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Socialnämndens protokoll 2022-11-16 

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 Starby hotell klockan 09.00-13.40 

Beslutande Barbro Henricson (M), ordförande 
Desirée Forsén (S), första vice ordförande 
Margit Berggren Silvheden (C), andra vice ordförande 
Lars Ekström (K) 
Monya Axelsson (S) 
Annica Johansson (M) 
Kenneth Rydenlund (K) 

Paragrafer §150–§165 

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 2022-11-16 

Datum då anslaget sätts upp 2022-11-21 

Sista dag för överklagande 2022-12-12 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 

Underskrift 
_________________________________________________________ 
Sofie Lagerfelt Fernström  
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Plats och tid Starby hotell klockan 09:00 

Beslutande Barbro Henricson (M), ordförande 
Desirée Forsén (S), första vice ordförande 
Margit Berggren Silvheden (C), andra vice ordförande 
Lars Ekström (K) 
Monya Axelsson (S) 
Annica Johansson (M) 
Kenneth Rydenlund (K) 
 

Paragraf 166-168 

Sekreterare  
_________________________________________________________ 
Sofie Lagerfelt Fernström  

Ordförande  
_________________________________________________________ 
Barbro Henricson (M) 

Justerare  
_________________________________________________________ 
Margit Berggren Silvheden (C) 

Anslag/bevis 
§ 166-168 är justerad. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-11-16 

Datum då anslaget sätts upp 2022-11-16 

Sista dag för överklagande 2022-12-07 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 

Underskrift  
_________________________________________________________ 
Sofie Lagerfelt Fernström  
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Ej tjänstgörande 
ersättare 

Tommy Kennberg (MP) § 150-165 
Gun Möller (V) 
Lars Murling (K) 
Victoria Gustafsson (S) 
Kristina Carlsson 
Josephine Sundström (M) § 150-161 
Gisela Tapper (K) 

Övriga Caroline Strand, socialchef 
Anna Gustavsson, ekonom § 150-165 
Elin Niskala, 1:e socialsekreterare § 166-168 
Lovisa Ottosson, socialsekreterare § 166-168 
Sofie Lagerfelt Fernström, nämndsekreterare 

Ajournering Klockan 10.35-10.45 och klockan 11.55-13.15 
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§ 150 

Val av justerare och fastställande av föredragningslista 
 

Socialnämndens beslut  
1. Margit Berggren Silvheden (C) väljs till justerare.  
2. Tre ytterligare punkter; Beslut om Umgängesbegränsning, läggs till och tas i 

slutet av sammanträdet. 
3. Föredragningslistan fastställs med tillagda ändringar och ser ut enligt följande:  

 

 Ärende Dnr  

 

1 Val av justerare och fastställande av 
föredragningslista 
 

 

2 Ekonomisk uppföljning oktober  SN/2022:30 
 

3 Reviderad delegationsordning SN/2022:28 
 

4 Sammanträdesdatum 2023 
 

SN/2022:120 

5 Remissvar Nästa steg - ökad kvalitet och 
jämlikhet i vård och omsorg för äldre 
personer 
 

SN/2022:86 

6 Nytt avtal alkohol- och 
tobakssamverkan 
 

SN/2022:119 
 

7 Begäran om yttrande från IVO  
 

SN/2022:121 

8 Rapportering ej verkställda beslut 
kvartal 3   
 

SN/2022:57 
 

9 Återrapportering svar klagomål SN/2022:52 
 

10 Återkoppling Dataskyddsenkät SN/2022:72 
 

11 Statistik SN/2022:33 
 

12 Information från socialchef 
 

 

13 Information från socialnämndens 
ordförande 
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14 Anmälan av delegationsbeslut SN/2022:109, SN/2022:29 
 

15 
 
 
 
16 
 
 
17 
 
18 
 
19 

Anmälan av delegationsbeslut som 
omfattas av myndighetsutövning och 
sekretess  
 
Meddelanden och handlingar för 
kännedom 
 
Beslut om umgängesbergränsning 
 
Beslut om umgängesbergränsning 
 
Beslut om umgängesbergränsning 
 
 

SN/2022:34 
 
 
SN/2022:109, SN/2022:111 
 

 

 
Förslag till beslut  
Lars Ekström (K): Till justerare föreslås Margit Berggren Silvheden (C). Ordföranden 
föreslår att tre ytterligare ärenden läggs till; Beslut om umgängesbergränsning.  

