
Sid 1 (31)  

Socialnämndens protokoll 2022-06-15 

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 

Plats och tid Vävaren klockan 09:00-12:20 

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

Paragrafer §84, §88–§107 

Sekreterare 
_________________________________________________________ 
Sofie Lagerfelt Fernström  

Ordförande 
_________________________________________________________ 
Barbro Henricson (M) 

Justerare 
_________________________________________________________ 
Margit Berggren Silvheden (C) 

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

Nämnd Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-06-15 

Datum då anslaget sätts upp 2022-06-20 

Sista dag för överklagande 2022-07-11 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 

Underskrift 
_________________________________________________________ 
Sofie Lagerfelt Fernström  
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Socialnämndens protokoll 2022-06-15 

Vadstena kommun 
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Plats och tid Vävaren klockan 09:00 

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

Paragraf § 85-87 

Sekreterare 
_________________________________________________________ 
Sofie Lagerfelt Fernström  

Ordförande 
_________________________________________________________ 
Barbro Henricson (M) 

Justerare 
_________________________________________________________ 
Margit Berggren Silvheden (C) 

Anslag/bevis 
§ 85-87 är justerad. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-06-15 

Datum då anslaget sätts upp 2022-06-15 

Sista dag för överklagande 2022-07-06 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 

Underskrift 
_________________________________________________________ 
Sofie Lagerfelt Fernström  
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Socialnämndens protokoll 2022-06-15 

JUSTERAS:_______________________________________________________________________________________________________ 
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Ej tjänstgörande 
ersättare 

Tommy Kennberg (MP) 
Gun Möller (V)  

Övriga Caroline Strand, socialchef  
Lovisa Ottosson, socialsekreterare § 84-87 
Anna Gustavsson, ekonom §§ 92-93 
Sofie Lagerfelt Fernström, nämndsekreterare 

Ajournering Kl 09:30-09:50 
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§ 84

Val av justerare och fastställande av föredragningslista 

Socialnämndens beslut 
1. Margit Berggren Silvheden (C) väljs till justerare.
2. Ytterligare sju ärenden läggs till; tre beslut om hemlighållande av vistelseord,

tre överväganden om beslut om umgängesbegränsning och ett ärende om svar
på klagomål.

3. Föredragningslistan fastställs och ser ut enligt följande:

Ärende Dnr 

1 Val av justerare och fastställande av 
föredragningslista 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 st. 
p. 2 LVU - sekretess

Hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 st. 
p. 2 LVU - sekretess

Hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 st. 
p. 2 LVU - sekretess

Övervägande enligt 14 § 3 stycket LVU 
gällande umgängesbegränsning -sekretess 

Övervägande enligt 14 § 3 stycket LVU 
gällande umgängesbegränsning - sekretess 

Övervägande enligt 14 § 3 stycket LVU 
gällande umgängesbegränsning - sekretess 

Svar på klagomål 

Ekonomisk uppföljning maj 

SN/2022:52 

SN/2022:30 

10 Svar till revisionen SN/2022:74 

11 Val inom socialnämnden 2022 SN/2022:75 

12 Samråd vård och omsorg årsberättelse 2021 SN/2022:62 



Sid 5 (31)  

Socialnämndens protokoll 2022-06-15 
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och plan 2023 

13 Revidering av riktlinjer serveringstillstånd SN/2022:76 

14 Handlingsplan suicidprevention SN/2022:24 

15 Reviderad delegationsordning SN/2022:28 

16 Svar på remiss SIS - Kvalitet i särskilt boende 
och hemtjänst 

SN/2022:59 

17 Film digitalisering 

18 Redovisning kontaktpolitikerbesök SN/2021:70 

19 Information från socialchef 

20 Information från socialnämndens ordförande 

21 Statistik SN/2022:33 

22 Anmälan av delegationsbeslut SN/2022:29, 
SN/2022:68 

23 Anmälan av delegationsbeslut som omfattas av 
myndighetsutövning och sekretess 

SN/2022:34 

24 Meddelanden och handlingar för kännedom SN/2022:1 

Förslag till beslut  
Lars Ekström (K): Till justerare föreslås Margit Berggren Silvheden (C). Ordföranden 
anmäler ytterligare sju ärenden, tre om hemlighållande av vistelseort, tre om 
övervägande av beslut om umgängesbegränsning och ett om svar på klagomål.  

