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

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

Paragrafer §169–§181 

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 2022-12-14 

Datum då anslaget sätts upp 2022-12-20 

Sista dag för överklagande 2023-01-10 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 

Underskrift  
_________________________________________________________ 
Sofie Lagerfelt Fernström  
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Ej tjänstgörande 
ersättare 

Tommy Kennberg (MP) 
Gun Möller (V) 
Lars Murling (K) 
 Kristina Carlsson (M) 
 

Övriga Caroline Strand, socialchef 
Anna Gustavsson, ekonom § 169-170 
Sofie Lagerfelt Fernström, nämndsekreterare 

Ajournering Klockan 09:50-10:15 
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§ 169 

Val av justerare och fastställande av föredragningslista 
 

Socialnämndens beslut  
1. Kenneth Rydenlund (K) väljs till justerare.  
2. Föredragningslistan fastställs med tillagda ändringar och ser ut enligt följande:  

 

 Ärende Dnr  

 

1 Val av justerare och fastställande av föredragningslista 
 

  

2 Ekonomisk uppföljning november 
 

SN/2022:30 

3 Svar på revisionsskrivelse 
 

SN/2022:97 

4 Omorganisation IFO 
 

SN/2022:132 

5 Uppföljning bostadsförsörjningsplanen 
 

SN/2022:131 

6 Redovisning av kontaktpolitiker-besök 
 

 

7 Sammanställning från workshop 16/11 
 

SN/2022:1 

8 Information från socialchef 
 

 

9 Information från socialnämndens  
ordförande 
 

 

10 Statistik 
 

SN/2022:33  

11 Anmälan av delegationsbeslut 
 

SN/2022:29  

12 Anmälan av delegationsbeslut som omfattas av 
myndighetsutövning och sekretess 
 

SN/2022:34  

13 Meddelanden och handlingar för kännedom SN/2022:109  
 

 
Förslag till beslut  
Margit Berggren Silvheden (C): Till justerare föreslås Kenneth Rydenlund (K).   

 



 

Sid 4 (18)  
 

Socialnämndens protokoll 2022-12-14 

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 

 
Beslutsgång  
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt Margit Berggren Silvhedens (C) 
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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§ 170 

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

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen per november 2022. 

Sammanfattning 
Socialnämnden prognosticerar ett underskott på cirka 500 tkr. Prognosen bygger på 
nu kända förutsättningar och beslut.  
 
Verksamhetsområdena som visar underskott mot budget är äldreomsorgen (-2,5 
miljoner mot budget), individ- och familjeomsorgen (-3,4 miljoner mot budget) samt 
hemsjukvården (-0,3 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 2,1 miljoner inom personlig assistans. Gemensam verksamhet 
visar ett överskott på 3,6 miljoner, vilket främst beror på bidrag och ersättningar 
utöver budget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till socialnämnden daterad den 7 december 2022. 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Ekonomichef 

Beslutet expedieras till 
Socialchef 
Ekonom 
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§ 171 

Svar på revisionsskrivelse 
Vår beteckning: SN/2022:97- 049 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden tackar för kommunrevisionens rapport om huruvida nämnden 
styr med god ekonomisk hushållning och skickar med följande yttrande; Nämnden 
hade önskat att de fått frågan till sig och hade fått ge sin version av hur arbetet fungerar mellan 
förvaltningen och nämnden. Nu bygger rapporten enbart på dokumentationsstudier och 
intervjuer med förvaltningen. Nämnden känner igen sig i det förvaltningen har angett och anser 
att kommunikationen mellan nämnd och förvaltning är god. Trots detta vore det i samband 
med en sådan här granskning rimligt att även företrädare för nämnden, eller hela nämnden, får 
möjlighet att yttra sig. Nämnden tar till sig de rekommendationer som föreslås i rapporten men 
anser också att de inte bör läggas så stor vikt vid eftersom kommunfullmäktige beslutat om en 
annan styrmodell från och med 2023, en styrmodell där man kommer arbeta kring mål och 
grunduppdrag på ett helt annat sätt jämfört med hur man gjort 2022 och tidigare år.   

Sammanfattning 
Kommunrevisionen har under hösten 2022 gjort en granskning där de granskat 
nämndernas arbete med att styra med god ekonomisk hushållning. I november 
lämnade kommunrevisionen över den granskningsrapport som de sammanställt och 
önskar få svar från socialnämnden efter deras sammanträde i december. 
Socialnämnden har tagit del av granskningsrapporten och lämnar ett yttrande över den 
till revisionen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-12-06 
Granskningsrapport ”Granskning av Vadstena kommuns nämnders arbete med att 
styra med god ekonomisk hushållning” 
Brev från kommunrevisionen angående granskningen, daterat 2022-11-16 
§ 15, Kommunrevisionen, Granskning av nämndernas arbete med att styra med god 
ekonomisk hushållning 

Beslutet med handlingar expedieras till 
- 
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Beslutet expedieras till 
Kommunrevisionen 
Kommunstyrelsen 
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§ 172 

Omorganisation IFO 
Vår beteckning: SN/2022:132- 700 

 

Socialnämndens beslut 

1. Den omorganisation på individ- och familjeomsorgens myndighetskontor som 
föreslås nedan och som bland annat innebär att organisationen nu föreslås bestå 
av en myndighetschef med tre enhetschefer under sig, en enhetschef för varje 
grupp; Vuxen, Barn- och familj och Bistånd, godkänns och träder i kraft under 
första kvartalet 2023.  
 

2. Socialchef tillsammans med myndighetschef får uppdraget att påbörja arbetet för 
att ställa om till den nya organisationen.  

