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Socialnämndens protokoll 2022-09-14 

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 Stora konferensrummet - Rödtornet klockan 09:00-12.20 

Beslutande Barbro Henricson (M), första vice ordförande 
Margit Berggren Silvheden (C), andra vice ordförande 
Lars Ekström (K) 
Monya Axelsson (S) § 110-126 
Annica Johansson (M) 
Kenneth Rydenlund (K) 
Victoria Gustafsson (S) ersätter Jane Råsten (S) 
Kristina Carlsson (M) ersätter Monya Axelsson (S) § 127-131 

Paragrafer §110-114, 118-131 

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 2022-09-14 

Datum då anslaget sätts upp 2022-09-20 

Sista dag för överklagande 2022-10-11 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 

Underskrift 
_________________________________________________________ 
Sofie Lagerfelt Fernström  
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Plats och tid Stora konferensrummet - Rödtornet klockan 09:00 

Beslutande 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) 
Victoria Gustafsson (S) ersätter Jane Råsten (S) 

Paragraf § 115-117 

Sekreterare 
________________________________________________________
_ Sofie Lagerfelt Fernström

Ordförande 
_________________________________________________________ 
Barbro Henricson (M) 

Justerare 
_________________________________________________________ 
Margit Berggren Silvheden (C) 

Anslag/bevis 
§ 115-117 är justerad. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-09-14 

Datum då anslaget sätts upp 2022-09-14 

Sista dag för överklagande 2022-10-05 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 

Underskrift 
________________________________________________________
_ Sofie Lagerfelt Fernström



 

Sid 3 (23)  
 

Socialnämndens protokoll 2022-09-14 

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 

Tommy Kennberg (MP) 
Gun Möller (V) 
Lars Murling (K) 
Victoria Gustafsson (S) 
Kristina Carlsson (M) § 110-126 
Josephine Sundström (M) 
Gisela Tapper (K) 
 

Övriga Caroline Strand, socialchef 
Jakob Rönnqvist, samordningsförbundet § 111 
Christan Nyenger, samordningsförbundet § 111 
Birgitta Calén, ekonomichef § 112 
Anna Gustavsson, ekonom § 112-114 
Sofie Lagerfelt Fernström, nämndsekreterare  

Ajournering Klockan 9.45-9.50 
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§ 110 

Val av justerare och fastställande av föredragningslista 
 

Socialnämndens beslut  
1. Margit Berggren Silvheden (C) väljs till justerare.  
2. Föredragningslistan fastställs och ser ut enligt följande:  

 

 Ärende Dnr 

 

1 Val av justerare och fastställande av 
föredragningslista 
 

  

2 Information från Samordningsförbundet 
 

 

3 Information om ekonomi och inflation  
4 Ekonomisk uppföljning augusti - muntlig 

information 
 

 

5 Förslag till budget och strategiplan för 
socialnämnden 2023-2025 
 

SN/2022:107 

6 Övervägande om umgängesbegränsning – 
sekretess (handlingar på bordet) 
 

 

7 Övervägande om umgängesbegränsning - 
sekretess (handlingar på bordet) 
 

 

8 Övervägande om umgängesbegränsning- 
sekretess (handlingar på bordet) 
 

 

9 Delårsrapport internkontrollplan 2022 
 

SN/2022:98 

10 Förlängning av kunskapsstyrning i 
socialtjänstens verksamheter 
 

SN/2022:78 

11 Rapportering ej verkställda beslut kvartal 2 SN/2022:57 
 

12 Svar på klagomål SN/2022:106 
 

13 Redovisning lämnade förslag SN/2022:101 
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14 Redovisning resultat äldreundersökningen SN/2021:111 
 

15 Revisionsgranskning ekonomi SN/2022:97 
 

16 Information om det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 
 

 

17 Information från socialchef 
 

 

18 Information från socialnämndens 
ordförande 
 

 

19 Statistik 
 

SN/2022:33 

20 Anmälan av delegationsbeslut SN/2022:29, 
SN/2022:45, 
SN/2022:84, 
SN/2022:100 
 

21 Anmälan av delegationsbeslut som omfattas 
av myndighetsutövning och sekretess 
 

SN/2022:34 

22 Meddelanden och handlingar för kännedom SN/2021:74, 
SN/2022:1, 
SN/2022:74 

 

Förslag till beslut  
Lars Ekström (K): Till justerare föreslås Margit Berggren Silvheden (C).  

