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Socialnämndens protokoll 2022-03-16

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 09:00-12:30 

Beslutande Jane Råsten (S), ordförande 
Barbro Henricson (M), första vice ordförande 
Margit Berggren Silvheden (C), andra vice ordförande 
Lars Ekström (K) 
Monya Axelsson (S) §§ 24-33, 37-38 
Annica Johansson (M) 
Kenneth Rydenlund (K) 
Kristina Carlsson (M) ersätter Monya Axelsson (S) §§ 34-36, 39-41 

Paragrafer §§24–§41

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 2022-03-16 Sista dag för överklagande 2022-04-11 

Datum då anslaget sätts upp 2022-03-21 Anslaget tas ned dagen efter sista dag för 
överklagande. 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 

Underskrift ___________________________________________________ 
Sofie Lagerfelt Fernström 
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Plats och tid Vävaren klockan 09:00 

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) 

Paragraf § 26

Sekreterare 
_________________________________________________________ 
Sofie Lagerfelt Fernström  

Ordförande _________________________________________________________ 
Jane Råsten (S) 

Justerare _________________________________________________________ 
Lars Ekström (K) 

Anslag/bevis 

§ 26 är justerad. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-03-16 Sista dag för överklagande 2022-04-06 

Datum då anslaget sätts upp 2022-03-16 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) §§ 24-33, 37-38 
Kristina Carlsson (M) §§ 24-33, 37-38 
Lars Murling (K) 
Gun Möller (V) 
Josephine Sundström (M) §§ 24-33, 37-38 
Gisela Tapper (K) 

Övriga Caroline Strand, socialchef 
Jessica Lindh, verksamhetschef äldre/LSS §§ 24, 27-41 
Annika Svensson, socialsekreterare §§ 24-26 
Anna Gustavsson, ekonom §§ 27-28 
Lena Tegler, enhetschef Wasagården §§ 29-32 
Sarah Frithiof, enhetschef hemtjänsten §§ 31-32 
Elisabeth Pettersson, enhetschef LSS-enheten § 32 
Pernilla Vidarsson, enhetschef LSS-enheten § 32 
Eva Engström, enhetschef Vätterngården § 30 
Cecilia Rydståle, enhetschef Vätterngården § 30 
Sofie Lagerfelt Fernström, nämndsekreterare  

Ajournering 9:55-10:10 
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§ 24

Val av justerare och fastställande av föredragningslista 

Socialnämndens beslut 
1. Lars Ekström (K) väljs till justerare.
2. Ytterligare två ärenden, Redovisning av ordförandebeslut och Beslut om umgängesbegränsning,

läggs till på dagordningen.
3. Föredragningslistan fastställs och ser ut enligt följande:

Ärende Dnr 

1 Val av justerare och fastställande av 
föredragningslista 

2 

3 

4 

Redovisning av ordförandebeslut – sekretess 

Beslut om umgängesbegränsning - sekretess 

Årsredovisning och bokslut socialnämnden 
2021 

SN/2022:5 

5 Ekonomisk uppföljning februari 2022 SN/2022:30 

6 Verksamhetsplan Wasagården SN/2021:138 

7 Verksamhetsplan Vätterngården SN/2021:138 

8 Verksamhetsplan hemtjänsten SN/2021:138 

9 Verksamhetsplan LSS SN/2021:138 

10 Redovisning av kontaktpolitikerträff - 
hemsjukvården 

11 Revidering av delegationsordningen SN/2022:28 

12 Utbildningsplan för nämnden SN/2021:132 
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13 Statistik SN/2022:33 

14 Information från socialchefen 

15 Information från socialnämndens ordförande 

16 Anmälan av delegationsbeslut SN/2021:54, 
SN/2021:4, 
SN/2021:5, 
SN/2021:52, 
SN/2022:29, 
SN/2022:3 

17 Anmälan av delegationsbeslut som omfattas av 
myndighetsutövning och sekretess 

SN/2022:34 

18 Meddelanden och handlingar för kännedom SN/2022:1 

Ärenden tas under mötet i ordningen 1-6, 8-9, 7, 10, 14-15, 11-13, 16-18 men skrivs i protokollet i enlighet 
med kallelsens ordning.  

Förslag till beslut  
Margit Berggren Silvheden (C): Till justerare föreslås Lars Ekström (K). Ordföranden anmäler ytterligare 
två ärenden som heter Redovisning av ordförandebeslut samt Beslut om umgängesbegränsning.  

