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Socialnämndens protokoll 2022-02-02 

Justeras:_____________________________________________________ 

Vadstena kommun 
592 80 Vadstena  BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35  TEL 0143-150 00  FAX 0143-151 90 

E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se

Plats och tid Vävaren klockan 09:00-12.15 

Beslutande Jane Råsten (S), ordförande 
Barbro Henricson (M), första vice ordförande, på distans §§ 1-17 
Margit Berggren Silvheden (C), andra vice ordförande, på distans §§ 1-17 
Lars Ekström (K), på distans §§ 1-17 
Monya Axelsson (S), på distans §§ 1-17 
Annica Johansson (M), på distans §§ 1-17 
Kenneth Rydenlund (K), på distans §§ 1-17 

Paragrafer §1–§23

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 2022-02-02 Sista dag för överklagande 2022-02-28 

Datum då anslaget sätts upp 2022-02-07 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), på distans §§ 1-17, deltar ej på §§ 18-23 
Tommy Kennberg (MP), på distans §§ 1-17, deltar ej på §§ 18-23 
Gun Möller (V), på distans §§ 1-17, deltar ej på §§ 18-23 

Övriga Caroline Strand, socialchef 
Anna Gustavsson, ekonom §§ 1-3, på distans 
Anton Stolt, IT-samordnare § 4, på distans  
Sofie Lagerfelt Fernström, nämndsekreterare  

Ajournering 10.15-10.25 och 11.40-11.55 
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§ 1

Val av justerare och fastställande av föredragningslista 

Socialnämndens beslut 
1. Margit Berggren Silvheden (C) väljs till justerare.
2. Ytterligare tre ärende, Yttrande till Kammarrätten, läggs till på dagordningen.
3. Föredragningslistan fastställs och ser ut enligt följande:

Ärende Dnr 

1 Val av justerare och fastställande av 
föredragningslista 

2 Årsredovisning 2021 muntlig information 

3 Attestförteckning SN/2022:8 

4 Uppföljning digitaliseringsplan SN/2021:15 

5 Uppföljning av internkontrollplanen 2021 SN/2021:107 

6 KS svar på nämndens fråga om 
kommunikationsplan 

SN/2021:108 

7 Redovisning av lämnade förslag inom 
socialnämndens verksamhetsområde 

SN/2021:106 

8 Redovisning av anmälda 
personuppgiftsincidenter 

SN/2021:12 

9 Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot 
olyckor som kan föranleda räddningsinsats 

SN/2022:17 

10 Uppföljning verksamhetsplan 2021 SN/2022:16 

11 Rapportering ej verkställda beslut SN/2021:77 

12 Statistik SN/2021:48 
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13 Socialchefen informerar 

 
  

14 Socialnämndens ordförande informerar 
 

  

15 Anmälan av delegationsbeslut 
 

SN/2021:53  

16 Anmälan av delegationsbeslut som omfattas av 
myndighetsutövning och sekretess 
 

SN/2021:45  

17 Meddelanden och handlingar för kännedom 
 

SN/2021:115  

18 Övervägande av umgängesbegränsning  
sekretess (handlingar läggs på bordet) 
 

  

19 Övervägande av umgängesbegränsning  
sekretess (handlingar läggs på bordet) 
 

  

20 
 
 
21 
 
 
22 
 
 
23 

Övervägande av umgängesbegränsning  
sekretess (handlingar läggs på bordet) 
 
Yttrande till Kammarrätten  
sekretess (handlingar läggs på bordet) 
 
Yttrande till Kammarrätten  
sekretess (handlingar läggs på bordet) 
 
Yttrande till Kammarrätten  
sekretess (handlingar läggs på bordet) 
 

  

 
Förslag till beslut  
Lars Ekström (K): Till justerare föreslås Margit Berggren Silvheden (C). Ordföranden anmäler ytterligare 
tre ärenden som alla heter Yttrande till Kammarrätten.  
 
