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Socialnämndens protokoll 2021-12-15 

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 Medborgarsalen klockan 09:00-13:00 

Beslutande Jane Råsten (S), ordförande 
Barbro Henricson (M), första vice ordförande 
Margit Berggren Silvheden (C), andra vice ordförande 
Lars Ekström (K) 
Monya Axelsson (S) §§ 153-165 
Annica Johansson (M) 
Kenneth Rydenlund (K) §§ 153-167 
Kristina Carlsson (M) ersätter Monya Axelsson (S) §§ 166-171 
Lars Murling (K) ersätter Kenneth Rydenlund (K) §§ 168-171 

Paragrafer §153–§171

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 2021-12-15 Sista dag för överklagande 2022-01-07 

Datum då anslaget sätts upp 2021-12-17 Anslaget tas ned dagen efter sista dag för 
överklagande. 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 

Underskrift ___________________________________________________ 
Sofie Lagerfelt Fernström 
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Ej tjänstgörande 
ersättare 

Kristina Carlsson (M) §§ 153-165 
Tommy Kennberg (MP)  
Gun Möller (V) §§ 159-171 
Josephine Sundström (M) 
Lars Murling (K) §§ 153-167 

Övriga Caroline Strand, socialchef  
Elin Niskala, 1:e socialsekreterare §§ 153-156 
Anna Gustavsson, ekonom §§ 157-158 
Sofie Lagerfelt Fernström, nämndsekreterare 

Ajournering 10:30-10:40 
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§ 153

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 Överklagan av umgängesbegränsning - 
sekretess (handlingar läggs på bordet) 

3 Överklagan av umgängesbegränsning - 
sekretess (handlingar läggs på bordet) 

4 Överklagan av umgängesbegränsning - 
sekretess (handlingar läggs på bordet) 

5 Ekonomisk uppföljning november 2021 SN/2021:41 

6 Detaljbudget 2022 SN/2021:72 

7 Bostadsförsöjningsplan SN/2021:10 

8 Lokaler IFO SN/2021:131 

9 Skrivelse till socialnämnden angående 
ovaccinerad vårdpersonal 

SN/2021:147 

10 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2022-2026 
samrådsremiss 

SN/2021:143 

11 Yttrande till IVO SN/2021:151 

12 Redovisning och revidering av servicegarantier SN/2021:130 
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IFO 

13 Redovisning kontaktpolitiker-möten SN/2021:2 

14 Statistik SN/2021:48 

15 Information från socialchefen 

16 Information från socialnämndens ordförande 

17 Anmälan av delegationsbeslut SN/2021:33 

18 Anmälan av delegationsbeslut som omfattas av 
myndighetsutövning och sekretess 

SN/2021:45 

19 Meddelanden och handlingar för kännedom SN/2021:125, 
SN/2021:156, 
SN/2021:2 

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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Överklagan av umgängesbegränsning 

Sekretess enligt 26 kap 1 § i Offentlighets- och sekretesslagen.
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Socialnämndens protokoll 2021-12-15 

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

Sekretess enligt 26 kap 1 § i Offentlighets- och sekretesslagen.
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Socialnämndens protokoll 2021-12-15 

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



9 (26) 

Socialnämndens protokoll 2021-12-15 

§ 156

Överklagan av umgängesbegränsning 

Sekretess enligt 26 kap 1 § i Offentlighets- och sekretesslagen.
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Socialnämndens protokoll 2021-12-15 

Sekretess enligt 26 kap 1 § i Offentlighets- och sekretesslagen.
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§ 157

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

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen per november 2021.

Sammanfattning 
En helårsprognos visar på total nivå ett överskott på cirka 327 000 kr för socialnämnden. Prognosen 
bygger på nu kända förutsättningar och beslut.  