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 nämnden om de kan 
godkänna att de två ytterligare ärendena läggs till på dagordningen och finner att nämnden så gör. Dessa 
ärenden läggs som ärende två och tre på dagordningen.  

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

Beslut om umgängesbegränsning

Sekretess enligt 26 kap 1 § i Offentlighets- och sekretesslagen.
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Socialnämndens protokoll 2022-03-16

Sekretess enligt 26 kap 1 § i Offentlighets- och sekretesslagen.
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§ 27

Årsredovisning och bokslut socialnämnden 2021 
Vår beteckning: SN/2022:5 - 042 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner årsredovisningen för 2021.

Sammanfattning 
Socialnämnden redovisar 2021 ett överskott mot budget på 335 tkr. Positiva effekter på resultatet är 
statliga ersättningar på grund av coronapandemin, assistansersättningar över budget inom personlig 
assistans samt lägre kostnader för boende för vuxna inom LSS jämfört mot budget. Resultatet försämras 
av ökade personalkostnader inom hemsjukvård, hemtjänst och särskilt boende samt barn- och 
ungdomsvården inom individ- och familjeomsorgen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till socialnämnden, daterad den 1 mars 2022 
Årsredovisning 2021 för socialnämnden 

Beslutet expedieras till 
Socialchef 
Socialnämndens ekonom 
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§ 28 

Ekonomisk uppföljning februari 2022 
Vår beteckning: SN/2022:30 - 042 
 
Socialnämndens beslut  
 

1. Socialnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen per februari 2022. 
 

Sammanfattning 
En helårsprognos visar på total nivå en budget i balans för socialnämnden. Prognosen bygger på nu kända 
förutsättningar och beslut.  
 
Äldreomsorgen och hemsjukvård visar i prognosen ett underskott totalt 2,1 miljoner, medan omsorgen 
om funktionsnedsatta visar ett överskott på 700 tkr. Resterande underskott täcks i prognosen av bidrag 
och ersättningar utöver budget på cirka 1,4 miljoner. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till socialnämnden, daterad den 9 mars 2022 
 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Ekonomichef 
 

Beslutet expedieras till 
Socialchef 
Ekonom 
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§ 29 

Verksamhetsplan Wasagården 
Vår beteckning: SN/2021:138 - 042 
 
I november 2021 antog socialnämnden sin verksamhetsplan för 2022. Under februari 2022 har alla 
enhetschefer inom förvaltningen tagit fram verksamhetsplaner för deras enheter utifrån den övergripande 
planen. Dessa presenteras för nämnden under mars och aprils sammanträden.  
 
På dagens sammanträde presenterar därför Lena Tegler, enhetschef för Wasagården, Wasagårdens 
verksamhetsplan för 2022. Hon informerar kortfattat om Wasagården samt vad de gjort under 2021. 
Därefter pratar hon om vilka utmaningar hon, och hennes chefskollega Elena Ekman, ser framåt. 
Avslutningsvis berättar hon vad hon och Elena är mest stolta över inom sin verksamhet.  
 
Nämnden tackar för presentationen.  
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§ 30 

Verksamhetsplan Vätterngården 
Vår beteckning: SN/2021:138 - 042 
 
I november 2021 antog socialnämnden sin verksamhetsplan för 2022. Under februari 2022 har alla 
enhetschefer inom förvaltningen tagit fram verksamhetsplaner för deras enheter utifrån den övergripande 
planen. Dessa presenteras för nämnden under mars och aprils sammanträden.  
 
På dagens sammanträde presenterar därför Eva Engström och Cecilia Rydståle, enhetschefer för 
Vätterngården, Vätterngårdens verksamhetsplan för 2022. De informerar kortfattat om Vätterngården 
samt vad de gjort under 2021. Därefter pratar de om vilka utmaningar de ser framåt. Avslutningsvis 
berättar de vad de är mest stolta över inom sin verksamhet.  
 
Nämnden tackar för presentationen.  
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§ 31 

Verksamhetsplan hemtjänsten 
Vår beteckning: SN/2021:138 - 042 
 
I november 2021 antog socialnämnden sin verksamhetsplan för 2022. Under februari 2022 har alla 
enhetschefer inom förvaltningen tagit fram verksamhetsplaner för deras enheter utifrån den övergripande 
planen. Dessa presenteras för nämnden under mars och aprils sammanträden.  
 
