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Socialnämndens protokoll 2022-05-18 

Plats och tid Vävaren klockan 09:00 

Beslutande Barbro Henricson (M), första vice ordförande 
Margit Berggren Silvheden (C), andra vice ordförande 
Lars Ekström (K) § 62-72, 83 
Monya Axelsson (S) 
Annica Johansson (M) 
Kenneth Rydenlund (K) 
Victoria Gustafsson (S) ersätter Jane Råsten (S) 
Lars Murling (K) ersätter Lars Ekström (K) § 73-82 

Paragrafer §62–§83 

Sekreterare 
_________________________________________________________ 
Sofie Lagerfelt Fernström 

Ordförande 
_________________________________________________________ 
Barbro Henricson (M) 

Justerare 
_________________________________________________________ 
Kenneth Rydenlund (K) 

Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-05-18 

Datum då anslaget sätts upp 2022-05-23 

Sista dag för överklagande 2022-06-13 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 

Underskrift 
_________________________________________________________ 
Sofie Lagerfelt Fernström 
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Socialnämndens protokoll 2022-05-18 

Plats och tid Vävaren klockan 09:00 

Beslutande Barbro Henricson (M), ordförande 
Margit Berggren Silvheden (C), andra vice ordförande 
Lars Ekström (K) 
Monya Axelsson (S) 
Annica Johansson (M) 
Kenneth Rydenlund (K) 
Victoria Gustafsson (S) ersätter Jane Råsten (S) 

Paragraf 78-80, 82 

Sekreterare 
_________________________________________________________ 
Sofie Lagerfelt Fernström 

Ordförande 
_________________________________________________________ 
Barbro Henricson (M) 

Justerare 
_________________________________________________________ 

Anslag/bevis 
§ 78-80, 82är justerad. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-05-18 

Datum då anslaget sätts upp 2022-05-18 

Sista dag för överklagande 2022-06-08 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 

Underskrift 
_________________________________________________________ 
Sofie Lagerfelt Fernström 



 

Sid 2 (21)  
 

Socialnämndens protokoll 2022-05-18 

JUSTERAS:_______________________________________________________________________________________________________ 
 

Vadstena kommun 

592 80 Vadstena   BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35   TEL 010-234 70 00   FAX 0143-151 90 

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

 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Lars Murling (K)  § 62-72, 83 
Kristina Carlsson (M) 
Josephine Sundström (M) 
Gisela Tapper (K) 

Övriga Caroline Strand, socialchef  
Per-Olof Andersson, socialchef Motala § 62-63 
Dennis Karlsson. Alkoholhandläggare § 62-63 
Birgitta Calén, ekonomichef § 69 
Anna Gustavsson, ekonom § 69-70 
Johan Wernström, bildningschef § 71 
Linda Fröjdh Dahlgren, myndighetschef § 78-82 
Sofie Lagerfelt Fernström, nämndsekreterare 

Ajournering Klockan 09:35-09:50 
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§ 62 

Val av justerare och fastställande av föredragningslista 

 

Socialnämndens beslut  
1. Kenneth Rydenlund (K) väljs till justerare.  
2. Ytterligare ett ärende läggs till; justering av aprils nämnds protokoll och tas 

som sista punkt på dagordningen.   
3. Föredragningslistan fastställs och ser ut enligt följande:  

 Ärende Dnr  
 

1 Val av justerare och fastställande av 
föredragningslista 
 

  

2 Årsredovisning och verksamhetsberättelse 
alkohol- och tobakssamverkan 
 

SN/2022:58 

3 Reglemente socialnämnden 
 

SN/2022:54 

4 Svar på klagomål 
 

SN/2022:52 

5 Rapportering ej verkställda beslut kvartal 1 
2022 
 

SN/2022:57 

6 Ersättning till Särskild Förordnad 
Vårdnadshavare (SFV) 
 

SN/2022:60 

7 Förtydligande av serveringsavgift 
 

SN/2022:61 

8 Information ekonomi 
 

 

9 Ekonomisk uppföljning april 2022 
 

SN/2022:30 

10 Information om Tidigt stöd i samverkan 
 

 

11 Statistik 
 

SN/2022:33 

12 Information från socialchefen 
 

 

13 Information från socialnämndens ordförande 
 

 

14 Anmälan av delegationsbeslut 
 

SN/2022:29 
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15 Anmälan av delegationsbeslut som omfattas av 
myndighetsutövning och sekretess 
 

SN/2022:34 

16 Meddelanden och handlingar för kännedom 
 

 

17 Beslut om umgängesbegränsning – sekretess 
(handlingar läggs på bordet) 
 

 

18 Beslut om umgängesbegränsning – sekretess 
(handlingar läggs på bordet) 
 

 

19 Beslut om umgängesbegränsning – sekretess 
(handlingar läggs på bordet) 
 

 

20 Övervägande av umgängesbegränsning – 
sekretess (handlingar läggs på bordet) 
 

 

21 
 
 
22 

Yttrande av överklagande – sekretess 
(handlingar läggs på bordet) 
 
Justering av aprils nämnds protokoll 
 

 

 

 
 
 
 
 
Förslag till beslut  
Lars Ekström (K): Till justerare föreslås Kenneth Rydenlund (K). Ordföranden 
anmäler ytterligare ett ärende om justering av aprils nämnds protokoll.  

