 
kommunrevisionen skickat ut några frågor som de ville diskuterar under mötet.  

Presidiet redogör för mötet och informerar nämnden om de svar som de gett till kommunrevisionen efter 
mötet.  

Nämnden tackar för informationen.  
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§ 116 

Information från socialchefen 
 
Caroline Strand, socialchef, börjar med att informera om arbetssituationen och arbetsbelastningen inom 
förvaltningens olika områden. Några verksamheter som har en ansträngd arbetssituation just nu är staben, 
IFO (speciellt bistånd och vuxengrupp) och hemtjänsten. Det nya korttidsboendet Stenborgen är igång 
med just nu fem barn inskrivna och man har även startat en fritidsverksamhet. Hemsjukvården har relativt 
stabilt läge och man håller nu på och rekryterar för att fylla upp de sista vakanta tjänsterna.  
 
Hemtjänsten har startat ett arbete med att göra en stor kartläggning över all planerad tid, all utförd tid och 
samtliga scheman. Man ser över statistiken och kommer följa upp statistik och siffror på ett annat sätt 
framöver och även mer kortare intervall. Organisationen är just nu lite rörig inom hemtjänsten men 
socialchef, ansvarig chef och samordnare håller just nu på att se över situationen.  
 
Rekryteringen av en ny verksamhetschef för äldre och LSS är igång, om föreslagen kandidat tackar ja är 
rekryteringen klar. Om inte kommer man gå ut externt och rekrytera. Förvaltningens medicinskt ansvariga 
sjuksköterska (MAS) har sagt upp sig så där håller man nu på att rekrytera en ny person för den tjänsten.  
 
Arbetet med nära vård fortsätter och det finns en film/powerpoint framtagen som presenterar projektet. 
Caroline önskar att nämnden tar del av denna, Sofie kommer skicka ut den till samtliga i nämnden. Utifrån 
arbetet med nära vård pågår en del projekt tillsammans med regionen och vårdcentralen, bland annat 
rörande tröskelprincipen och egenmonitorering. Man håller även på att få till en mobil röntgen i västra 
länsdelen eftersom regionen har bestämt att det ska finnas i alla länsdelar.  
 
Under hösten kommer förvaltningen se över kommunens anhörigstöd och utveckla det. Planen är att ett 
ärende rörande detta kommer upp på nämndens sammanträde i november. Första november drar 
heltidsresan igång inom äldreomsorgen, dvs. särskilt boende och hemtjänsten. Just nu håller man därför på 
att lämna ut alla nya scheman och planerar för starten. Dialogen med Kommunal har fungerat bra.  
 
Sedan förra nämnden har Caroline och Jane deltagit i kommunens budgetdag där nämndernas föreslagna 
budgetar har presenterats och diskuterats. Caroline visar den powerpoint som hon då visade under dagen.  
Caroline fortsätter informera om covid-läget i kommunen. Just nu har vi ingen smitta i våra verksamheter 
och vi är näst intill helt klara med vaccineringen dos 3 på våra särskilda boenden. Information om dos 3 är 
dessutom utskickad till alla med hemtjänst och hemsjukvård. Just nu pågår ett omplaceringsärende av en 
ovaccinerad personal.  
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På nämndens sammanträde i maj fick socialchefen ett uppdrag att se över hur det ser ut med integrationen 
på förvaltningens arbetsplatser. Till dagens sammanträde har Caroline därför gjort detta genom samtal 
med samtliga enhetschefer samt HR och bemanningen. Caroline presenterar resultatet av den kartläggning 
hon gjort och presenterar även de åtgärder som hon ser att förvaltningen och kommunen i helhet behöver 
arbeta med framöver. Caroline återkopplar till nämnden om hur arbetet med åtgärderna går och vad som 
händer i frågan framåt.  
 
Avslutningsvis informerar Caroline lite om upplägget kring kontaktpolitiker där planen är att arrangera en 
första träff i november. Inom de närmaste veckorna kommer politikerna få information om tid för träff 
och lite mer information. Till första träffen kommer inte brukare eller medborgare bjudas in, detta 
eftersom vi fortfarande befinner oss i en pandemi. Det är enhetscheferna som styr agendan för träffarna 
och politikerna som ansvarar för minnesanteckningarna.  
 
Nämnden tackar för informationen.  
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§ 117 

Lokaler - IFO 
Vår beteckning: SN/2021:131-759 
 
Socialnämndens beslut  
 

1. Socialnämnden ger socialchefen i uppdrag att ta fram ett underlag för att kunna arbeta vidare med 
frågan om Individ- och familjeomsorgens lokaler. När underlaget är på plats behöver en 
projektledning och styrgrupp utses som får uppdraget att jobba vidare med frågan.  