Äldreomsorgen och individ- och familjeomsorgen visar i prognosen på underskott på 5 miljoner 
respektive 1,1 miljon, medan omsorgen om funktionsnedsatta visar ett överskott på 2 miljoner. 
Socialnämnden kan dock lämna en positiv prognos på grund av extra statsbidrag relaterade till 
coronapandemin.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 8 december 2021 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Ekonomichef 

Beslutet expedieras till 
Socialchef 
Ekonom 
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§ 158 

Detaljbudget 2022 
Vår beteckning: SN/2021:72 - 041 
 
Socialnämndens beslut  
 

1. Socialnämnden antar budget och nämndmål för 2022, med plan för 2023 och 2024. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fastslog i november 2021 en strategisk plan med rambudget för Vadstena kommun, 
gällande 2022 och med plan för 2023 och 2024. Socialförvaltningen har med utgångspunkt i denna tagit 
fram ett förslag till budget och nämndmål för socialnämnden för samma period. Planen innehåller förslag 
på drift- och investeringsbudgetar samt nämndspecifika mål som bidrar till de strategiska målen.  
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att anta förslaget till mål och detaljbudget 2022 med plan för 
2023 och 2024. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 1 december 2021 
Förslag till mål och detaljbudget 2022 med plan för 2023-2024 för socialnämnden 
Beslutet med handlingar expedieras till 
Ekonomichef 
 
Beslutet expedieras till 
Socialchef 
Ekonom 
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§ 159 

Bostadsförsöjningsplan 
Vår beteckning: SN/2021:10 - 739 
 
Socialnämndens beslut  
 
 

1. Föreslagen bostad- och lokalförsörjningsplan för socialnämnden antas.  
 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen ser ett behov av flera olika tycker av bostäder i kommunen framöver. 
Samhällsbyggnadsnämnden ska ta fram en bostadsförsörjningsplan för hela kommunen. Utifrån den har 
socialchefen sedan skapat en egen plan för enbart socialförvaltningen som nämnden föreslås anta.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterade 2021-12-10 
Bostad- och lokalförsörjningsplan, daterad 2021-12-10 
SN § 8, 2021-01-27, Bostadsförsörjningsplan - äldrecentrum i Borghamn 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
Socialförvaltningens enhetschefer  
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef 
 
Beslutet expedieras till 
- 
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§ 160 

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

1. Socialnämndens beslutar att godkänna förvaltningens förslag till att starta en förstudie som 
inrymmer ett myndighetskontor samt förvaltningens Råd & Stödsverksamhet.  
 

2. Socialförvaltningen får i uppdrag att påbörja och färdigställa en förstudie under första kvartalet 
2022.  

 
 
 
Sammanfattning 
Den 20 oktober gav socialnämnden socialchefen i uppdrag att ta fram ett underlag för att kunna arbeta 
vidare med frågan om Individ- och familjeomsorgens lokaler. Nu har socialchefen tagit fram ett förslag 
om att låta nämnden godkänna en förstudie för arbetet med IFOs verksamhetslokaler.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till socialnämnd, daterad 2021-12-09 
Verksamhetsbeskrivning IFO, daterad 2021-10-17 
Verksamhetsbeskrivning Råd & Stöd, daterad 2021-10-17 
SN § 117, 2021-10-20, Lokaler - IFO 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
Ekonom socialförvaltningen 
Myndighetschef 
 
Beslutet expedieras till 
- 
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§ 161 

Skrivelse till socialnämnden angående ovaccinerad vårdpersonal 
Vår beteckning: SN/2021:147 - 709 
 
Socialnämndens beslut  
 

1. Socialnämnden tackar för skrivelsen från HF aktiva kvinnor angående ovaccinerad vårdpersonal.  
 
 
Sammanfattning 
Den 22 november inkom en skrivelse adresserad till socialnämnden. Skrivelsen kommer från föreningen 
HF aktiva kvinnor i Vadstena som skriver att de tycker att vårdpersonal som ska arbeta med äldre 
personer ska vara vaccinerade.  
 
