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Socialnämndens protokoll 2021-11-17

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 Medborgarsalen klockan 09:00-12:00 

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 §125–§152

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 2021-11-17 Sista dag för överklagande 2021-12-10 

Datum då anslaget sätts upp 2021-11-19 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) 
Kristina Carlsson (M) 
Tommy Kennberg (MP) 
Josephine Sundström (M) 
Lars Murling (K) 

Övriga Linda Fröjdh Dahlgren, myndighetschef §§ 125-135 
Yvonne Mellberg Jakobsson, socialsekreterare §§ 125-126 
Anna Hellman, handledare Försteget §§ 125-126 
Anna Gustavsson, ekonom § 136 
Caroline Strand, socialchef §§ 125-126, 136-152, på distans 
Sofie Lagerfelt Fernström, nämndsekreterare 

Ajournering 10:20-10:30 
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§ 125

Val av justerare och fastställande av föredragningslista 

Socialnämndens beslut 
1. Margit Berggren Silvheden (C) väljs till justerare.
2. Tre punkter läggs till på dagordningen, samtliga heter ”Inkommen överklagan” och läggs som

punkt 9-11 på dagordningen.
3. Socialchef Caroline Strand beviljas delta på sammanträdet på distans under rådande

omständigheter med covid-19. Caroline deltar inte under de ärenden där sekretess råder.
4. Föredragningslistan fastställs och ser ut enligt följande:

Ärende Dnr 

1 Val av justerare och fastställande av 
föredragningslista 

2 Information från IFO - vuxengrupp och 
Försteget 

3 Redovisning av ordförandebeslut - sekretess 

4 Redovisning av ordförandebeslut - sekretess 

5 Redovisning av ordförandebeslut - sekretess 

6 Beslut om umgängesbegränsning - sekretess  

7 Beslut om umgängesbegränsning - sekretess  

8 Beslut om umgängesbegränsning - sekretess  

9 

10 

11 

12 

Inkommen överklagan – sekretess 

Inkommen överklagan – sekretess 

Inkommen överklagan – sekretess 

Ekonomisk uppföljning oktober SN/2021:41 
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13 Verksamhetsplan 2022 SN/2021:138 

14 Anhörigstöd - revidering av uppdraget SN/2021:137 

15 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3 SN/2021:77 

16 Internkontrollplan 2022 SN/2021:139 

17 Sammanträdesdagar 2022 SN/2021:140 

18 Registerförteckningar GDPR – visst underlag 
kommer senare 

SN/2021:129 

19 Revidering av överenskommelse om 
samverkansavtal gemensamt HVB, barn och 
unga 13-17 år 

SN/2021:141 

20 Revidering av avtal läkarmedverkan kommunal 
hälso- och sjukvård 

SN/2021:142 

21 Redovisning av värdighets- och 
servicegarantier 

SN/2021:130 

22 Statistik SN/2021:48 

23 Återrapportering från seminarium 
Rehabilitering och återhämtning 

24 Information från socialchefen 

25 Information från socialnämndens ordförande 

26 Anmälan av delegationsbeslut SN/2021:110, 
SN/2021:33, 
SN/2021:85, 
SN/2021:86, 
SN/2021:87 

27 Anmälan av delegationsbeslut som omfattas av 
myndighetsutövning och sekretess 

SN/2021:45 
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28 Meddelanden och handlingar för kännedom SN/2021:2, 
SN/2021:136 

Förslag till beslut  
Kenneth Rydenlund (K): Till justerare föreslås Margit Berggren Silvheden (C).  
Ordförande Jane Råsten (S): Föreslår att nämnden beslutar att socialchef Caroline Strand får delta på 
sammanträdet på distans under rådande omständigheter med covid-19.  
Ordförande Jane Råsten (S) anmäler en ytterligare tre punkter med samma namn; Inkommen överklagan. 

