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Socialnämndens protokoll 2022-04-20 

Plats och tid Vävaren klockan 09:00-13.15 

Beslutande Jane Råsten (S), ordförande 
Barbro Henricson (M), första vice ordförande 
Margit Berggren Silvheden (C), andra vice ordförande 
Lars Ekström (K) 
Monya Axelsson (S) §§ 42-46, 48-56 
Annica Johansson (M) 
Kenneth Rydenlund (K) 
Victoria Gustafsson (S) ersätter Monya Axelsson § 47, 57-61 

Paragrafer §42–§61 

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 2022-04-20 

Datum då anslaget sätts upp 2020-04-26 

Sista dag för överklagande 2020-05-17 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 

Underskrift 
_________________________________________________________ 
Sofie Lagerfelt Fernström  
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Ej tjänstgörande 
ersättare 

Victoria Gustafsson (S) §§ 42-46, 48-56 
Lars Murling (K) 
Tommy Kennberg (MP) 
Gun Möller (V)   
Josephine Sundström (M) §§ 42-46, 48-54 
Gisela Tapper (K) 

Övriga Caroline Strand, socialchef 
Martin Berry, biträdande kommundirektör, § 43 
Baharan Raoufi-Kvist, utredare, § 43 
Linda Fröjdh Dahlgren, myndighetschef, § 44-45 
Sabina Grandin, enhetschef, § 44-45 
Camilla Fagerlöf, verksamhetschef § 46 
Boel Eklund, MAR, §§ 46, 48 
Frida Ihrfeldt, förste socialsekreterare, § 49 
Anna Gustavsson, ekonom, § 53-54 
Sofie Lagerfelt Fernström, nämndsekreterare 

Ajournering Kl 10.15-10.20 
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§ 42

Val av justerare och fastställande av föredragningslista 

Socialnämndens beslut 
1. Margit Berggren Silvheden (C) väljs till justerare.
2. Ytterligare tre ärenden, Övervägande av beslut om umgängesbegränsning

enligt LVU, läggs till på dagordningen.
3. En övrig fråga angående samsjuklighet anmäls och tas som sista punkt på

dagordningen.
4. Föredragningslistan fastställs och ser ut enligt följande:

Ärende Dnr 

1 Val av justerare och fastställande av 
föredragningslista 

2 Information om nytt reglemente för 
socialnämnden 

3 Verksamhetsplan IFO SN/2021:138 

4 Verksamhetsplan Råd & Stöd SN/2021:138 

5 Verksamhetsplan hemsjukvården SN/2021:138 

6 Kvalitetsberättelse 2021 SN/2022:46 

7 Patientsäkerhetsberättelse 2021 SN/2022:50 

8 Information försörjningsstöd 

9 

10 

11 

12 

Övervägande av beslut om 
umgängesbegränsning enligt LVU 

Övervägande av beslut om 
umgängesbegränsning enligt LVU 

Övervägande av beslut om 
umgängesbegränsning enligt LVU 

Ekonomisk uppföljning mars SN/2022:30 

13 Inför budgetdialog 
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14 Socialchef informerar 

 
 

15 Socialnämndens ordförande informerar 
 

 

16 Statistik 
 

SN/2022:33  

17 Anmälan av delegationsbeslut 
 

SN/2021:34, 
SN/2021:82, 
SN/2022:13, 
SN/2022:23, 
SN/2022:29, 
SN/2022:31, 
SN/2022:40, 
SN/2022:41, 
SN/2022:42, 
SN/2022:43, 
SN/2022:44, 
SN/2022:45 
 

 

18 Anmälan av delegationsbeslut som omfattas av 
myndighetsutövning och sekretess 
 

SN/2022:34  

19 
 
 
20 

Meddelanden och handlingar för kännedom 
 
 
Fråga om samsjuklighet 
 

SN/2022:13, 
SN/2022:23 

 

Förslag till beslut  
Lars Ekström (K): Till justerare föreslås Margit Berggren Silvheden (C). Ordföranden 
anmäler ytterligare tre ärenden som heter Övervägande av beslut om 
umgängesbegränsning enligt LVU. Kenneth Rydenlund (K) anmäler en övrig fråga om 
samsjuklighet.  