Socialnämnden tackar för skrivelsen. Socialnämnden är medveten om situationen och önskar också att 
samtlig personal som arbetar med de äldre ska vara vaccinerade men vi har inte lagstöd för att kräva detta. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-26 
Skrivelse, inkommen 2021-11-22 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
- 
 
Beslutet expedieras till 
HF Aktiva kvinnor  
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§ 162 

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2022-2026 samrådsremiss 
Vår beteckning: SN/2021:143 - 700 
 
Socialnämndens beslut  
 

1. Socialnämnden tackar för möjligheten att yttra sig över planeringen för bostadsförsörjningen för 
kommande år och har inget att invända mot förslaget.  

 
 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett uppdrag att ta fram kommunens planering för 
bostadsförsörjningen de kommande åren. De har nu tagit fram riktlinjer för bostadsförsörjning 2022-2026 
och lämnat ut dem för möjlighet att inkomma med synpunkter.  
 
Socialnämnden tackar för möjligheten att lämna synpunkter och har inget att invända mot förslaget. 
Socialnämnden skickar med att det är viktigt att se till hela kommunen och behovet av bostäder för alla 
målgrupper, något som samhällsbyggnadsförvaltningen har uppmärksammat i riktlinjerna.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-26 
Inbjudan till samråd om Bostadsförsörjningsprogram 2022-2026, 2021-11-10 
Följebrev bostadsförsörjningsprogram 22-26, 2021-11-08 
Samrådshandling Bostadsförsörjningsprogram planeringsförutsättningar 22-26, 2021-11-10 
Samrådshandling Bostadsförsörjningsprogram Riktlinjer 22-26, 2021-11-10 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
- 
 
Beslutet expedieras till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 163 

Yttrande till IVO 
Vår beteckning: SN/2021:151 - 751 
 
Socialnämndens beslut  
 

1. Socialnämnden godkänner förslaget till yttrande. 
 
 
Sammanfattning 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har den 29 november inkommit till socialnämnden med en 
begäran om yttrande angående ett ej verkställt beslut. Beslutet rör ett barn som har beviljats bistånd 
genom kontaktfamilj. Beslutet har inte kunnat verkställas på grund av brist på kontaktfamiljer. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-30 
IVO begär yttrande och handlingar som gäller ej verkställt beslut, 2021-11-25 
Svar på begäran om yttrande, 2021-11-30 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
Inspektionen för vård och omsorg, Jönköping  
 
Beslutet expedieras till 
- 
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§ 164 

Redovisning och revidering av servicegarantier IFO 
Vår beteckning: SN/2021:130 - 700 
 
Socialnämndens beslut  
 

1. Redovisningen av nämndens servicegarantier 2021 godkänns,  
2. de förslag på revideringar av servicegarantin för Vuxenstöd som föreslås godkänns, 
3. de förslag på revideringar av servicegarantin för Handläggningstider för äldre och 

funktionsnedsatta som föreslås godkänns, 
4. de förslag på revideringar av servicegarantin för Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd som 

föreslås godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
Nya servicegarantier antogs 2017 och förra året, 2020, reviderades dessa. Genom servicegarantierna 
säkerställs att socialförvaltningens arbete utförs med god kvalitet och att verksamheten kan arbeta 
strukturerat och likartat. Servicegarantierna följs upp årligen med en redovisning till nämnden. 
Servicegarantierna gäller främst verksamhet inom individ- och familjeomsorgen.  
 
Uppföljningen för 2021 visar att servicegarantierna har följts under året. Enstaka avvikelser har 
förekommit utifrån rådande pandemi.  
 
Några av servicegarantierna behöver revideras. Föreslagna revideringar är markerade med gult i 
servicegarantierna som är bilagda ärendet.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-19 
Servicegaranti för Vuxenstöd  
Servicegaranti för Handläggningstider för äldre och funktionsnedsatta  
Servicegaranti för Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd  
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
- 
 
Beslutet expedieras till 
Myndighetschef 
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Enhetschef Råd & Stöd  
Enhetschef daglig verksamhet  
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§ 165 

Redovisning kontaktpolitiker-möten 
Vår beteckning: SN/2021:2 - 709 
 

Samtliga kontaktpolitiker som gjort sina kontaktpolitiker-besök redovisar dessa. Hemsjukvårdens 
kontaktpolitiker har ännu inte hunnit haft sitt besök och redovisar därför sitt besök på nästa 
nämndsammanträde.  