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 nämnden om de kan godkänna att de 
tre ytterligare ärendena läggs till på dagordningen och finner att nämnden så gör. Dessa ärenden läggs sist 
på dagordningen.  
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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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§ 2 

Årsredovisning 2021 muntlig information 
 
Anna Gustavsson, socialnämndens ekonom, redogör muntligt för nämndens bokslut 2021. Bokslutet är 
ännu inte helt klart, därav en muntlig redogörelse. Det preliminära resultatet för 2021 är plus 335 000. 
Anna redogör lite kortfattat om hur bokslutet ser ut för varje verksamhet samt för de bidrag vi fått på 
grund av våra utgifter i samband med covid-19-pandemin. En skriftlig redogörelse skickas ut till nämnden 
i mars.  
 
Nämnden tackar för informationen.  
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§ 3

Attestförteckning 
Vår beteckning: SN/2022:8 - 002 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden fastställer attestförteckning för socialnämndens verksamhetsområden 2022.

Sammanfattning 
Attestförteckning för nämnden ska uppdateras inför nytt budgetår. En aktuell lista över beslutsattestanter 
inom socialnämndens verksamhetsområden har tagits fram. Förteckning över nuvarande tjänstinnehavare 
har även uppdaterats. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till socialnämndens sammanträde, daterad 24 januari 2022 
Attestförteckning för socialnämnden 2022, beteckning SN/2022:8-002 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Socialchef 
Ekonom för socialförvaltningen, ekonomienheten 
Samtliga attestanter 
Ekonomienheten 
(Beslut + attestförteckning distribueras till samtliga) 

Beslutet expedieras till 
-
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§ 4 

Uppföljning digitaliseringsplan 
Vår beteckning: SN/2021:15 - 005 
 
Socialnämndens beslut  
 

1. Socialnämndens godkänner den uppföljning av digitaliseringsplanen som redovisas på nämndens 
sammanträde 2 februari 2022.  

 
 
Sammanfattning 
Den 27 januari 2021 antog socialnämnden en digitaliseringsplan för nämndens förvaltning. 
Digitaliseringsplanenen löper för åren 2021-2025 och tydliggör vad digitalisering och välfärdsteknik 
innebär och vad förvaltningen behöver prioritera att arbeta med inom området.  
 
I samband med att digitaliseringsplanen togs fram skapades även en handlingsplan för digitaliseringen 
framöver. I denna plan står vilka projekt man planerar att genomföra framöver och ungefär när i tid de 
beräknas vara klara. Uppföljningen av digitaliseringsplanen genomförs genom att förvaltningens IT-
samordnare tillsammans med socialchef går igenom handlingsplanen och presenterar vad man gjort under 
2021 och hur planen ser ut för kommande år. Digitaliseringsplanen är ett fastställt dokument medan 
handlingsplanen är ett levande dokument som förändras utifrån olika omvärldsaspekter.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-24 
Digitaliseringsplan för åren 2021-2025 
Handlingsplan för digitalisering för socialförvaltningen  
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
- 
Beslutet expedieras till 
IT-samordnare 
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§ 5

Uppföljning av internkontrollplanen 2021 
Vår beteckning: SN/2021:107 - 042 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner den lämnade uppföljningen av 2021 års internkontrollplan för
socialnämnden.

Sammanfattning 
Enligt riktlinje för intern kontroll i Vadstena kommun ska respektive nämnd fastställa en 
internkontrollplan för varje budgetår. Socialnämndens internkontrollplan för 2020 fastställdes vid 
sammanträdet 2020-11-18, § 118. Efter årets slut ska nämnden rapportera resultatet av uppföljningen till 
kommunstyrelsen. Resultatet av uppföljningen har sammanställts i bifogad rapport. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-24 
Rapport – Uppföljning av intern kontroll 2021 socialnämnden 
Beslutet med handlingar expedieras till 
Kommunstyrelsen 
Kommunrevisionen 
Beslutet expedieras till 
Socialchef 
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§ 6

KS svar på nämndens fråga om kommunikationsplan 
Vår beteckning: SN/2021:108 - 700 

Socialnämnden ställde på sitt sammanträde i september 2021 en fråga till kommunstyrelsen rörande 
kommunens kommunikationsplan och om syftet med tidningen Hemma i Vadstena. Kommundirektören 
har nu skrivet ihop ett svar som kommunstyrelsen antagit och skickat till socialnämnden.  