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. Slutligen frågar ordföranden om 
nämnden kan godkänna att den övriga frågan om samsjuklighet läggs till på 
dagordningen och finner att nämnden gör så.  
 
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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§ 43 

Information om nytt reglemente för socialnämnden 

 

Kommunstyrelsens förvaltning har fått i uppdrag att se över kommunens styrmodell, 
kommunfullmäktiges arbetsordning, arvodesregler, reglementen och 
delegationsordningar inför 2023. Syftet är att förenkla och förtydliga styrdokumenten. 
Socialnämnden ska fatta beslut om sitt reglemente i maj och kommunfullmäktige antar 
reglementet i juni 2022. 
 
Martin Berry, biträdande kommundirektör, och Baharan Raoufi-Kvist, utredare på 
kommunstyrelsens förvaltning, informerar om ärendet.  
 
Socialnämnden tackar för informationen. 
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§ 44 

Verksamhetsplan IFO 

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 Linda Fröjdh Dahlgren, myndighetschef 
och ansvarig för Individ- och familjeomsorgen (IFO), IFOs verksamhetsplan för 
2022. Hon informerar kortfattat om IFOS verksamhet samt vad de gjort under 2021. 
Därefter pratar hon om vilka utmaningar hon ser framåt. Avslutningsvis berättar hon 
vad hon är mest stolt över inom sin verksamhet.  
 
Nämnden tackar för presentationen.  
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§ 45

Verksamhetsplan Råd & Stöd 

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 Sabina Grandin, enhetschef för Råd & 
Stöd, Råd & Stöds verksamhetsplan för 2022. Hon informerar kortfattat om Råd & 
Stöd samt vad de gjort under 2021. Därefter pratar hon om vilka utmaningar hon ser 
framåt. Avslutningsvis berättar hon vad hon är mest stolt över inom sin verksamhet.  

Nämnden tackar för presentationen. 
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§ 46

Verksamhetsplan hemsjukvården 

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 Camilla Fagerlöf, verksamhetschef för 
hälso- och sjukvård och chef för hemsjukvården, hemsjukvårdens verksamhetsplan 
för 2022. Hon informerar kortfattat om hemsjukvården samt vad de gjort under 2021. 
Därefter pratar hon om vilka utmaningar hon ser framåt. Avslutningsvis berättar hon 
vad hon är mest stolt över inom sin verksamhet.  

Nämnden tackar för presentationen. 
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§ 47

Kvalitetsberättelse 2021 

Vår beteckning: SN/2022:46 - 700 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden lägger kvalitetsberättelsen till handlingarna.

Sammanfattning 
Enligt Socialtjänstlagen 3 kap 3 § ska insatser inom socialtjänsten vara av god kvalitet. 
För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig 
utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande 
utvecklas och säkras.  

Varje år skall verksamheter inom vård, LSS och socialtjänst upprätta en 
kvalitetsberättelse även om man har ett ledningssystem enligt SOSFS 2011:9. I 
Vadstena kommun är det socialt ansvarig samordnare som ansvarar för att ta fram 
kvalitetsberättelsen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-06 
Kvalitetsberättelse 2021 

Beslutet med handlingar expedieras till 
SAS för publicering i kvalitetsledningssystemet 

Beslutet expedieras till 
-
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§ 48

Patientsäkerhetsberättelse 2021 

Vår beteckning: SN/2022:50 - 770 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden lägger patientsäkerhetsberättelsen till handlingarna.

Sammanfattning 
Varje år ska alla vårdgivare upprätta en patientsäkerhetsberättelse. 
Patientsäkerhetsberättelsen är en beskrivning av det systematiska 
patientsäkerhetsarbetet som har skett under föregående år och ska finnas tillgänglig 
hos vårdgivaren. I Vadstena kommun är det medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 
och medicinskt ansvarig rehabilitering (MAR) som ansvarar för att skriva fram 
patientsäkerhetsberättelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-06 
Patientsäkerhetsberättelse 2021 

Beslutet med handlingar expedieras till 
SAS för publicering på kvalitetsledningssystemet  

Beslutet expedieras till 
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§ 49

Information försörjningsstöd 

Frida Ihrfeldt, förste socialsekreterare för vuxenteamet, presenterar först vuxenteamet 
samt vilka arbetsuppgifter som ligger hos dem. Därefter informerar hon bland annat 
om hur de arbetar med försörjningsstöd och vad som hänt inom området sedan sist 
hon var och pratade om detta i nämnden 2020. Hon informerar också om en del 
projekt som pågått till exempel den nya e-tjänsten samt nya arbetsmetoder som man 
planerar att börja använda framåt. 