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 
därefter om nämnden kan lägga till punkterna; Beslut om umgängesbegränsning och 
finner att nämnden så gör, punkterna tas i slutet av sammanträdet. 
 
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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§ 151 

Ekonomisk uppföljning oktober 
Vår beteckning: SN/2022:30- 042 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen per oktober 2022. 

Sammanfattning 
Socialnämnden prognosticerar med ett underskott på cirka 500 tkr. Prognosen bygger 
på nu kända förutsättningar och beslut.  
 
Verksamhetsområdena som visar underskott mot budget är äldreomsorgen (-3 
miljoner mot budget) och individ- och familjeomsorgen (-3,5 miljoner mot budget). 
Underskotten beror på ökade placeringskostnader, högre personalkostnader och 
prisökningar för livsmedel, förbrukningsmaterial och drivmedel. Omsorgen om 
funktionsnedsatta prognosticerar ett överskott på cirka 2 miljoner inom personlig 
assistans. Gemensam verksamhet visar ett överskott på 4 miljoner, vilket främst beror 
på bidrag och ersättningar utöver budget. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till socialnämnden daterad den 9 november 2022 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Ekonomichef 

Beslutet expedieras till 
Socialchef 
Ekonom 
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§ 152 

Reviderad delegationsordning 
Vår beteckning: SN/2022:28- 002 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämndens delegationsordning antagen 4 juli 2022 § 109 upphävs från 31 
december 2022. 

2. Förslag till ny delegationsordning för socialnämndens antas och gäller från 1 
januari 2023.  

Sammanfattning 
En delegationsordning omfattar beslut som fattas på nämndens vägnar. Samtliga 
nämnder ska ta fram nya delegationsordningar inför 2023. Anpassning ska ske utifrån 
nämndernas uppdrag i enlighet med antagna reglementen. Första delen av 
delegationsordningen, den inledande informerande delen och del ett, är ny och följer 
den mall för delegationsordning som kommunstyrelsens förvaltning arbetat fram. Från 
del två och framåt är samma som stod i nämndens tidigare delegationsordning med 
undantag för det som numera finns i del ett. Några ytterligare förändringar har skett 
efter önskemål från individ- och familjeomsorgen, dessa förändringar är gulmarkerade.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-11-09 
Förslag på ny delegationsordning för socialnämnden 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Samtliga delegater  
Kommunfullmäktige, för kännedom 
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§ 153 

Sammanträdesdatum 2023 
Vår beteckning: SN/2022:120- 006 

 

Socialnämndens beslut 

1. Följande sammanträdesdagar fastställs för socialnämnden under 2023 (samtliga 
tillfällen under förmiddagstid):  

Tisdag 24 januari  
Tisdag 14 mars  
Tisdag 18 april  
Tisdag 23 maj  
Tisdag 20 juni  
Tisdag 19 september  
Tisdag 17 oktober  
Tisdag 21 november  
Tisdag 12 december  

2. Förslag tillsammanträdestider för socialnämndens utskott 2023 (samtliga tillfällen 
under förmiddagstid):  

Måndag 16 januari 
Måndag 13 februari 
Måndag 6 mars 
Tisdag 11 april 
Måndag 15 maj 
Måndag 12 juni 
Måndag 3 juli 
Måndag 21 augusti 
Måndag 11 september 
Måndag 9 oktober 
Måndag 13 november  
Måndag 4 december 

Sammanfattning 
Enligt kommunens huvudreglemente för kommunstyrelse och nämnder ska nämnden 
besluta om sina sammanträdestider. Förslaget för 2023 innebär nio sammanträden för 
socialnämnden och tolv sammanträden för socialnämndens utskott. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-10-31 
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Beslutet med handlingar expedieras till 
- 

Beslutet expedieras till 
Socialnämndens ledamöter och ersättare 
Handläggare och enhetschefer inom socialförvaltningen  
Förste socialsekreterare och förste biståndshandläggare på myndighetskontoret  
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§ 154 

Remissvar Nästa steg - ökad kvalitet och jämlikhet i vård och 
omsorg för äldre personer 
Vår beteckning: SN/2022:86- 739 

 

Socialnämndens beslut 

1. Förvaltningens förslag på remissvar till Nästa steg – Ökad kvalitets och jämlikhet 
i vård och omsorg för äldre personer, förslag till ny äldreomsorgslag, godkänns av 
nämnden och skickas in till Socialdepartementet.  