Samtliga kontaktpolitiker som haft sina besök är väldigt nöjda med dem och har känt sig väl välkomna och 
fått med sig mycket bra information från besöken. Skriftliga redovisningar ska lämnas in till 
nämndsekreteraren. Nästa kontaktpolitikerträff planeras för i maj 2022. En diskussion förs om vad som 
kan bli aktuellt då och hur redovisningen av dessa besök ska ske.  

Nämnden tackar varandra för bra redovisningar.  
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§ 166 

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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§ 167 

Information från socialchefen 
 
Caroline Strand, socialchef, börjar med att informera om covid-läget inom förvaltningen. Nya restriktioner 
i samband med mycket sjukfrånvaro bland personalen har skapat ett ansträngt läge i förvaltningen.  
Mycket andra sjukdomar, tex influensa och vinterkräksjukan, går också bland personalen. Det är även ett 
högt tryck på IFO med en hel del komplexa ärenden.  
 
Caroline informerar om att kommunen har fått en ny kostchef som hon haft ett första möte med. Mötet 
kändes väldigt bra. Caroline skickar med till nämnden och hela förvaltningen att vi ska vara stolta över att 
vi lyckats hålla den tajta budgetramen 2021.  
 
Det är nu klart att Jessica Lindh tillträder sin tjänst som verksamhetschef den 1 februari 2022. Elena 
Ekman går då in på ett vikariat som enhetschef på Wasagården, hon börjar 17 januari. Sarah Frithiof går in 
som tillförordnad enhetschef på hemtjänsten från 1 januari. Från 1 februari går bemannings-enheten över 
från personalavdelningen till Jessica och blir en del i socialförvaltningen. Caroline informerar om att hon 
har blivit uttagen från Östergötland att delta i ett nationellt programråd för barn och unga.  
 
Under våren 2022 går kommunen in i ett samarbete med Mjölby kommun om lönehanteringen. Detta 
kommer innebära att samtliga förtroendevalda så småningom kommer få lägga in om arvoden direkt i 
lönesystemet istället för att skriva på blanketter som man gör idag. Caroline informerar vidare om att 
förvaltningen kommer starta upp ett instagram-konto under början av 2022. Caroline visar förvaltningens 
resultat av medarbetarenkäten som genomfördes hösten 2021 samt jämför resultatet med när enkäten 
gjordes 2019.  
 
Caroline avslutar med att tacka hela förvaltningen och nämnden för allt bra arbete 2021.  
 
Nämnden tackar för informationen.  
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§ 168 

Information från socialnämndens ordförande 

 
Socialnämndens ordförande tackar nämnden, socialchef och nämndsekreterare för det gånga året och 
önskar samtliga en riktigt God Jul och Gott Nytt År.  
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§ 169 

Anmälan av delegationsbeslut 
Vår beteckning: SN/2021:33 - 702 
 
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 2021-12-15  

- Egen återkallelse delegationsbeslut. Dnr SN/2021:33-702 
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§ 170 

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 november 2021 redovisas på dagens sammanträde.  
 
Beslutsunderlag  
Delegationslistor för november 2021 avseende Individ- och familjeomsorgen  
Delegationslistor för november 2021 avseende Äldre och funktionsnedsatta 
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§ 171 

Meddelanden och handlingar för kännedom 
Vår beteckning: SN/2021:125-706, SN/2021:156-734, SN/2021:2-709 
 
Sammanfattning  
Följande meddelanden/handlingar har rapporterats till socialnämndens sammanträde 2021-12-15:  
 

• KF §83 Ändrade avgifter inom socialnämndens verksamhetsområden. Dnr SN/2021:125-706 
• Beslut från social- och omsorgsnämnden i Linköpings kommun om förlängning av avtal Aspen. 

Dnr SN/2021:156-734 
• KF §84 Politisk organisation kommande mandatperiod. Dnr SN/2021:2-709 
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