Beslutsgång  
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt Lars Ekströms (K) förslag om 
justerare och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.  
 
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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§ 111 

Information från Samordningsförbundet 
 

Jakob Rönnqvist och Christian Nyenger, båda från Samordningsförbundet, 
presenterar Samordningsförbundet. De informerar om vad som hände under 2021 
samt vad man arbetar med i nuläget. De ger även sin bild av framtiden och fokuserar 
lite extra på vad de gör i Vadstena.  
 
Nämnden tackar för informationen.  
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§ 112 

Information om ekonomi och inflation 
 

Birgitta Calén, ekonomichef, informerar om årets budgetarbete som sett lite 
annorlunda ut på grund av osäkerheten kring världsekonomin. Hon informerar en del 
om världsekonomin och hur olika saker i världen påverkar oss och vår ekonomi. Hon 
informerar också om inflationen och hur den påverkar Vadstenas ekonomi.  
 

Nämnden tackar för informationen.  
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§ 113 

Ekonomisk uppföljning augusti - muntlig dragning 
 

Anna Gustavsson, ekonom, presenterar muntligt den ekonomiska uppföljningen för 
augusti 2022. Ekonomiavdelningen håller just nu på och sammanställer en 
delårsprognos för 2022 som kommer redovisas skriftligt på nästa nämnd. Prognosen 
som presenteras är att socialnämndens budget är i balans.  
 

Nämnden tackar för informationen.  
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§ 114 

Förslag till budget och strategiplan för socialnämnden 2023-
2025 
Vår beteckning: SN/2022:107- 041 

 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 

1. Socialförvaltningens budgetförslag för åren 2023-2025 godkänns. 
2. Socialförvaltningens investeringsbudgetförslag för åren 2023-2025 godkänns. 
3. Budgetförslagen överlämnas till budgetberedningen. 

Reservation  
Lars Ekström och Kenneth Rydenlund reserverar sig mot beslutets första punkt 
”Socialförvaltningens budgetförslag för åren 2023-2025 godkänns” till förmån för 
Konsensus eget budgetförslag.  

Sammanfattning 
Socialförvaltningens förslag till budget för åren 2023-2025. Budgeten är baserad på det 
beräknade preliminära ekonomiska utrymme som tagits fram och därefter godkänts av 
kommunstyrelsen den 11 maj 2022. Budgetberedningen kommer ta del av 
socialnämndens bedömning och väga samman med övriga nämnders motsvarande 
arbete samt aktuella ekonomiska prognoser under oktober. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till socialnämnden daterad den 1september 2022. 

Förslag till budget för socialnämnden år 2023-2025. 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Budgetberedningen 

Beslutet expedieras till 
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Övervägande enligt 14 § 3 st LVU gällande 
umgängesbegränsning 

Sekretess enligt 26 kap 1 § i offentlighets- och sekretesslagen. 
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§ 118

Delårsrapport internkontrollplan 2022 
Vår beteckning: SN/2022:98- 042 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden godkänner förvaltningens delårsrapport av internkontrollplan

2022.

Sammanfattning 
Enligt kommunens riktlinje och rutin för intern kontroll ska nämndernas intern 
kontrollplaner följas upp med en delårsrapport till nämnden efter att halva året har 
gått. En delårsrapport för 2022 är gjord och föreslås nu godkännas av nämnden.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-23 
Internkontrollplan 2022 

Beslutet med handlingar expedieras till 
SAS 
MAS 
IT-samordnare 
Enhetschefer 

Beslutet expedieras till 
-
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§ 119 

Förlängning av kunskapsstyrning i socialtjänstens 
verksamheter 
Vår beteckning: SN/2022:78- 701 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att gå med i den rekommenderade förlängningen av 
en gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i 
socialtjänstens verksamheter. Förlängningen gäller för år 2024. 