Beslutsgång  
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt Kenneth Rydenlunds (K) förslag om justerare och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med detta. Ordföranden frågar sedan om nämnden kan besluta att 
Caroline Strand får delta på distans och finner att nämnden så gör.  
Avslutningsvis frågar ordföranden om nämnden kan lägga till de tre ytterligare ärenden som är föreslagna 
och finner att nämnden så gör.  

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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§ 126

Information från IFO - vuxengrupp och försteg 

Linda Fröjdh, myndighetschef, och Yvonne Mellberg Jakobsson, socialsekreterare vuxenteam, informerar 
om hur vuxenteamet inom individ- och familjeomsorgen arbetar. Bland annat hur gruppen är uppdelad 
och vilka frågor som är gruppens huvuduppgifter. De informerar bland annat om hur arbetsgången för ett 
ärende ser ut, vad de får göra enligt lag och vilka insatser de erbjuder.   

Därefter presenterar Anna Hellman, handledare Försteget, den nya verksamheten ”Försteg Vadstena” 
som startat under hösten. Hon informerar om hur hon arbetar med de personer som får hjälp och stöd att 
komma närmare arbetsmarknaden via Försteget samt vilka olika aktiviteter de Försteget erbjuder.  

Nämnden tackar för informationen. 
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Inkommen överklagan 

Sekretess enligt 26 kap 1 § i Offentlighets- och sekretesslagen.
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Socialnämndens protokoll 2021-11-17

Forts. § 133
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Sekretess enligt 26 kap 1 § i Offentlighets- och sekretesslagen.
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Inkommen överklagan 

Sekretess enligt 26 kap 1 § i Offentlighets- och sekretesslagen.
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§ 136

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

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen per oktober 2021.

Sammanfattning 
En helårsprognos visar på total nivå ett överskott på cirka 800 000 kr för socialnämnden. Prognosen 
bygger på nu kända förutsättningar och beslut.  

Äldreomsorgen och individ- och familjeomsorgen visar i prognosen på underskott på 4,1 miljoner 
respektive 1,3 miljoner, medan omsorgen om funktionsnedsatta visar ett överskott på 1,5 miljon. 
Socialnämnden kan dock lämna en positiv prognos på grund av extra statsbidrag relaterade till 
coronapandemin.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till socialnämnden den 17 november 2021 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Ekonomichef 

Beslutet expedieras till 
Socialchef 
Ekonom 
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§ 137 

Verksamhetsplan 2022 
Vår beteckning: SN/2021:138 - 042 
 

Socialnämndens beslut  
 

1. Socialnämnden antar förvaltningens förslag på verksamhetsplan för socialnämnden 2022.  
 
 

Sammanfattning 
Socialchef har arbetat fram ett förslag på verksamhetsplan för socialnämnden 2022. Planen utgår från 
kommunens vision samt kommunens och nämndens mål och budget för 2022.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-01 
Förslag till Verksamhetsplan för socialnämnden 2022 
 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Socialförvaltningens enhetschefer 
Socialförvaltningens ekonom 
Ekonomichef 
Kommunstyrelsen 
 

Beslutet expedieras till 
- 
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§ 138 

Anhörigstöd - revidering av uppdraget 
Vår beteckning: SN/2021:137 - 709 
 

Socialnämndens beslut  
 

1. Socialnämnden beslutar att uppdraget anhörigstöds innehåll gällande serviceinsatser breddas för 
att bättre möta behovet av stöd till nämndens samtliga verksamheter. Se under Beskrivning av 
ärendet för närmare beskrivning om hur. 

2. Vidare beslutar socialnämnden att uppsökande verksamhet för 80 år och äldre förläggas inom 
uppdraget som anhörigkonsulent, 

3. Samt att utöka tjänstegraden för uppdraget från nuvarande 5% till 25%. 

 

Sammanfattning 
Anhörigstöd är något som varje kommun enligt lag måste erbjuda. Det finns behov av att revidera 
uppdraget anhörigstöd i Vadstena och utöka det.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-10 
 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Ekonom 
Enhetschef anhörigstöd  
 

Beslutet expedieras till 
-  
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§ 139 

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3 
Vår beteckning: SN/2021:77 - 709 
 

Socialnämndens beslut   
 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för tredje 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 tredje kvartalet 2021 finns 2021-09-30 totalt 1 ej verkställt beslut enligt SoL. 