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 ytterligare ärendena 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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Socialnämndens protokoll 2022-06-15 
§ 85

Hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 st p. 2 LVU

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

JUSTERAS:_______________________________________________________________________________________________________ 
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Socialnämndens protokoll 2022-06-15 
§ 86

Hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 st p. 2 LVU

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

JUSTERAS:_______________________________________________________________________________________________________ 

Vadstena kommun 
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Hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 st p. 2 LVU

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

JUSTERAS:_______________________________________________________________________________________________________ 
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Övervägande enligt 14 § 3 stycket LVU gällande 
umgängesbegränsning 

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

JUSTERAS:_______________________________________________________________________________________________________ 
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Övervägande enligt 14 § 3 stycket LVU gällande 
umgängesbegränsning 

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

JUSTERAS:_______________________________________________________________________________________________________ 
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Övervägande enligt 14 § 3 stycket LVU gällande 
umgängesbegränsning 

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

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 



Sid 15 (31)  

Socialnämndens protokoll 2022-06-15 

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 

§ 91

Svar på klagomål 

Vår beteckning: SN/2022:52-739 

Socialnämndens beslut 

1. Nämnden ger socialchefen i uppdrag att besvara det klagomål som inkom till
socialnämnden och socialförvaltningen från en medborgare den 12 juni 2022.

Sammanfattning 
Den 12 juni 2022 tog socialnämnden emot ett klagomål döpt ”Klagomål till 
socialnämnden 2” från en medborgare. Nämnden föreslås ge socialchefen i uppdrag 
att besvara klagomålet.   

Beslutsunderlag 
Klagomål, inkommer 12 juni 2022 

Beslutet med handlingar expedieras till 
- 

Beslutet expedieras till 
Socialchef 
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§ 92 

Ekonomisk uppföljning maj 

Vår beteckning: SN/2022:30 - 042 

 

Socialnämndens beslut  
 

1. Socialnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen per maj 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 1,9 miljoner, medan omsorgen 
om funktionsnedsatta visar motsvarande överskott. Hemsjukvården och individ- och 
familjeomsorgen prognosticerar med underskott på 0,2 miljoner respektive 3,7 
miljoner. Resterande underskott täcks i prognosen av bidrag och ersättningar utöver 
budget på cirka 3,9 miljoner. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till socialnämnden den 8 juni 2022 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
Ekonomichef 
 
Beslutet expedieras till 
Socialchef 
Ekonom 
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§ 93 

Svar till revisionen 

Vår beteckning: SN/2022:74 - 700 

 

Socialnämndens beslut  
 

1. Socialnämnden meddelar kommunrevisionen att de ser att den granskning 
som de gjort under våren 2022 och det material som revisonen tagit del av 
sammanställs och återrapporteras till nämnden.  

 

 

Sammanfattning 
Under första halvåret 2022 har kommunrevisionen genomfört en granskning av 
socialnämndens verksamheter. Granskningen skulle från början slutredovisas i juni 
men så kommer inte ske. Nämnden vill därför meddela revisionen att de gärna ser att 
de slutför granskningen och redovisar de uppgifter som de tagit de av under 
granskningen.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-14 
Skrivelse ”Skrivelse – Avbruten granskning avseende äldreomsorgen”, daterad 2022-
05-12 
Skrivelse ”Avbruten granskning av Vadstena kommuns insatser för att erbjuda äldre 
en meningsfull vardag” 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
- 
 
Beslutet expedieras till 
Kommunrevisionen  
Kommunfullmäktiges presidium  
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§ 94 

Val inom socialnämnden 2022 

Vår beteckning: SN/2022:75 - 700 

 

Socialnämndens beslut  
 

1. Under juli-december 2022 beslutar nämnden att Tommy Kennberg (MP), 
Lars Ekström (K) och Annica Johansson (M) får ta de beslut som ordförande, 
vice ordförande eller andre vice ordförande får ta enligt socialnämndens 
delegationsordning.  

2. Om någon av de valda avsäger sig sin plats i socialnämnden upphör detta 
beslut att gälla för den personen samma datum som avsägelsen lämnas in.  

 

 

Sammanfattning 
På grund av en sjukskrivning inom socialnämndens presidium som vi i dagsläget inte 
vet hur långvarig den blir behöver nämnde säkra upp att någon kan fatta brådskande 
beslut enligt delegationsordningen samt att någon kan ha socialjouren. Tommy 
Kennberg (MP), Annica Johansson (M) och Lars Ekström (K) är alla valda som 
ersättare till nämnden utskott och därför föreslås nu att de även får möjlighet att fatta 
de beslut som ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande får fatta enligt 
nämndens delegationsordning om det behövs. Beslutet föreslås gälla från juli 2022 till 
och med december 2022.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-06 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
- 
 
Beslutet expedieras till 
Myndighetschef 
Förste socialsekreterare och biståndshandläggare inom individ- och familjeomsorgen  
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§ 95 

Samråd vård och omsorg årsberättelse 2021 och plan 2023 

Vår beteckning: SN/2022:62 - 709 

 