Sammanfattning 
Socialdepartementet har skickat rem miss där Vadstena kommun, som enda kommun 
i Östergötland, inbjuds att lämna synpunkter på deras förslag till en ny 
äldreomsorgslag och remissen Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och 
omsorg för äldre personer. Socialförvaltningen har tillsatt en arbetsgrupp som arbetat 
med förslaget. Gruppen har bestått av socialchef, verksamhetschef hälso- och 
sjukvård, verksamhetschef äldre/LSS, kommunens tidigare MAR (Medicinskt 
Ansvarig Rehab)samt SAS (Socialt Ansvarig Samordnare). Gruppen har tagit del av 
förslaget och skrivit ihop de synpunkter man sett och skickar dem till 
Socialdepartementet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-10-31 
Remissvar, daterad 2022-11-09 
Remiss av SOU 202241 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg 
för äldre personer, daterad 2022-07-12 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Socialdepartementet (beslut och remissvar) 
Samtliga chefer inom socialförvaltningen (beslut och remissvar) 

Beslutet expedieras till 
- 
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§ 155 

Nytt avtal alkhol- och tobakssamverkan 
Vår beteckning: SN/2022:119- 702 

 

Socialnämndens beslut 

1. Vadstena kommun, socialnämnden, tecknar avtal med Motala kommun gällande 
kommungemensam alkohol- och tobakshandläggning från och med 2023-01-01. 

2. Beslutet gäller under förutsättning att Mjölbys, Boxholms, Ödeshögs och 
Finspångs kommuner beslutar att teckna samma avtal med Motala kommun.  

Sammanfattning 
Vadstena kommun ingår sedan 2016 i samverkan gällande alkohol- och 
tobakshandläggning tillsammans med Motalas, Mjölbys, Boxholms, Ödeshögs och 
Finspångs kommuner och gäller till och med 2022-12-31. Ett nytt avtal har 
förhandlats fram mellan de samverkande kommunerna och föreslås gälla från och med 
2023-01-01.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-10-31 
Förslag på nytt avtal 

Beslutet med handlingar expedieras till 
- 

Beslutet expedieras till 
Motala kommun 
Mjölby kommun 
Ödeshögs kommun 
Finspångs kommun 
Boxholms kommun 
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§ 156 

Begäran om yttrande från IVO 
Vår beteckning: SN/2022:121- 750 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner förslag till yttrande och skickar det till Inspektionen 
för Vård och Omsorg.  

Sammanfattning 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har den 1 november inkommit till 
socialnämnden med en begäran om yttrande angående ett ej verkställt beslut. Beslutet 
rör en ungdom som ej fått insatsen öppenvårdsverksamhet verkställd.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-11-09 
Yttrande till IVO, daterat 2022-11-XX 

Beslutet med handlingar expedieras till 
IVO (beslut och yttrande) 
Myndighetschef (beslut och yttrande) 

Beslutet expedieras till 
- 
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§ 157 

Rapportering ej verkställda beslut kvartal 3 
Vår beteckning: SN/2022:57- 709 

 

Socialnämndens beslut   
 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för tredje 
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 tredje kvartalet 2022 finns 2022-09-30 totalt 4 ej verkställda beslut, 
3 av dessa enligt SoL och 1 enligt LSS. 

Beslutsunderlag 
Rapport daterad 2022-11-11 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-11 

Beslutet med handlingar expedieras till  
Kommunfullmäktige 

Kommunrevisionen 

Akten 
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§ 158 

Återrapportering svar klagomål 
Vår beteckning: SN/2022:52- 739 

 

Den 15 juni 2022 gav socialnämnden socialchefen i uppdrag att besvara ett klagomål 
som inkommit till socialnämnden från en medborgare.  
Socialchefens svar är utskickat till nämnden tillsammans med övriga handlingar till 
dagens sammanträde och hon redogör kortfattat hennes svar.  

Nämnden tackar för återkopplingen.  
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§ 159

Återkoppling Dataskyddsenkät 
Vår beteckning: SN/2022:72- 790 

Den rapport som Sydarkivera, som är nämndens dataskyddsombud, har skickat utifrån 
den enkät som förvaltningen fyllt i rörande nämndens arbete kring GDPR presenteras 
kortfattat för nämnden. 

Underlag för punkten finns i ärende SN/2022:72-790. 

Nämnden tackar för informationen.  
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§ 160 

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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§ 161 

Information från socialchef 
 

Socialchef Caroline Strand börjar med att informera om att det just nu är väldigt högt 
tryck på framför allt barngrupp på Individ- och familjeomsorgen men hög 
arbetsbelastning. Arbetet Tidigt stöd i samverkan fortsätter för att hitta sätt att arbeta 
mer effektivt över gränserna, skola och socialtjänst.  
 