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 det ytterligare ärendet läggs till på 
dagordningen 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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§ 63 

Årsredovising och verksamhetsberättelse alkohol- och 
tobakssamverkan 

Vår beteckning: SN/2022:58 - 702 

 

Socialnämndens beslut  
 

1. Alkohol- och tobakssamverkans verksamhetsberättelse för 2021 godkänns. 

2. Nämnden tar samtidigt del av alkohol- och tobakssamverkans preliminära 
budget för 2023.   

 

 

Sammanfattning 
Sedan några år tillbaka ingår Vadstena kommun i en samverkan med kommunerna 
Motala, Mjölby, Boxholm, Ödeshög och Finspång där handläggare i Motala 
handlägger alkohol- och tobaksärenden åt de övriga kommunerna. De har nu 
sammanställt en verksamhetsberättelse för 2021 samt tagit fram en preliminär budget 
för 2023. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-10 
Resultaträkning 2021 
Preliminär budget 2023 
verksamhetsberättelse Vadstena 2021 
Verksamhetsberättelse och årsberättelse 2021 för alkohol- och tobakssamverkan 
 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
- 
 
Beslutet expedieras till 
Ekonom 
Alkohol- och tobakssamverkan 
 
 

  



 

Sid 6 (21)  
 

Socialnämndens protokoll 2022-05-18 

JUSTERAS:_______________________________________________________________________________________________________ 
 

Vadstena kommun 

592 80 Vadstena   BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35   TEL 010-234 70 00   FAX 0143-151 90 

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

§ 64 

Reglemente socialnämnden 

Vår beteckning: SN/2022:54 - 003 

 

Socialnämndens beslut  
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att besluta: 

 

1. Reglemente för socialnämnden antaget av kommunfullmäktige den 10 
september 2014 § 119, upphävs från och med 2023-01-01. 

2. Förslag till reviderat reglemente för socialnämnden antas från och med 2023-
01-01. 

 

Socialnämnden beslutar för egen del: 

 

1. Socialnämnden ställer sig bakom förslag till revidering av nämndens 
reglemente. 

 

Sammanfattning 
I samband med en ny mandatperiod sker översyn av reglementen. Kommunstyrelsens 
förvaltning har i uppdrag att se över Vadstena kommuns styrmodel, och därmed har 
samtliga styrdokument setts över för att skapa en enhetlig styrkedja. Målet har varit att 
förenkla och förtydliga socialnämndens ansvarsområde genom reglementet. Förslaget 
tydliggör vad som är socialnämndens lagstadgade ansvar och vilka ansvarsområden 
som kommunfullmäktige har beslutat om.  
 
I socialnämndens reglemente beskrivs fyra grundläggande och vägledande principer 
som ska ses som portalparagrafer. Dessa är densamma för styrelsen och samtliga 
nämnder, för betona styrelsens och nämndernas gemensamma ansvar att främja 
demokratin, öka insyn och inflytande, bidra till en hållbar utveckling samt värna om 
helhetsperspektivet.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag till reviderat reglemente för socialnämnden.  
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
Kommunstyrelsen. 
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§ 65 

Svar på klagomål 

Vår beteckning: SN/2022:52 - 739 

 

Socialnämndens beslut  
 

1. Nämndens svar, daterat 2022-05-04, på klagomålet antas och skickas till 
medborgaren som sänt klagomålet.   

 

 

Sammanfattning 
Den 19 april tog socialnämnden emot ett klagomål döpt ”Klagomål till 
socialnämnden” från en medborgare. Förvaltningen har sammanfattat ett svar som 
nämnden nu föreslås anta och lämna till medborgaren.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-09 
Svar på klagomål, daterad 2022-05-04 
Klagomål till socialnämnden, daterad 2022-04-19 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
Den som skickat in klagomålet 
Myndighetschef  
 
Beslutet expedieras till 
- 
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§ 66 

Rapportering ej verkställda beslut kvartal 1 2022 

Vår beteckning: SN/2022:57 - 709 

 

Socialnämndens beslut   
 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för första 
kvartalet 2022. 