Socialnämndens beslut  
 

1. Socialnämnden godkänner Samråd vård och omsorg (SVO) arbetsplan för 
2022-2023 och årsberättelse för 2021.  

 

Sammanfattning 
Samråd vård och omsorgs arbetsplan beskriver Region Österötlands och länets 
kommuners gemensamma arbetsområden för 2022-2023 inom samverkansområdet 
vård och omsorg. Arbetsplanen är framtagen gemensamt mellan länets kommuner 
och Region Östergötland. Särskilt prioriterade frågor för SVO 2022-2023 är att växa 
upp, mitt i livet, att åldras samt nära vård, eHälsa/digitalisering och FoU och 
kompetensförsörjning. Årberättelsen för 2021 beskriver hur SVO arbetat under 2021.  

 

Samråd vård och omsorg föreslår Region Östergötlands hälso- och sjukvårdsnämnd 
och kommunerna i länet besluta att godkänna arbetsplanen för 2022-2023 och 
godkänna årsberättelsen för 2021.  

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-07 
Beslutsunderlag, Samråd vård och omsorg (SVO), arbetsplan 2022-2023 och 
årberättelse 2021, daterad 2021-04-07 

 
Beslutet med handlingar expedieras till 
- 
 
Beslutet expedieras till 
Samråd vård och omsorg, till registrator@regionostergotland.se. Märk 
beslutsunderlaget med RÖ 2022-2775. 

 

 

  

mailto:registrator@regionostergotland.se
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§ 96 

Revidering av riktlinjer serveringstillstånd 

Vår beteckning: SN/2022:76 - 702 

 

Socialnämndens beslut  
 

1. Socialnämnden antar reviderade riktlinjer för serveringstillstånd.  
2. De reviderade riktlinjerna gäller från 20 juni 2022.  

 

 

Sammanfattning 
Socialnämnden antog nya riktlinjer för serveringstillstånd i december 2020 och 
reviderade dem sedan i juni 2021. Nu finns ett behov av en revidering för att 
möjliggöra för serveringstid längre än till kl 02.00 för tillfälliga tillstånd till slutna 
sällskap. Förslaget är inskrivet i riktlinjerna och markerade med gult.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-07 
Reviderade riktlinjer för serveringstillstånd  
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
Alkoholhandläggare i Motala  
Förvaltningens kommunikatör för publicering på webben 
 
Beslutet expedieras till 
- 
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§ 97 

Handlingsplan suicidprevention 

Vår beteckning: SN/2022:24 - 709 

 

Socialnämndens beslut  
 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen att 
besluta: 

1. Handlingsplan för suicidpreventivt arbete antas och gäller från 1 oktober 
2022.  

 

Sammanfattning 
Region Östergötland har tillsammans med flera aktörer och kommuner arbetat fram 
en regional strategi för suicidprevention som gäller för hela länet. Denna antogs av 
socialnämnden 15 september 2021 § 83. Strategin uppmanar länets kommuner att ta 
fram en lokal handlingsplan för suicidpreventivt arbete.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-02 
Förslag på handlingsplan för suicidpreventivt arbete  
Den länsövergripande strategin för suicidprevention 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
Kommunstyrelsen 
 
Beslutet expedieras till 
Socialnämnden – efter beslut i kommunstyrelsen 
Kultur- och utbildningsnämnden – efter beslut i kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden – efter beslut i kommunstyrelsen  
 
 

  



 

Sid 22 (31)  
 

Socialnämndens protokoll 2022-06-15 

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 

§ 98 

Reviderad delegationsordning 

Vår beteckning: SN/2022:28 - 002 

 

Socialnämndens beslut  
 

1. Delegationsordning beslutad av socialnämnden 16 mars 2022, § 34, upphävs 
från och med 20 juni 2022. 

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

 

Sammanfattning 
Socialsekreterare på individ- och familjeomsorgen har uppmärksammat att det finns 
ett behov av att ändra delegat för övervägande av beslut om umgängesbegränsning 
och hemlighållande av vistelseort. Tidigare har det varit socialnämnden som tar dessa 
beslut eftersom de tar grundbeslutet som övervägs. Vid en snabb omvärldsbevakning 
har vi sett att övervägandena ofta ligger på nämndens utskott och enligt 
Socialstyrelsens handbok för LVU får dessa beslut delegeras till utskott.   
 
Vissa förtydligande behövs även i kapitlet om LMA (lagen om mottagande av 
asylsökande).  
 