Socialnämnden har i och med utskicket till detta sammanträde tagit del av kommunstyrelsens svar och 
lägger det till handlingarna. Nämnden tackar för svaret och tycker det är bra att frågan lyfts upp.  
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§ 7 

Redovisning av lämnade förslag inom socialnämndens 

verksamhetsområde 
Vår beteckning: SN/2021:106 - 008 
 

Bakgrund och syfte 
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 juli – 31 december 2021 
Under perioden 1 juli – 31 december 2021 har 0 synpunkter och förslag kommit in till socialförvaltningen 
via infracontrol.  
 
Förvaltningen har fått in synpunkter och klagomål via andra insatser men dessa redovisas inte här utan 
redovisas i förvaltningens kvalitetsberättelse för 2021.  
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§ 8 

Redovisning av anmälda personuppgiftsincidenter 
Vår beteckning: SN/2021:12 - 700 
 
Varje myndighet måste enligt dataskyddsförordningen, GDPR, måste ha utsett en personuppgiftsansvarig. 
För socialnämnden och socialförvaltningen är socialnämnden personuppgiftsansvarig. Den 
personuppgiftsansvarige ska få information om de personuppgiftsincidenter som sker inom myndigheten. 
Enligt socialnämndens årshjul ska nämnden få information om de personuppgiftsincidenter som 
rapporterades föregående år på sitt första nämndsammanträde för året. Därför redovisas på dagens 
sammanträde de personuppgiftsincidenter som skedde under 2021.  
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§ 9

Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor som kan föranleda 

räddningsinsats 
Vår beteckning: SN/2022:17 - 709 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden har inget att erinra mot det Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor
som kan föranleda räddningsinsats som är framtaget av Räddningstjänsten/Vadstena kommun.

Sammanfattning 
Ett handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor som kan föranleda räddningsinsats är framtaget 
av Vadstena kommun via räddningstjänsten och det samarbete som finns rörande detta mellan Vadstena 
och Motala kommun. Handlingsprogrammet är utskickat till nämnderna för samråd och kommunstyrelsen 
kommer ge ett samlat svar från Vadstena kommun. Socialnämnden har inget att erinra mot 
handlingsplanen och skickar det som yttrande till kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-26 
Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor som kan föranleda räddningsinsats 
Följebrev- samrådsremiss, daterad 2022-01-21 

Beslutet med handlingar expedieras till 
- 

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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§ 10 

Uppföljning verksamhetsplan 2021 
Vår beteckning: SN/2022:16 - 042 
 
Socialnämndens beslut  
 

1. Uppföljning av socialnämndens verksamhetsplan 2021 godkänns.  
 
 
Sammanfattning 
Inför 2021 antog socialnämnden en verksamhetsplan för året med olika mål som skulle uppnås genom 
olika aktiviteter. Nu när året är slut har verksamhetsplanen följts upp genom att alla aktiviteter har gåtts 
igenom med en bedömning om aktiviteten är genomförs, delvis genomförd eller ej genomförd. 
Socialnämnden föreslås godkänna uppföljningen.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-26 
Uppföljning av verksamhetsplan 2021 för socialnämnden 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
Samtliga enhetschefer inom socialförvaltningen  
Ekonom för socialförvaltningen  
 
Beslutet expedieras till 
- 
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§ 11

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

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för fjärde 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 fjärde kvartalet 2021 finns 2021-12-31 totalt 1 ej verkställt beslut enligt SoL samt 1 ej 
verkställt beslut enligt LSS. 

Beslutsunderlag 
Rapport daterad 2022-01-31 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-31 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
Akten 
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§ 12

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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§ 13

Socialchefen informerar 

Caroline Strand, socialchef, börjar med att informera om covid-läget inom förvaltningen. Sedan 
mellandagarna 2021 har det varit väldigt tufft för förvaltningens verksamheter. Det har varit svårt att 
bemanna och många medarbetare har varit sjuka eller suttit i karantän med sjuka familjemedlemmar. Detta 
gör att våra medarbetare nu är trötta och slitna men de har gjort och gör ett FANTASTISKT arbete och 
kämpar på. Vi hoppas att vi haft den värsta tiden nu och att smittan lägger sig så våra medarbetare får lite 
andrum och vila.  