Nämnden tackar för informationen. 
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§ 50

Övervägande enligt 14 § 1p LVU gällande 
umgängesbegränsning  

Sekretess enligt 26 kap 1 § i Offentlighets- och sekretesslagen. 
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§ 51

Övervägande enligt 14 § 1p LVU gällande 
umgängesbegränsning  

Sekretess enligt 26 kap 1 § i Offentlighets- och sekretesslagen. 
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§ 52

Övervägande enligt 14 § 1p LVU gällande 
umgängesbegränsning 

Sekretess enligt 26 kap 1 § i Offentlighets- och sekretesslagen. 
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§ 53

Ekonomisk uppföljning mars 

Vår beteckning: SN/2022:30 - 042 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen per mars 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 1,8 miljoner, 
medan omsorgen om funktionsnedsatta visar ett överskott på 2 miljoner. 
Hemsjukvården och individ- och familjeomsorgen prognosticerar med underskott på 
0,9 miljoner respektive 1,9 miljoner. Resterande underskott täcks i prognosen av 
bidrag och ersättningar utöver budget på cirka 3 miljoner. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till socialnämnden den 13 april 2022 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Ekonomichef 

Beslutet expedieras till 
Socialchef 
Ekonom 
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§ 54 

Inför budgetdialog 

 
Socialchef Caroline Strand visar den powerpoint som hon ska visa på kommunens 
budgetberedning den 25 april. På budgetberedningen ska Caroline presentera 
nämndens förutsättningar för att kunna hålla budget de närmaste åren samt vilka 
effektiviseringar man gjort de senaste åren. Powerpointen skickas efter 
budgetberedningen ut till alla i nämnden.  

Nämnden tackar för informationen.  
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§ 55 

Socialchef informerar 

 

Caroline Strand, socialchef, börjar med att informera om situationen angående 
Ukraina-krisen. Just nu har Moigrationsverket meddelat att Vadstena kommun inte 
kommer få flyktingar anvisade till sig så de platser som förberetts kan avvecklas. Om 
situationen förändras är dock en hel del av grundarbetet gjort.  
 

Caroline fortsätter med att informera om att IFO just nu har en väldigt anstängd 
arbetssituation och har haft det sedan man började mäta detta under hösten 2021. 
Därför kommer man rekrytera två barnhandläggare för att stötta upp barn-gruppen 
som är den grupp med högst arbetsbelastning just nu.  
 

I slutet av 2022 kommer staben ta över administrationen av förvaltningen avgifter från 
ekonomiavdelningen. Avgifterna är idag på 60 procent men man kommer tillsätta en 
heltids-tjänst på staben. Exakt vad som mer kommer ligga på denna tjänst eller hur 
arbetsuppgifterna på staben framåt kommer fördelas är i dagsläget inte helt klart.  
 

Caroline informerar vidare om att Britt Strömbäck, kommunens nya MAS sedan 
januari, från första april och sex månader framåt kommer lånas ut på 60 procent till 
Regionen och deras vårdcentral i Ödeshög som just nu står helt utan chef. 
 

Caroline avslutar med att informera om att den granskning som kommunrevisionen 
skulle genomföra inom socialförvaltningen där de skulle undersöka om förvaltningens 
brukare inom äldreomsorgen och hemtjänsten har en meningsfull tillvaro har 
avslutats. Vi har vid sittande möte dock inte tagit del av utredningen.  
 

Nämnden tackar för informationen. 
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§ 56 

Socialnämndens ordförande informerar 

Jane Råsten, socialnämndens ordförande, informerar om att det kommunala 
pensionärsrådet har haft sitt första möte för året. Mötet hölls i mars och var på 
trygghetsboendet där bland annat de som arbetar på trygghetsboendet och 
träffpunkten deltog och presenterade sig själva och verksamheten. Efter detta har 
rådet även hunnit ha ett extra sammanträde för att gå igenom det förslag på nytt 
reglemente för rådet som är framtaget och som föreslås antas senare under våren 
2022.  
 