Föreslagna tillägg är markerade med gult 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-31 
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  

 
Beslutet expedieras till 
- 
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§ 99 

SIS-remiss "Kvalitet i särskilt boende och hemtjänst" 

Vår beteckning: SN/2022:59 - 739 

 

Socialnämndens beslut  
 

1. Socialnämnden har inget att invända mot den föreslagna revideringen av den 
Svenska standarden för ”Kvalitet i särskilt boende och hemtjänst”.  

 

Sammanfattning 
Vadstena kommun är en av remiss-mottagrana som fått möjlighet att ta del av och få 
komma med synpunkter på revideringen av den Svenska standarden för ”Kvalitet i 
särskilt boende och hemtjänst”. Vid genomläsning har inget funnits att anmärka på 
varför nämnden föreslås besluta att lämna detta som remissvar till Swedish Standards 
Institute.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-07 
Meddelande om remissen från SIS, daterad 2022-04-26 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
- 
 
Beslutet expedieras till 
- 
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§ 100 

Film digitalisering 

 

Inför en workshop om digitalisering som socialförvaltningen skulle haft våren 2021 
(men som fick ställas in på grund av pandemin) var förvaltningens IT-samordnare ute 
och intervjuade fyra medborgare om deras syn på digitalisering och deras behov av 
detta framöver. Intervjuerna filmades och sattes sedan samman till en gemensam film. 
Filmen visades idag för nämnden.  
 

Nämnden tackar för visningen.  
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§ 101 

Redovisning kontaktpolitikerbesök 

Vår beteckning: SN/2021:70 - 700 

 

Margit Berggren Silvheden (C) redovisar hennes och Gisela Tappers (K) besök hos 
personlig assistans. Lars Murling (K) och Tommy Kennberg (MP) redovisar sitt besök 
hos IFO – Råd & Stöd. Barbro Henricson (M) och Gun Möller (V) redovisar sitt 
besök på Vätterngården.  

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.  

Nämnden tackar varandra för bra redovisningar.  
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§ 102 

Information från socialchef 

 

Caroline Strand, socialchef, börjar med att summera detta första halvår av 2022. Några 
saker hon berör i denna summering är pandemin, bemanningsarbetet, digitaliseringen, 
rekrytering av nya chefer, det ekonomiska arbetet, marknadsföring, nya 
rekryteringsmetoder, instagram, bemanningsenheten, heltidsresan och samverkan 
Väster. Hon fortsätter med att informera lite om vad som är på gång ju nu, bland 
annat en utvärdering av heltidsresan, sammanställande av ett säkert besöksrum för 
IFO och revidering av olika riktlinjer.  
 
Nämnden tackar för informationen.  
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§ 103 

Information från socialnämndens ordförande 

 

Barbro Henricson (M), vice ordförande, informerar tillsammans med Lars Ekström 
(K) om gårdagens kommunala pensionärsråd. Barbro informerar också om att 
kommunen kommer få fortsatt bidrag från Samordningsförbundet för Försteget samt 
att Samordningsförbundet hyllat Vadstenas försteg.  
 

Nämnden tackar för informationen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Sid 28 (31)  
 

Socialnämndens protokoll 2022-06-15 

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 

§ 104 

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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§ 105 

Anmälan av delegationsbeslut 

Vår beteckning: SN/2022:29-702, SN/2022:68-049 

 

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 2022-06-15: 

- Delegationsbeslut serveringstillstånd Vilseberg Bränneri. Dnr SN/2022:29-
702 

- Delegationsbeslut stadigvarande ändring av serveringstillstånd. Dnr 
SN/2022:29-702 

- Delegationsbeslut tillfälligt serveringstillstånd. Dnr SN/2022:29-702 
- Delegationsbeslut tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap på Vadstena 

slott. Dnr SN/2022:29-702 
- Delegationsbeslut tillfälligt serveringstillstånd slutet sällskap på Vadstena slott. 

Dnr SN/2022:29-702 
- Bokföringsmässig avskrivning. Dnr SN/2022:68-049 
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§ 106 

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 maj 2022 redovisas på dagens sammanträde.  
 
Beslutsunderlag  

Delegationslistor för maj 2022 avseende Individ- och familjeomsorgen  
Delegationslistor för maj 2022 avseende Äldre och funktionsnedsatta 
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§ 107 

Meddelanden och handlingar för kännedom 

Vår beteckning: SN/2022:1 - 709 

 

Sammanfattning  
Följande meddelanden/handlingar har rapporterats till socialnämndens sammanträde 
2022-06-15:  
 

• VB Brev till nämndledamöter om hemtjänstens kvalitet. Dnr SN/2022:1-709 
• HTI 220531 brev politiker. Dnr SN/2022:1-709 
• Teknikhuset - Seminarium - Ny teknik i äldreomsorgen - 20 september 2022. 

Dnr SN/2022:1-709 
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