Sammanfattning 
Sveriges kommuner och regioner, SKR, beslutade 2018 att rekommendera 
kommunerna att gemensamt, till SKR, finansiera viktiga förutsättningar för att 
utveckla ett mer samlat system för kunskapsstyrning. Enligt beslutet gällde då 
finansieringen för fyra år, 2020-2023. Vadstena kommun valde då, 2019, att gå med i 
detta. Nu har SKR skickat ut och föreslagit en förlängning av arbetet, till år 2024, och 
nu vill de veta om någon kommun inte ställer sig bakom detta. Socialnämnden föreslås 
ställa sig bakom detta och vara med och finansiera kunskapsstyrningen även 2024.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-30 
Information om ställningstagande, daterad 2022-08-30 
Meddelande från styrelsen – Förlängd rekommendation kunskapsstyrning Socialtjänst 
2024, daterad 2022-06-10 

Beslutet med handlingar expedieras till 
- 

Beslutet expedieras till 
Socialförvaltningens ekonom  
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§ 120 

Rapportering ej verkställda beslut kvartal 2 
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 andra kvartalet 2022 finns 2022-06-30 totalt 4 ej verkställda 
beslut, dessa enligt SoL. 

Beslutsunderlag 
Rapport daterad 2022-09-12 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-12 

 

Beslutet med handlingar expedieras till  
Kommunfullmäktige 

Kommunrevisionen 

Akten 
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§ 121 

Svar på klagomål 
Vår beteckning: SN/2022:106- 739 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden ger socialchef i uppdrag att besvara den klagomål som inkom 
till socialnämnden den 19 augusti 2022.  

Sammanfattning 
Den 19 augusti 2022 mottog socialnämnden ett klagomål från en medborgare. 
Klagomålet rör en specifik händelse och nämnden ger därför socialchefen i uppdrag 
att besvara klagomålet och sända svaret till medborgaren. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-07 
Klagomål till socialnämnden, daterad 2022-08-19 

Beslutet med handlingar expedieras till 
- 

Beslutet expedieras till 
- 
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§ 122 

Redovisning av synpunkter och förslag inom socialnämndens 
verksamhetsområde perioden 1 januari – 30 juni 2022 
Vår beteckning: SN/2022:101- 709 

 

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 per 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. Observera att denna redovisning enbart 
rör synpunkter och förslag som kommit in via Infracontrol. Sammanställningarna ska 
även skickas till kommunfullmäktige för kännedom en gång per år. 
 
Sammanställning av synpunkter och förslag den 1 januari – 30 juni 
2022 
Under perioden 1 januari – 30 juni 2022 har 0 synpunkter och förslag kommit in till 
socialförvaltningen via tjänsten Infracontrol.  
Synpunkter, förslag eller klagomål som inkommit på andra sätt redovisas i 
förvaltningens kvalitetsberättelse.  
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§ 123 

Redovisning resultat äldreundersökningen 
Vår beteckning: SN/2021:111- 739 

 

Redovisningen av äldreundersökningens resultat tas på nämnden i oktober.  
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§ 124 

Revisionsgranskning ekonomi 
Vår beteckning: SN/2022:97- 049 

 

Nämnden informeras om kommunrevisionens planerade granskning av nämndens 
ekonomistyrning samt kort om det möte socialchefen haft i samband med 
granskningen.  
 

Nämnden tackar för informationen.  
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§ 125 

Information om det systematiska arbetsmiljöarbetet 
Vår beteckning: -  

 

Information om det systematiska arbetsmiljöarbetet skjuts till nämnden i oktober.  
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§ 126 

Information från socialchef 
 

Caroline Strand, socialchef, informerar kort om hur sommaren varit, en utförligare 
redovisning kommer på kommande nämnd när förvaltningen hunnit utvärdera 
sommaren lite mer. Caroline informerar vidare om den storgruppsdialog som hon 
tillsammans med Anton Stolt, IT-samordnare, genomförde tillsammans med cirka 40 
medarbetare för två veckor sedan. Det blev ett givande möte med bra diskussioner.  