På dagens sammanträde presenterar därför Sarah Frithiof, enhetschef för hemtjänsten, hemtjänstens 
verksamhetsplan för 2022. Hon informerar kortfattat om hemtjänsten samt vad de gjort under 2021. 
Därefter pratar hon om vilka utmaningar hon, och hennes chefskollega Veronica Stoltz, ser framåt. 
Avslutningsvis berättar hon vad hon och Veronica är mest stolta över inom sin verksamhet.  
 
Nämnden tackar för presentationen.  
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§ 32 

Verksamhetsplan LSS 
Vår beteckning: SN/2021:138 - 042 
 
I november 2021 antog socialnämnden sin verksamhetsplan för 2022. Under februari 2022 har alla 
enhetschefer inom förvaltningen tagit fram verksamhetsplaner för deras enheter utifrån den övergripande 
planen. Dessa presenteras för nämnden under mars och aprils sammanträden.  
 
På dagens sammanträde presenterar därför Elisabeth Pettersson och Pernilla Vidarsson, enhetschefer för 
LSS-enheten, LSS-enhetens verksamhetsplan för 2022. De informerar kortfattat om LSS-enhetens 
verksamheter samt vad de gjort under 2021. Därefter pratar de om vilka utmaningar de ser framåt. 
Avslutningsvis berättar de vad de är mest stolta över inom sin verksamhet.  
 
Nämnden tackar för presentationen.  
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§ 33 

Redovisning av kontaktpolitikerträff - hemsjukvården 
Annica Johansson och Lars Ekström som nu gjort sitt kontaktpolitiker-besök i hemsjukvården redovisar 
detta.  
 
De är väldigt nöjda med besöket och har känt sig väl välkomna och fått med sig mycket bra information 
från besöket. Skriftliga redovisningar ska lämnas in till nämndsekreteraren. Nästa kontaktpolitikerträff 
planeras för i maj 2022.  
 
Nämnden tackar för en bra redovisning.  
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§ 34 

Revidering av delegationsordningen 
Vår beteckning: SN/2022:28 - 002 
 
Socialnämndens beslut  
 

1. Delegationsordning beslutad av socialnämnden 15 september 2021, § 90, upphävs från och med 
20 mars 2022. 

2. Förslag till reviderad delegationsordning för socialnämnden antas och gäller från och med 21 
mars 2022. 

Sammanfattning 
Socialsekreterare på individ- och familjeomsorgen har uppmärksammat att det inte finns angivet i vår 
delegationsordning vem som får ta beslut om prövning av utreseförbud enligt LVU samt om beslut om 
upphörande av utreseförbud enligt LVU. Detta läggs till i delegationsordning och det blir nämndens 
utskott som föreslås som delegat för dessa beslut.  
 
Det har även uppmärksammats att det inte finns med i nämndens delegationsordning att förvaltningschef 
får delegera till enhetschefer eller verksamhetschef att anställa personal. I kommunstyrelsens 
delegationsordning finns enbart med att kommundirektör har rätt att vidaredelegera rätten att anställa 
personal till förvaltningschef men sen tar deras delegationsordning stopp. Detta föreslås därför läggas till i 
nämndens delegationsordning.  
 
Föreslagna tillägg är markerade med gult 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-28 
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) 
Ekonomiavdelningen (beslut och reviderad delegationsordning) 
Samtliga delegater i delegationsordningen (beslut och reviderad delegationsordning) 
SAS – för publicering på ledningssystemet  
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Beslutet expedieras till 
- 
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§ 35 

Utbildningsplan för nämnden 
Vår beteckning: SN/2021:132 - 700 
 
Socialnämndens beslut  
 

1. Den föreslagna utbildningsplanen för socialnämnden antas.  
 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade på sitt sammanträde den 20 oktober, § 124, att en utbildningsplan för nämnden 
skulle tas fram. Arbetet med att ta fram ett förslag på plan har gjorts av socialchefen tillsammans med 
nämndsekreteraren.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-28 
Förslag på Utbildningsplan för socialnämnden  
SN § 124, 2021-10-21, Utbildningsplan för socialnämnden 
 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Socialnämndens ledamöter och ersättare  
Socialförvaltningens chefer  
Socialnämndens ekonom  
 

Beslutet expedieras till 
- 
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§ 36 

Statistik 
Vår beteckning: SN/2022:33 - 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.  
 