Sedan 17 januari är vår nya MAS, Britt Strömbäck, på plats. Hon har fått ta mycket frågor om covid, 
restriktioner, smittspårning etc. Hon kommer med mycket bra information och kunskap till oss. I hennes 
uppdrag ligger att vara projektledare för Vadstena och Ödeshögs kommuner i Nära vård-arbetet.  

Hemsjukvården kommer flytta in i sina nya lokaler under februari. De nya lokalerna är vägg i vägg med 
hemtjänstens lokaler så man kommer öppna upp mer mellan dessa lokaler för att verksamheterna ska 
kunna dra mer nytta av varandra.  

En chefsrekrytering har startat eftersom Elisabeth Petterson, enhetschef för LSS gruppboenden och daglig 
verksamhet, har sagt upp sig.  

Vi har fått information om att Arbetsmiljöverket vill göra en granskning hos oss om vårt systematiska 
arbetsmiljöarbete. Granskningen kommer äga rum i mars och då på Wasagården.  

Den 14 februari är det omvärldsdagen och då har socialförvaltningen fått tio minuter för att presentera 
några frågor från verksamheten. Om någon har något förslag på vad de tycker Caroline ska ta upp får man 
gärna mejla detta till henne. Caroline informerar om vilka områden hon planerar att lyfta och inhämtar 
nämndens tankar och idéer.  

Caroline informerar om att hon har blivit inbjuden till nästa kommunfullmäktige för att informera om hur 
förvaltningen arbetar med och mot våra äldre. Förhoppningen är att sprida det goda arbete som görs ute i 
verksamheterna.  

Den utbildningsplan som nämnden fattat beslut om att ta fram kommer förhoppningsvis kunna 
presenteras på nästa nämnd. Den 24 mars erbjuder Samordningsförbundet en bra föresläsning om 
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Hedersrelaterat förtryck. Alla från nämnden som vill delta på denna får göra detta och då ta ut arvode för 
det. Man anmäler sig i så fall själv via det dokument med länkar som nämndsekreteraren skickat ut den 31 
januari.  
 
Nämnden tackar för informationen.  
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§ 14

Socialnämndens ordförande informerar 

Jane Råsten, nämndens ordförande, informerar om en del kommunövergripande saker som sker inom 
kommunen och som hon fått information om via majoritetsmötena. Bland annat har Jessica Hallros, VD 
för näringslivs- och turismbolaget, informerat om besöksnäringen i Vadstena under 2021. Hon informerar 
vidare om det tal hon höll på förintelsens minnesdag i Vadstena samt om det digitala internat som hon 
och socialchefen kommer delta i med LGVO och SVO under slutet av denna vecka.  

Nämnden tackar för informationen. 
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§ 15

Anmälan av delegationsbeslut 
Vår beteckning: SN/2021:53 - 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 2022-02-02 
- Återrapportering av 2021 års statsbidrag för att motverka ensamhet bland äldre och för ökad

kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom. Dnr SN/2021:53-739
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§ 16

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 december 2021 redovisas på dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag  
Delegationslistor för december 2021 avseende Individ- och familjeomsorgen 
Delegationslistor för december 2021 avseende Äldre och funktionsnedsatta 
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§ 17

Meddelanden och handlingar för kännedom 
Vår beteckning: SN/2021:115 - 702 

Sammanfattning  
Följande meddelanden/handlingar har rapporterats till socialnämndens sammanträde 2022-02-02: 

• Länsstyrelsens beslut utifrån genomförd verksamhetstillsyn på alkohol- och tobaksområdet i
Vadstena kommun(19224526) (0)_TMP. Dnr SN/2021:115-702
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Socialnämndens protokoll 2022-02-02 

§ 18

Övervägande av umgängesbegränsning 

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

Sekretess enligt 26 kap 1 § i Offentlighets- och sekretesslagen.
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§ 20

Övervägande av umgängesbegränsning 

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

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

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