Jane fortsätter att informera om det regionala social- och hälsopolitiska nätverk som 
hon deltar ifrån Vadstena. De träffas tre gånger under våren och har olika teman på 
träffarna och på nästa träff som ska vara i maj är Anna Hellman inbjuden för att prata 
om föresteget i Vadstena.  

 

Hon avslutar med att berätta om när hon, Barbro Henricson och Monya Axelsson 
besökte Fontänhus på deras Öppet hus och fick se mer av deras verksamhet och ta del 
av en viktig och bra föreläsning.  

 

Nämnden tackar för informationen.  
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§ 57 

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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§ 58 

Anmälan av delegationsbeslut 

Vår beteckning: SN/2021:34-730, SN/2021:82-757, SN/2022:13-799, SN/2022:23-
799, SN/2022:29-702, SN/2022:31-739, SN/2022:40-730, SN/2022:41-730, 
SN/2022:42-750, SN/2022:43-739, SN/2022:44-730, SN/2022:45-750  

 

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 2022-04-20: 

- Återrapportering av statsbidraget Äldreomsorgslyftet. Dnr SN/2021:34 
- Återrapportering av statsbidrag för arbetet mot våld i nära relationer 2021. 

Dnr SN/2021:82 
- Beslut om anmälan av allvarligt missförhållande eller påtaglig risk flr allvarligt 

missförhållandet till IVO. Dnr SN/2022:13 
- Beslut om anmälan av allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för allvarligt 

missförhållandet till IVO. Dnr SN/2021:23 
- Delegationsbeslut på grund av ägarförändring i bolaget Slottsgården AB. Dnr 

SN/2022:29 
- Delegationsbeslut tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten. Dnr 

SN/2022:29 
- Delegationsbeslut stadigvarande tillstånd till allmänheten – Hörnet. Dnr 

SN/2022:29 
- Delegationsbeslut för statsbidrag att främja ett hållbart arbetsliv inom vård 

och omsorg 2022. Dnr SN/2022:31 
- Delegationsbeslut för statsbidrag till kommuner för habiliteringsersättning 

2022. Dnr SN/2022:40 
- Delegationsbeslut för statsbidrag till kommuner för satsningen 

Äldreomsorgslyftet. Dnr SN/2022:41 
- Delegationsbeslut för subventioner av familjehemsplaceringar 2022. Dnr 

SN/2022:42 
- Delegationsbeslut för statsbidrag till kommuner för att motverka ensamhet 

bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med 
demenssjukdom. Dnr SN/2022:43 

- Delegationsbeslut för statsbidrag till kommuner för att säkerställa en god vård 
och omsorg av äldre personer. Dnr SN/2022:44 
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- Delegationsbeslut för utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer 
till kommuner 2022. Dnr SN/2022:45 
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§ 59 

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 mars 2022 redovisas på dagens sammanträde.  
 
Beslutsunderlag  

Delegationslistor för januari 2022 avseende Individ- och familjeomsorgen  
Delegationslistor för januari 2022 avseende Äldre och funktionsnedsatta 
Delegationslistor för mars 2022 avseende Individ- och familjeomsorgen  
Delegationslistor för mars 2022 avseende Äldre och funktionsnedsatta 
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§ 60 

Meddelanden och handlingar för kännedom 

Vår beteckning: SN/2022:13-799, SN/2022:23-799 

 

 
Sammanfattning  
Följande meddelanden/handlingar har rapporterats till socialnämndens sammanträde 
2022-04-20:  
 

• Beslut från IVO. Dnr SN/2022:13-799 
• Beslut från IVO. Dnr SN/2022:23-799 
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§ 61 

Fråga om samsjuklighet 

 

Kenneth Rydenlund (K) har anmält en övrig fråga om samsjuklighet utifrån den 
reformen för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till 
personer med samsjuklighet där rapporten/utredningen heter ”Från delar till helhet”. 
Frågan är om och i så fall hur kommunen arbetar med detta och förbereder sig för 
detta. Caroline Strand svarar att LGVO gett ett uppdrag att arbeta med detta och det 
pågår därför ett gemensamt arbete i västra länsdelen där Sabina Grandin kommer ingå 
från Vadstena.  
 

Nämnden tackar för frågan och informationen.  
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