Vidare informerar Caroline om arbetet med Tidigt stöd i samverkan som går framåt. 
Vecka 36 var hela chefs- och stabsgruppen iväg på ett internat, Caroline informerar en 
del om vad de dagarna innehöll. Hon informerar även om att Kommunals tidning 
Kommunalarbetaren har gjort en artikel angående heltid som norm i Vadstena.  

Förvaltningen håller just nu på att se över en del av de lokaler som vi använder. 
Förvaltningens MAR, medicinskt ansvarig rehab, och MAS, medicinskt ansvarig 
sjuksköterska, har sagt upp sig och en rekrytering kommer påbörjas. Dessutom pågår 
en rekryteringar till staben.  

 

Nämnden tackar för informationen.  
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§ 127 

information från socialnämndens ordförande 
 

Barbro Henricson (M), vice ordförande i nämnden, informerar om att on i slutet av 
veckan ska delta på SVO, Samråd Vård och Omsorg, där alla länets ordförande för 
socialnämnderna i kommunera samt representanter för regionen träffas och beslutar 
saker för hela länet. 
 

Nämnden tackar för informationen.  
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§ 128 

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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§ 129 

Anmälan av delegationsbeslut 
Vår beteckning: SN/2022:29-702, SN/2022:45-750, SN/2022:84-730, SN/2022:100-
700  

 

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 2022-09-14: 

- Delegationsbeslut tillfälligt serveringstillstånd. Dnr SN/2022:29-702 
- Delegationsbeslut tillfälligt serveringstillstånd. Dnr SN/2022:29-702 
- Delegationsbeslut tillfälligt serveringstillstånd. Dnr SN/2022:29-702 
- Delegationsbeslut tillfällig utökning av serveringstillstånd. Dnr SN/2022:29-

702 
- Delegationsbeslut tillfälligt serveringstillstånd. Dnr SN/2022:29-702 
- Delegationsbeslut för utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer 

till kommuner 2022 – påfyllnadsmedel. Dnr SN/2022:45-750 
- Delegationsbeslut för statsbidrag att öka specialistundersköterskekompetens 

inom vård och omsorg om äldre och vård och omsorg om personer med 
demenssjukdom. Dnr SN/2022:84-730 

- Delegationsbeslut anmälan av personuppgiftsincident. Dnr SN/2022:100-700 
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§ 130 

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 juni, juli och augusti 2022 redovisas på dagens sammanträde.  
 
Beslutsunderlag  

Delegationslistor för juni 2022 avseende Individ- och familjeomsorgen  
Delegationslistor för juni 2022 avseende Äldre och funktionsnedsatta 
Delegationslistor för juli 2022 avseende Individ- och familjeomsorgen  
Delegationslistor för juli 2022 avseende Äldre och funktionsnedsatta 
Delegationslistor för augusti 2022 avseende Individ- och familjeomsorgen  
Delegationslistor för augusti 2022 avseende Äldre och funktionsnedsatta 
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§ 131 

Meddelanden och handlingar för kännedom 
Vår beteckning: SN/2021:74-709, SN/2022:1-709, SN/2022:74-700 

 

Sammanfattning  
Följande meddelanden/handlingar har rapporterats till socialnämndens sammanträde 
2022-09-14:  
 

• Nyhetsbrev RIA  juni 2022. Dnr SN/2021:74-709 
• Inbjudan till konferens rasism i arbetslivet. Dnr SN/2021:74-709 
• Insatser för att motverka ensamhet hos äldre. Dnr SN/2022:1-709 
• Insatser för att motverka ensamhet hos äldre. Dnr SN/2022:1-709 
• Kommuners insatser för att motverka äldres ensamhet. Dnr SN/2022:1-709 
• VB Nationell plan med mål att eliminera hepatit C nu tillgänglig. Dnr 

SN/2022:1-709 
• Dagordning med tillhörande handlingar till styrelsemöte den 26 augusti samt 

protokoll från maj. Dnr SN/2022:1-709 
• Skrivelse från kommunrevisorerna angående socialnämndens beslut 2022-06-

15, § 93. Dnr SN/2022:74-700 
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