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 första kvartalet 2022 finns 2022-03-31 totalt 3 ej verkställt beslut 
enligt SoL samt 1 ej verkställt beslut enligt LSS. 

Beslutsunderlag 
Rapport daterad 2022-05-02 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-02 

Beslutet med handlingar expedieras till  
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
Akten 
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§ 67

Ersättning till Särskild Förordnad Vårdnadshavare (SFV) 

Vår beteckning: SN/2022:60 - 751 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämndens beslut om ersättning för särskild förordnad vårdnadshavare
som antogs 18 februari 2014 § 26 upphävs.

2. Ersättning som arvode till särskild förordnad vårdnadshavare (SFV) bestäms
till en årlig summa av mellan 35 - 55 % av prisbasbeloppet. Procentsatsen är
beroende på omfattningen av uppdraget. Ersättningen betalas ut månatligen
för den tid insatsen verkställs.

3. Resor med egen bil ersätts med 18,50 kr/mil.

4. Omfattningen av uppdraget, och därmed aktuell procentsats för ersättningen,
i varje enskilt fall beslutas av förste socialsekreterare utifrån en rutin för detta.
Vid osäkerhet kan utskottet besluta i ärendet.

5. Den nya ersättningen gäller från 25 maj 2022.

Sammanfattning 
Barn som inte har någon vårdnadshavare eller god man kan behöva få en särskild 
förordnad vårdnadshavare utsedd till sig.  När det gäller ersättning/arvode till en 
särskild förordnad vårdnadshavare har varje kommun att fastställa ersättningens form 
och omfattning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-09 

Beslutet med handlingar expedieras till 
- 

Beslutet expedieras till 
Myndighetschef 
Ekonom socialförvaltningen 
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§ 68 

Förtydligande av serveringsavgift 

Vår beteckning: SN/2022:61 - 706 

 

Socialnämndens beslut  
 

1. Anta förtydligandet av avgift gällande serveringstillstånd som föreslås i 
förslaget ”Förtydligande av avgifter för serveringstillstånd”, daterad 2022-05-
09.  

 

 

Sammanfattning 
Socialnämnden ansvarar för kommunens serveringstillstånd och kommunfullmäktige 
har antagit avgifter för detta. Ett behov av förtydligande av avgifterna har upptäckts. 
Nämnden har fått uppdraget av fullmäktige att räkna upp avgifterna varje år, ett 
förtydligande av avgift likställs med detta. Förtydligandet är gulmarkerat i dokumentet 
och handlar om vad som gäller om en förändring av tillståndet sker under ett tillfälle.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-09 
Förtydligande av avgifter för serveringstillstånd  
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
Alkoholhandläggare 
Socialförvaltningens kommunikatör  
 
Beslutet expedieras till 
- 
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§ 69 

Information ekonomi 

 

Ekonomichef Birgitta Calén informerar i stort om ekonomin för kommunen utifrån 
omvärldsläget. Hon presenterar kommunens budgetprocess och hur kommunens 
ekonomi står sig och påverkas av faktorer i övriga Sverige och världen.  
Detta görs som en del utifrån nämndens utbildningsplan som säger att fokus för 
kvartal två ska vara ekonomi.  

Nämnden tackar för informationen.  
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§ 70 

Ekonomisk uppföljning april 2022 

Vår beteckning: SN/2022:30 - 042 

 

Socialnämndens beslut  
 

1. Socialnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen per april 2022. 

 

Sammanfattning 
En helårsprognos visar på total nivå en budget i balans för socialnämnden. Prognosen 
bygger på nu kända förutsättningar och beslut.  
 
Äldreomsorgen visar i prognosen ett underskott totalt 2 miljoner, medan omsorgen 
om funktionsnedsatta visar ett överskott på 1,9 miljoner. Hemsjukvården och individ- 
och familjeomsorgen prognosticerar med underskott på 0,9 miljoner respektive 2,4 
miljoner. Resterande underskott täcks i prognosen av bidrag och ersättningar utöver 
budget på cirka 3,4 miljoner. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till socialnämnden den 11 maj 2022 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
Ekonomichef 
 
Beslutet expedieras till 
Socialchef 
Ekonom 
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§ 71 

Information om Tidigt stöd i samverkan 

 

Caroline Strand, socialchef, och Johan Wernström, bildningschef, informerar om 
Tidigt stöd i samverkan. Vad som har hänt hittills i projektet och hur man planerar 
framåt. De pratar om samverkan mellan socialförvaltningen/socialnämnden och 
kultur- och utbildningsförvaltningen/kultur- och utbildningsnämnden. De informerar 
om den nystart man gjort de senaste året och hur man ska få projektet att bli ett 
implementerat arbetssätt.  
 