Beslutsunderlag 
Rapport daterad 2021-11-10 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-10 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
Akten 
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§ 140 

Internkontrollplan 2022 
Vår beteckning: SN/2021:139 - 042 
 

Socialnämndens beslut  
 

1. Intern kontrollplan för socialnämnden 2022 fastställs. 
 

Sammanfattning 
Socialnämnden har det yttersta ansvaret för att det finns god intern kontroll i socialförvaltningen 
verksamheter. Den interna kontrollen ska på en rimlig nivå säkerställa att verksamheten lever upp till 
målen, är resurseffektiv, att lagstiftning och styrdokument följs och att möjliga risker upptäcks, bedöms 
och förebyggs.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-09 
Förslag till intern kontrollplan för socialnämnden 2022 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Kommunstyrelsen 
Kommunens revisorer 
Ekonomichef 
Socialchef 
Enhetschefer socialförvaltningen  
SAS 
MAS 
IT-samordnare  

Beslutet expedieras till 
-  
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§ 141 

Sammanträdesdagar 2022 
Vår beteckning: SN/2021:140 - 006 
 

Socialnämndens beslut  
 

1. Följande sammanträdesdagar fastställs för socialnämnden under 2022 (samtliga tillfällen under 
förmiddagstid): 

Onsdag 2 februari 
Onsdag 16 mars  
Onsdag 20 april         
Onsdag 18 maj 
Onsdag 15 juni 
Onsdag 14 september 
Onsdag 19 oktober 
Onsdag 16 november 
Onsdag 14 december 

 
2. Förslag till sammanträdestider för socialnämndens utskott 2022 (samtliga tillfällen under 

eftermiddagstid): 
Onsdag 19 januari 
Onsdag 9 februari 
Onsdag 2 mars 
Onsdag 6 april 
Onsdag 4 maj 
Onsdag 1 juni 
Onsdag 6 juli 
Onsdag 31 augusti 
Onsdag 5 oktober 
Onsdag 2 november 
Onsdag 30 november 

 
 



25 (36) 
 

 
 

Socialnämndens protokoll 2021-11-17 
 

 
 

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 

Sammanfattning 
Enligt kommunens huvudreglemente för kommunstyrelse och nämnder ska nämnden besluta om sina 
sammanträdestider. Förslaget för 2022 innebär nio sammanträden för socialnämnden och elva 
sammanträden för socialnämndens utskott. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-01 

Beslutet med handlingar expedieras till 
- 

Beslutet expedieras till 
Socialnämndens ledamöter och ersättare 
Handläggare och enhetschefer inom socialförvaltningen 
Kommunikatör 
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§ 142 

Registerförteckningar GDPR 
Vår beteckning: SN/2021:129 - 005 
 

Socialnämndens beslut  
 

1. Register över behandling av personuppgifter för socialnämnden enligt dataskyddsförordingens 
artikel 30.1 fastställs. 

 

Sammanfattning 
Förvaltningen föreslår att socialnämnden fastställer de register av behandling av personuppgifter enligt 
dataskyddsförordningens artikel 30.1 som ligger som underlag till dagens sammanträde.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-18 
Register över behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen artikel 30.1, avseende Journal 
Digital 
Register över behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen artikel 30.1, avseende Omilion 

Beslutet med handlingar expedieras till 
- 

Beslutet expedieras till 
Nämndens GDPR-ansvarige 
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§ 143 

Revidering av överenskommelse om samverkansavtal gemensamt HVB, 

barn och unga 13-17 år 
Vår beteckning: SN/2021:141 - 759 
 

Socialnämndens beslut  
 

1. Socialnämnden beslutar att revidera överenskommelse om samverkansavtal gällande gemensamt 
HVB i enlighet med föreliggande förslag.  