 
Förslag till beslut  
Ordförande Jane Råsten (S) föreslår att Socialnämnden ger socialchefen i uppdrag att ta fram ett underlag 
för att kunna arbeta vidare med frågan om Individ- och familjeomsorgens lokaler. När underlaget är på 
plats behöver en projektledning och styrgrupp utses som får uppdraget att jobba vidare med frågan.  

Beslutsgång  
Ordförande Jane Råsten (S) frågar nämnden om de kan besluta i enlighet med hennes förslag och finner 
att nämnden så gör.  
 
Sammanfattning 
Individ- och familjeomsorgen har idag inte ändamålsenliga lokaler för sitt uppdrag. Socialchefen har 
tillsammans med myndighetschefen börjat se över lokalerna men önskar nu få ett uppdrag från nämnden 
om att ta fram ett underlag för fortsatt arbete med detta.   
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§ 118 

Information från socialnämndens ordförande 

Socialnämndens ordförande Jane Råsten (S) informerar om en del av de möten hon deltagit i sedan förra 
nämnden. Bland annat har hon haft ett gemensamt möte med samtliga ordförande för socialnämnden i 
Västra distriktet, dvs Motala, Mjölby, Boxholm och Ödeshög. Tillsammans har de diskuterat många 
viktiga frågor och planerar nu för ett nytt möte där de även kommer bjuda in socialcheferna i respektive 
kommun. Jane informerar också om ett informationsmöte hon varit på där hon fått lyssna till regeringen 
och riksdagens konkreta förslag på hur de önskar att kommunerna ska arbeta med äldreomsorgen i 
framtiden. Avslutningsvis informerar hon om en tillsyn som Länsstyrelsen gjort hos kommunen angående 
kommunens ansvar för serveringstillstånd och tobakstillstånd. Vid tillsynen deltog Jane som representant 
från nämnden.  

Nämnden tackar för informationen.  
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§ 119 

Anmälan av delegationsbeslut 
Vår beteckning: SN/2021:119-730, SN/2021:33-702, SN/2021:20-049 
 
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 2021-10-20:  

- Beslut om anmälan av allvarligt skada eller sjukdom i samband med vård, behandling eller 
undersökning. Dnr SN/2021:119-730 

- Delegationsbeslut serveringstillstånd Martinssons restauranger. Dnr SN/2021:33-702 
- Bokföringsmässig avskrivning ver 11210879-11210881. Dnr SN/2021:20-049 
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§ 120 

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 september 2021 redovisas på dagens sammanträde.  
 
Beslutsunderlag  
Delegationslistor för september 2021 avseende Individ- och familjeomsorgen  
Delegationslistor för september 2021 avseende Äldre och funktionsnedsatta 
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§ 121 

Meddelanden och handlingar för kännedom 
Vår beteckning:  SN/2021:37-790 
 
Sammanfattning  
Följande meddelanden/handlingar har rapporterats till socialnämndens sammanträde 2021-10-20:  
 

• SARK_2021_122-Rapport från kontroll av dataskyddsefterlevnad 2020-2021 för socialnämnden, 
Vadstena kommun. Dnr SN/2021:37-790 
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§ 122

Redovisning av ordförandebeslut 

Sekretess enligt 26 kap 1 § i Offentlighets- och sekretesslagen.
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§ 123

Info från IFOs barn- och familjegrupp 

Linda Fröjdh, myndighetschef, och Elin Niskala, 1:e socialsekreterare barn och unga, informerar om hur 
individ- och familjeomsorgen arbetar med barn och unga. De informerar bland annat om hur 
arbetsgången för ett ärende ser ut och vilka steg en utredning innehåller.   
Nämnden tackar för informationen.  
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§ 124 

Utbildningsplan för socialnämnden 
Vår beteckning: SN/2021:132-700 
 

Socialnämndens beslut  
 

1. Socialnämndens bestlutar att en utbildningsplan för nämnden ska tas fram.  

Förslag till beslut  
Lars Ekström (K) föreslår att nämnden tar beslut om att ta fram en utbildningsplan för nämnden.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om nämnden vill besluta enligt Lars Ekströms (K) förslag och finner att nämnden så 
gör. 

Sammanfattning 
Tommy Kennberg (MP) och Lars Ekström (K) har anmält en övrig fråga om ett önskemål om att ta fram 
en utbildningsplan för nämnden. Det finns förslag på att nämnden får önska vilka utbildningar de ser att 
de skulle vilja ha i sitt uppdrag. Under mötet bestäms att en utbildningsplan ska tas fram för nämnden och 
att samtliga i nämnden därför ska skicka sina önskemål till nämndesekreteraren så snart som möjligt.  
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