Nämnden tackar för informationen 
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§ 37 

Information från socialchefen 
 
Caroline Strand, socialchef, börjar med att informera om hur kommunen arbetar inför och med flykting-
situationen som uppstått på grund av kriget i Ukraina. En arbetsgrupp samt styrgrupp är tillsatta som 
träffas så ofta som det behövs nu framöver. Kommunen ingår även i en del länsövergripande möten. 
Caroline informerar också om de frivillig-insatser som planeras och genomförs i kommunen och 
kommunens agerande kring detta.  
 
Caroline fortsätter med att informera om att den nya träffpunkten på Wasagården som startades under 
hösten 2021 håller på att utvidgas. Bland annat har man öppnat upp och bjudit in för att kunna ha en 
träffpunkt i Borghamn en gång i månaden till att börja med. Man planerar för en invigning av träffpunkten 
på Wasagården under våren 2022.  
 
Under mars månad kommer förvaltningen skicka två rapporter enligt lex Sarah och dess utredningar till 
Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, eftersom socialchef gör den bedömningen att händelserna som 
rapporterats ses som allvarliga missförhållanden. Nämnden kommer få ta del av IVOs beslut rörande 
dessa ärenden när de kommer.  
 
Rekryteringen av en ny enhetschef för gruppbostäder och daglig verksamhet, efter Elisabeth Pettersson, är 
klar. Den nya chefen, Christian, tillträder sin tjänst här i Vadstena den 9 maj. Elisabeth avslutar sin tjänst i 
slutet av mars.  
 
Socialförvaltningen har startat ett eget instagram-konto som heter LagetVadstena där förvaltningen 
kommer lägga ut bilder för att visa vad som sker i förvaltningen.  
 
Caroline avslutar med att informera om att kommunrevisionen just nu genomför en revisions-granskning 
inom socialförvaltningen där de ska undersöka om förvaltningens brukare inom äldreomsorgen och 
hemtjänsten har en meningsfull tillvaro. Granskningen beräknas vara klar innan sommaren.  
 
Nämnden tackar för informationen. 
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§ 38 

Information från socialnämndens ordförande 
 
Punkten utgår från dagens sammanträde.  
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§ 39 

Anmälan av delegationsbeslut 
Vår beteckning: SN/2021:54-730, SN/2021:4-701, SN/2021:5-701, SN/2021:52-750, SN/2022:29-702, 
SN/2022:3-739 
 
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 2022-03-16: 

- Delegationsbeslut för återrapporteringen av Statsbidrag för att säkerställa en god vård och omsorg 
av äldre personer. Dnr SN/2021:54-730 

- Återrapportering av statsbidrag för arbetet med psykisk hälsa. Dnr SN/2021:4-701 
- Återrapportering av statsbidrag om välfärdsteknik med den äldre i fokus. Dnr SN/2021:5-701 
- Återrapportering av statsbidrag för 2021 för subventioner av familjehemsplaceringar. Dnr 

SN/2021:52-750 
- Delegationsbeslut återkallelse serveringstillstånd Hörnet. Dnr SN/2022:29-702 
- Delegationsbeslut för statsbidrag enligt överenskommelsen om välfärdsteknik med den äldre i 

fokus. Dnr SN/2022:3-739 
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§ 40 

Anmälan av delegationsbeslut som omfattas av myndighetsutövning och 

sekretess 
Vår beteckning: SN/2022:34 - 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 januari och februari 2022 redovisas på dagens sammanträde.  
 
Beslutsunderlag  
Delegationslistor för januari 2022 avseende Individ- och familjeomsorgen  
Delegationslistor för januari 2022 avseende Äldre och funktionsnedsatta 
Delegationslistor för februari 2022 avseende Individ- och familjeomsorgen  
Delegationslistor för februari 2022 avseende Äldre och funktionsnedsatta 
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§ 41 

Meddelanden och handlingar för kännedom 
Vår beteckning: SN/2022:1 - 709 
 
Sammanfattning  
Följande meddelanden/handlingar har rapporterats till socialnämndens sammanträde 2022-03-16:  
 

• Patientnämndens årsrapport 2021. Dnr SN/2022:1-709 
• VB årsrapport. Dnr SN/2022:1-709 
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