Sammanfattning 
Det finns sedan tidigare ett samverkansavtal med en överenskommelse om att kommunerna i 
Östergötland och Region Östergötland ska driva ett hem för vård- och boende (HVB) riktat till barn, för 
att stärka samplaceringen och utveckla vården för de mest utsatta barnen. Nu har det uppstått behov av 
att revidera överenskommelsen. LGVOs arbetsgrupp ”Att växa upp” har därför föreslagit ett antal 
revideringar som Samråd vård och omsorg sedan antagit och nu föreslår Region Östergötland och 
samtliga kommuner i länet att anta.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-08 
Beslutsunderlag från Samråd Vård och omsorg, daterad 2021-10-01 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Myndighetschef 

Beslutet expedieras till 
Samråd Vård och omsorg 
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§ 144 

Revidering av avtal läkarmedverkan kommunal hälso- och sjukvård 
Vår beteckning: SN/2021:142 - 770 
 

Socialnämndens beslut  
 

1. Socialnämnden beslutar att revidera avtalet i enlighet med föreliggande förslag från Samråd vård 
och omsorg.  

 

Sammanfattning 
Hälso- och sjukvårdens ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god hälsa och en vård på lika 
villkor. Av hälso- och sjukvårdslagen framgår att en region ska avsätta de läkarresurser som behövs för att 
enskilda ska kunna erbjudas god hälso- och sjukvård i kommunal vård och omsorg. Vidare framgår att en 
region ska sluta avtal med kommunerna inom en region om omfattningen av och formerna för 
läkarmedverkan. Detta avtal har gått igenom under första halvan av 2021 och man har insett att det 
behöver revideras på vissa punkter. Samråd vård och omsorg föreslår därför en revidering av avtalet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-08 
Beslutsunderlag från Samråd vård och omsorg, daterad 2021-10-01 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Verksamhetschef hemsjukvården 

Beslutet expedieras till 
Samråd vård och omsorg 
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§ 145 

Redovisning av värdighets- och servicegarantier 
Vår beteckning: SN/2021:130 - 700 
 

Socialnämndens beslut  
 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av nämndens värdighets- och servicegarantier 2021. 
 

Sammanfattning 
Nya värdighets- och servicegarantier antogs 2017. Genom servicegarantierna säkerställs att 
socialförvaltningens arbete utförs med god kvalitet och att verksamheten kan arbeta strukturerat och 
likartat. Värdighets- och servicegarantierna följs upp årligen med en redovisning till nämnden.  
 
Uppföljningen för 2021 uppvisar enstaka avvikelser inom samtliga områden, men i stort bedöms att 
verksamheten lever upp till fastställda värdighets- och servicegarantier. En del av avvikelserna beror på 
pandemin och har därför inte gått att rå över.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-19 

Beslutet med handlingar expedieras till 
- 

Beslutet expedieras till 
Enhetschefer särskilt boende 
Enshetschefer hemtjänsten 
Verksamhetschef hemsjukvården 
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§ 146 

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.  
 
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 
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§ 147 

Återrapportering från seminarium Rehabilitering och återhämtning 
 
Barbro Henricson (M) och Kenneth Rydenlund (K) har från nämnden fått möjlighet att delta i ett 
seminarium från SKR om Rehabilitering och återhämtning. Seminariet hölls digitalt den 27 oktober. När 
de valdes att få delta från nämnden bestämdes även att de skulle återrapportera vad som sades under 
dagen och vad de tycker är viktigast att nämnden tar med sig från föredragningarna. Barbro och Kenneth 
redovisar därför kort om innehållet under dagen och vad de tar med sig. Det underlag som de fått 
utskickat i samband med dagen kommer skickas ut till samtliga i nämnden via nämndsekreteraren.  
Nämnden tackar för informationen.  
 
 
 
 
 
 
 
  



32 (36) 
 

 
 

Socialnämndens protokoll 2021-11-17 
 

 
 

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 

§ 148 

Information från socialchefen 
 
Caroline Strand, socialchef, börjar med att informera om covid-läget inom förvaltningen. Just nu finns 
ingen smitta i våra verksamheter. Vårdcentralen har uppmanat kommunen att i sin tur uppmanna alla som 
nu får en möjlighet att boka tid för vaccination dos tre att göra detta.  
 