Sammanfattning 
En kartläggning har gjorts över myndighetskontorets organisationsstruktur. Även 
myndighetschefens roll och ansvar har kartlagts och det finns behov av att avlasta 
myndighetschefen och hitta en mer hållbar struktur, utifrån arbetsmiljö och 
arbetsbelastning. Utifrån detta har nu ett förslag på en omorganisation för 
myndighetskontoret arbetats fram.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-12-06 
Risk- och konsekvensanalys, daterad 2022-11-29 

Beslutet med handlingar expedieras till 
- 

Beslutet expedieras till 
Myndighetschef 
Ekonom 
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§ 173 

Uppföljning bostadsförsörjningsplanen 
Vår beteckning: SN/2022:131- 709 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden antar reviderad version av nämndens bostads- och 
lokalförsörjningsplan 2022-2030 där revideringen skett i planens inledning.  

2. Nämnden tackar också för den muntliga uppföljning av planen som presenteras 
av socialchefen vid nämndens sammanträde 14 december 2022.  

3. Den motion som lagts fram om en utredning av ett äldrecentrum i Borghamn 
anses besvarad. 

Sammanfattning 
På nämndens sammanträde i december 2021 antog nämnden en 
bostadsförsörjningsplan för åren 2022-2030. Inledningen i planen behövde revideras 
vilket förvaltningen nu gjort. Planen följs också upp muntligt av socialchef på 
nämndens sammanträde i december 2022.  

En del i bostads- och lokalförsörjningsplanen var att besvara den motion om att 
utreda behovet av ett äldrecentrum i Borghamn. En diskussion rörande Borghamn 
fördes i bostads- och lokalförsörjningsplanen. Under 2022 har förvaltningen startat 
upp en träffpunkts-verksamhet i Borghamn. Trots flera inplanerade träffar har 
intresset varit väldigt lågt och under slutet av hösten 2022 togs beslutet att lägga ner 
träffpunkten i Borghamn på grund av för dåligt underlag. I bostadsförsörjningsplanen 
står att många hus i Borghamn saknar någon som är folkbokförd på adressen. Detta i 
kombination med att förvaltningen nu testat att starta en verksamhet för äldre där, 
utan resultat, gör att förvaltningen bedömer att det i dagsläget inte finns underlag eller 
behov av ett äldrecentrum i Borghamn. Motionen anses därmed besvarad.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-12-06 

Reviderad ”Socialnämndens bostads- och lokalförsörjningsplan 2022-2030” 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Verksamhetschef äldre/LSS 
Enhetschefer för boende, hemtjänst samt LSS 
Ekonomichef 
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Beslutet expedieras till 
- 
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§ 174 

Redovisning av kontaktpolitiker-besök 
 

Lars Ekström (K) och Annica Johansson (M) redovisar sitt kontaktpolitikerbesök på 
hemsjukvården. Kenneth Rydenlund (K) och Desirée Forsén (S) redovisar sitt 
kontaktpolitikerbesök inom gruppbostäder, daglig verksamhet och korttidsverksamhet 
för barn inom LSS. Kristina Carlsson (M) redovisar sitt kontaktpolitikerbesök på 
hemtjänsten. Barbro Henricson (M) och Gun Möller (V) redovisar sitt 
kontaktpolitikerbesök på Vätterngården.  
 

Nämnden tackar samtliga för redovisningarna.  
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§ 175 

Sammanställning från workshop 16/11 
Vår beteckning: SN/2022:1- 709 

 

 
Sofie Lagerfelt Fernström, nämndsekreterare, presenterar kort den sammanställning 
från workshopen den 16 november som sammanställts. Sammanställningen har 
skickats ut till nämnden inför sammanträdet.  

Nämnden tackar för sammanställningen.  
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§ 176 

Information från socialchef 

Socialchef Caroline Strand börjar med att visa den powerpoint som hon visade när 
kommunledningsgruppen var iväg tillsammans med nya majoriteten på Omberg 5-6 
december. Där visade hon vilka utmaningar socialförvaltningen står inför kommande 
år.  

Caroline informerar vidare om den medborgardialog/informationsträff förvaltningen 
genomförde för medlemmar från pensionärsföreningarna den 22 november. Hon 
informerar även om Träffpunktens invigning som var den 6 december och om den 
julkonsert som förvaltningen anordnade den 9 december. Vidare informerar hon om 
en del pågående rekryteringar och hur förvaltningen ligger till i dem. Aspen 4:s nya 
lokaler informerar hon också om samt att hemtjänsten i princip är klara med 
införandet av digitala lås för att få igång nyckelfritt i hemtjänsten. Mer information om 
detta kommer i början på nästa år när digitaliseringsplanen följs upp.  
 

Nämnden tackar för informationen.  
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§ 177 

Information från socialnämndens ordförande 
 

Barbro Henricson (M), ordförande i nämnden, informerar om vad som sades på det 
senaste SVO-mötet som hon deltagit i. När Barbro får minnesanteckningar och annat 
från mötet skickas det till samtliga i nämnden.  
 

Nämnden tackar för informationen.  
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§ 178 

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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§ 179 

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 2022-12-14: 

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

SN/2022:29-702 
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§ 180 

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 november 2022 redovisas på dagens sammanträde.  
 

Beslutsunderlag  
Delegationslistor för november 2022 avseende Individ- och familjeomsorgen  
Delegationslistor för november 2022 avseende Äldre och funktionsnedsatta 
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§ 181 

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

 

Sammanfattning  
Följande meddelanden/handlingar har rapporterats till socialnämndens sammanträde 
2022-12-14:  
 

• Beslut från IVO rörande lex Sarah. Dnr SN/2022:109-799 
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