Därefter informerar hon om att kommunen skickat ut inbjudningar till alla som har 
insatsen hemtjänst till en julkonsert som kommunen kommer anordna. Hon 
informerar även om en informationsträff för pensionärsföreningarnas medlemmar 
som ska hållas på Wasagården och som det visat sig finnas ett stort intresse för. 
Caroline informerar även om resultatet av den enkät som Culinar, kommunens 
kostenhet, gjort gällande de matlådor som levereras till de som har denna insats. 
Enkäten gjordes utifrån en motion som hade lämnats till kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige ska därför ta del av svaret på sitt sammanträde i november.  

Caroline informerar om den kulturscanning/storgruppsdialog som hållits i 
förvaltningen. En medarbetare från varje arbetsgrupp i förvaltningen bjöds in för att 
diskutera olika frågor. Därefter har chefs- och stabsgruppen fått ta del av en 
sammaställning från mötet och diskuterat sin syn på frågorna. Ett APT-material har 
nu sammanställts som ska presenteras för samtliga arbetsgrupper. En ny träff för 
uppföljning är inbokad i december.  

Caroline avslutar med att informera om Aspen IV:s nya lokal som skulle ha haft 
invigning snart. Invigningen kommer behöva ske senare på grund av att man upptäckt 
att till exempel ventilationen i lokalen behöver ses över bättre.  

Nämnden tackar för informationen.  

 
 

 

 

 

  



Sid 17 (20)  

Socialnämndens protokoll 2022-11-16 

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 

§ 162

Information från socialnämndens ordförande 

Socialnämndens ordförande Barbro Henricson (M) informerar om att hon ska delta på 
en konferens i Linköping om Nära vård. Konferensen är den 18 november och hela 
SVO och LGVO samt andra personer som arbetar kring Nära vård är inbjudna. En 
återrapportering om vad som togs upp då kommer på nämndens sammanträde i 
december.  

Vidare informerar Barbro om att hon besökt Wasagårdens café under en fredag när de 
serverar frukostbuffé där Hon fick då även ta del av de arbetsuppgifter som sker där 
samt deltog i gruppgymnastiken för de boende. Personalen bad henne ta med till 
nämnden att det tycker det är väldigt roligt när representanter från nämnden besöker 
dem och tar del av deras arbete.  

Nämnden tackar för informationen. 
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§ 163

Anmälan av delegationsbeslut 
Vår beteckning: SN/2022:109-799, 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 2022-11-16: 
- Delegationsbeslut Starby. Dnr SN/2022:29-702
- Beslut om anmälan av allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för ett

allvarligt missförhållande till IVO. Dnr SN/2022:109-799
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§ 164

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 oktober 2022 redovisas på dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag  
Delegationslistor för oktober 2022 avseende Individ- och familjeomsorgen 
Delegationslistor för oktober 2022 avseende Äldre och funktionsnedsatta 
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§ 165

Meddelanden och handlingar för kännedom 
Vår beteckning: SN/2022:109-799, SN/2022:111-709 

Sammanfattning  
Följande meddelanden/handlingar har rapporterats till socialnämndens sammanträde 
2022-11-16:  

• Rapporter enligt lex Sarah. Dnr SN/2022:109-799
• Utredning av rapport enligt lex Sarah. Dnr SN/2022:109-799
• Anmälan IVO. Dnr SN/2022:109-799
• Kvitto anmälan IVO. Dnr SN/2022:109-799
• ~ 2018_027429-29 2018b027429 Vadstena kommun 4830367_3_1 – beslut

från Arbetsmiljöverket om utbyggnad av badrum på Wasagården. Dnr
SN/2022:111-709
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Umgängesbegränsning enligt 14 § andra stycket 1 p LVU 

Sekretess enligt 26 kap 1 § offentlighets- och sekretesslagen. 
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Socialnämndens protokoll 2022-11-16 

§ 167

Umgängesbegränsning enligt 14 § andra stycket 1 p LVU 

Sekretess enligt 26 kap 1 § offentlighets- och sekretesslagen. 
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Sekretess enligt 26 kap 1 § offentlighets- och sekretesslagen. 
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§ 168

Umgängesbegränsning enligt 14 § andra stycket 1 p LVU 

Sekretess enligt 26 kap 1 § offentlighets- och sekretesslagen. 
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