Caroline informerar om att det avtal som kommunen ingått tillsammans med flera kommuner med Motala 
kommun om samverkan av handläggning och tillsyner av serveringstillstånd och tobaksärenden är uppsagt 
från december 2022 med ambitionen att omförhandla avtalet för att sedan eventuellt kunna teckna ett 
nytt. Samtliga kommuner som ingår i samverkan har sagt upp avtalet med önskemål om att omförhandla 
det. Motala har fått uppdraget från övriga kommuner i samverkan att se över avtalet och 
handläggningsprocesserna. 
 
Vidare informerar Caroline om att Heltidsresan är igång inom äldreomsorgen från 1 november. Detta har 
bland annat fått stor publicitet i sociala medier och viss oro bland medarbetare har förekommit. För att 
försöka möta denna oro har Caroline, via enhetscheferna, skickat ut information rörande Heltidsresan till 
samtliga medarbetare.  
 
Tidigare har nämnden fått information om att det varit lite rörigt inom hemtjänsten. Läget har nu börjat 
lugna sig och det arbete som lagts ner för att se över all planerad tid, all utförd tid och samtliga scheman 
samt statistik börjar ge effekt och det ser ljusare ut inför budgeten 2022. 
 
Avslutningsvis informerar Caroline om att Fontänhus har hört av sig till kommunerna i västra länsdelen 
och bett om ett möte i januari. De har fått information om att de framöver inte kommer kunna få lika 
stora bidrag från Samordningsförbundet till sin verksamhet och vill därför träffa kommunerna nu för att 
höra om det finns möjlighet till kostnadsstöd från dem.  
 
Nämnden tackar för informationen.  
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§ 149 

Information från socialnämndens ordförande 
 
Socialnämndens ordförande Jane Råsten (S) informerar om det möte hon, tillsammans med flera i 
nämnden, deltagit i angående tillitsbaserad styrning. Ett mycket bra och positivt möte tycker flera. Jane 
informerar också om att nästa vecka kommer det kommunala pensionärsrådet ha sitt första fysiska möte 
sedan pandemin bröt ut i början på 2020.  
Nämnden tackar för informationen. 
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§ 150 

Anmälan av delegationsbeslut 
Vår beteckning: SN/2021:110-739, SN/2021:33-702, SN/2021:85-739, SN/2021:86-739, SN/2021:87-739 
 
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 2021-11-17:  

- Delegationsbeslut för statsbidrag att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg 2021. Dnr 
SN/2021:110-739 

- Delegationsbeslut tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap Vadstena Klosterhotell. Dnr 
SN/2021:33-702 

- Delegationsbeslut för prestationsbaserade medel i syfte att minska andelen timanställningar inom 
kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre. Dnr SN/2021:85-739 

- Delegationsbeslut för prestationsbaserade medel till kommuner som utökat bemanningen av 
sjuksköterskor på särskilda boenden. Dnr SN/2021:86-739 

- Delegationsbeslut för statsbidrag att öka specialistundersköterskekompetens inom vård och 
omsorg om äldre och vård och omsorg om personer med demenssjukdom. Dnr SN/2021:87-739 
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§ 151 

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 oktober 2021 redovisas på dagens sammanträde.  
 
Beslutsunderlag  
Delegationslistor för oktober 2021 avseende Individ- och familjeomsorgen  
Delegationslistor för oktober 2021 avseende Äldre och funktionsnedsatta 
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§ 152 

Meddelanden och handlingar för kännedom 
Vår beteckning: SN/2021:2-709, SN/2021:136-709 
 
Sammanfattning  
Följande meddelanden/handlingar har rapporterats till socialnämndens sammanträde 2021-11-17:  
 

• Återkoppling på enkät om samverkan kring mottagandet av nyanlända. Dnr SN/2021:2-709 
• Beslut från IVO rörande tillsyn Hagabo/HVB. Dnr SN/2021:136-709 
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