Nämnden tackar för informationen.  
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§ 72 

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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§ 73

Information från socialchefen 

Caroline Strand, socialchef, börjar med att informera om att kommunen fått en ny 
AME-chef som heter Lotta Gemfors. Hon har påbörjat sin tjänst nu och arbetar nu 
40 % innan semestern och går sedan upp på heltid efter sommaren. Därefter 
informerar Caroline om att man påbörjat iordningsställandet av ett säkert besöks-rum 
för IFO i väntan på att hela myndighetskontoret byggs om. Caroline förvissar sig om 
att nämnden tagit del av den kallelse som kommunrevisionen skickat ut för 
kommande vecka.  

Caroline avslutar med att informera om SKRs besök i kommunen under veckan 
innan. Där hade kommunen fått frågan om vi, likt många andra kommuner, ser en 
stor utmaning i att rekrytera sjuksköterskor vilket vi svarade ja på. SKR meddelade då 
att de planerar för att se över möjligheten att ta upp frågan på ett nationellt plan och 
skriva ett nationellt avtal för detta.  

Nämnden tackar för informationen. 
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§ 74

Information från socialnämndens ordförande 

Barbro Henricson, vice ordförande, informerar om en föreläsning om BIP som hon 
deltagit i och som hon fann mycket givande. Hon informerar även om att hon i sin 
roll som kontaktpolitiker för Vätterngården deltagit på den invigning som anordnades 
av den nya lokalen Sjöängen på Vätterngården. En väldigt trevlig och uppskattad 
tillställning.  

Nämnden tackar för informationen-  
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§ 75

Anmälan av delegationsbeslut 

Vår beteckning: SN/2022:29 - 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 2022-05-18: 
- Delegationsbeslut stadigvarande tillstånd till allmänheten. Dnr SN/2022:29-

702
- Delegationsbeslut tillfälligt serveringstillstånd slutna sällskap. Dnr

SN/2022:29-702
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Vadstena kommun 
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§ 76 

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 april 2022 redovisas på dagens sammanträde.  
 
Beslutsunderlag  

Delegationslistor för april 2022 avseende Individ- och familjeomsorgen  
Delegationslistor för april 2022 avseende Äldre och funktionsnedsatta 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Sid 19 (21)  

Socialnämndens protokoll 2022-05-18 

JUSTERAS:_______________________________________________________________________________________________________ 

Vadstena kommun 

592 80 Vadstena   BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35   TEL 010-234 70 00   FAX 0143-151 90 

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

§ 77

Meddelanden och handlingar för kännedom 

Till dagens sammanträde är inga medelanden eller handlingar för kännedom anmälda 
till nämnden.  
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Socialnämndens protokoll 2022-05-18 

§ 78

Beslut om umgängesbegränsning 

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

 

JUSTERAS:_______________________________________________________________________________________________________ 
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Socialnämndens protokoll 2022-05-18

Sekretess enligt 26 kap 1 § i Offentlighets- och sekretesslagen. 
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Socialnämndens protokoll 2022-05-18 
§ 79

Beslut om umgängesbegränsning 

Sekretess enligt 26 kap 1 § i Offentlighets- och sekretesslagen.
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Socialnämndens protokoll 2022-05-18 

Sekretess enligt 26 kap 1 § i Offentlighets- och sekretesslagen.
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Socialnämndens protokoll 2022-05-18 
§ 80

Beslut om umgängesbegränsning 

Sekretess enligt 26 kap 1 § i Offentlighets- och sekretesslagen.
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socialnämndens protokoll 2022-05-18
 
Sekretess enligt 26 kap 1 § i Offentlighets- och sekretesslagen.
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Socialnämndens protokoll 2022-05-18 
§ 81

Övervägande av umgängesbegränsning 

Sekretess enligt 26 kap 1 § i Offentlighets- och sekretesslagen.
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Socialnämndens protokoll 2022-05-18 
§ 82

Yttrande till förvaltningsrätten i Linköping  

Sekretess enligt 26 kap 1 § i Offentlighets- och sekretesslagen.
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§ 83

Justering av aprils nämnds protokoll 

Socialnämndens beslut 

1. Nämnden beslutar att vice ordförande Barbro Henricson (M) får justera aprils
nämnds protokoll i ordförandes ställe.

Sammanfattning  
Ordinarie ordförande har inte möjlighet att justera protokollet från aprils 
nämndssammanträde varför en nämnden behöver besluta om att låta någon annan 
justera protokollet i dennes ställe. Nämnden föreslås besluta att vice ordförande, som 
också deltog på sammanträdet i april, får justera protokollet för aprils 
nämndsammanträde. 
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