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Plats och tid Vävaren klockan 09:00-12:30 

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

Paragrafer §132–§149 

Sekreterare  
_________________________________________________________ 
Sofie Lagerfelt Fernström  

Ordförande  
_________________________________________________________ 
Barbro Henricson (M) 

Justerare  
_________________________________________________________ 
Lars Ekström (K) 

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

Nämnd Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-10-19 

Datum då anslaget sätts upp 2022-10-24 

Sista dag för överklagande 2022-11-14 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 

Underskrift  
_________________________________________________________ 
Sofie Lagerfelt Fernström  
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Ej tjänstgörande 
ersättare 

Lars Murling (K) 
Victoria Gustafsson (S)  
 

Övriga Caroline Strand, socialchef 
Anna Gustavsson, ekonom §§ 132-135 
Sofie Lagerfelt Fernström, nämndsekreterare 

Ajournering 09:55-10:05 
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§ 132 

Val av justerare och fastställande av föredragningslista 
 

Socialnämndens beslut  
1. Lars Ekström (K) väljs till justerare.  
2. Punkten sju på dagordningen ändras så att redovisning tas bort och det istället 

blir en allmän diskussion om kontaktpolitikeruppdraget.  
3. En ytterligare punkt; val till nämndens utskott, läggs till och tas efter punkt 

13. 
4. Föredragningslistan fastställs med tillagda ändringar och ser ut enligt följande:  

 

 Ärende Dnr  

 

1 Val av justerare och fastställande av 
föredragningslista 
 

  

2 Delårsbokslut 2022 
 

SN/2022:30 

3 Ekonomisk uppföljning september 
 

SN/2022:30 

4 Avgifter inom socialnämndens  
verksamhetsområde 2023 
 

SN/2022:113 

5 Remiss skyddad titel undersköterska 
 

SN/2022:102 

6 Redovisning av servicegarantier 
 

SN/2022:114 

7 Kontaktpolitikerbesök 
 

 

8 IVOs delrapport av granskningen av 
äldreomsorgen 
 

SN/2021:94 

9 Redovisning äldreundersökningen 
 

SN/2021:111 

10 Information om det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 
 

 

11 Information om remiss ny Äldreomsorgslag 
 

SN/2022:86 

12 Information från socialchefen 
 

 

13 
 

Information från socialnämndens 
ordförande 
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14 

 
Val till nämndens utskott 
 

15 Statistik 
 

SN/2022:33  

16 Anmälan av delegationsbeslut 
 

  

17 Anmälan av delegationsbeslut som omfattas 
av myndighetsutövning och sekretess 
 

SN/2022:34  

18 Meddelanden och handlingar för kännedom SN/2022:1  
 

 
 Förslag till beslut  
Kenneth Rydenlund (K): Till justerare föreslås Lars Ekström (K). Ordföranden 
föreslår att punkten sju på dagordningen ändras så att ingen redovisning sker utan att 
det blir en allmän diskussionspunkt om kontaktpolitikeruppdraget. Ordföranden 
föreslår att ett ytterligare ärende läggs till; val till nämndens utskott.  

Beslutsgång  
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt Kenneth Rydenlunds (K) förslag 
om justerare och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta. Ordförande frågar 
sedan nämnden om de kan ändra punkt sju utifrån hennes förslag och finner att 
nämnden så gör. Slutligen frågar ordföranden om nämnden kan lägga till punkten; val 
till nämndens utskott, och finner att nämnden så gör, punkten läggs före punkten 
Statistik. 
 
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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§ 133 

Delårsbokslut 2022 
Vår beteckning: SN/2022:30- 042 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner den lämnade delårsrapporten med helårsprognos per 
den 31 augusti.  

Sammanfattning 
Enligt plan för ekonomisk uppföljning ska ett delårsbokslut göras per den 31 augusti 
och en helårsprognos tas fram. I delårsrapporten ingår en verksamhetsredovisning och 
en ekonomisk redovisning. Den framtagna rapporten för socialnämnden är en del i 
kommunens delårsrapport. 
 
Socialnämndens prognos visar på en budget i balans. Äldreomsorgen och individ- och 
familjeomsorgen beräknas gå med underskott mot budget på 1,9 mnkr respektive 2,8 
mnkr, medan övriga verksamhetsområden går med överskott mot budget. 
Hemsjukvården prognosticerar ett överskott på drygt 0,1 mnkr, omsorgen om 
funktionsnedsatta visar ett överskott på 1,1 mnkr inom personlig assistans och den 
gemensamma verksamheten visar ett överskott på cirka 3,5 mnkr.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till socialnämnden daterad den 22 september 2022 
Delårsrapport 

Beslutet expedieras till 
Socialchef 
Ekonom 
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§ 134 

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

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen per september 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 (-2,2 
miljoner mot budget) och individ- och familjeomsorgen (-3 miljoner mot budget). 
Underskotten beror på ökade placeringskostnader och högre personalkostnader. 
Hemsjukvården prognosticerar ett överskott på cirka 100 tkr och omsorgen om 
funktionsnedsatta räknar med ett överskott på cirka 1,2 miljoner inom personlig 
assistans. Gemensam verksamhet visar ett överskott på 3,5 miljon, vilket främst beror 
på bidrag och ersättningar utöver budget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till socialnämnden daterad den 11 oktober 2022 

Beslutet expedieras till 
Ekonomichef 
Socialchef 
Ekonom 
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§ 135 

Avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde 2023 
Vår beteckning: SN/2022:113- 706 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. En ny avgift för anmälan av försäljning av tobaksfria nikotinprodukter utifrån 
Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter införs från 1 januari 2023, och 
uppgår till 2 % av prisbasbeloppet.  

2. En ny tillsynsavgift för tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter utifrån Lag 
(2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter införs från 1 januari 2023 och 
uppgår till 2 % av prisbasbeloppet om man enbart säljer tobaksfria 
nikotinprodukter och 6 % respektive 8 % om man dessutom har försäljning av 
tobak, folköl eller receptfria läkemedel.  

Socialnämnden beslutar för egen del 
1. Socialnämndens beslutar om en uppräkning av vissa av de redan befintliga 

avgifterna inom socialnämndens verksamhetsområde, enligt förslag 2022-10-
12, 

2. avgifterna gäller från 1 januari 2023. 

Sammanfattning 
I samband med budgetarbetet för år 2023 har förslag framtagits till nya avgifter inom 
socialnämndens verksamhetsområden från och med 1 januari 2023. I och med den nya 
lagen om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257) behöver en ny anmälningsavgift och 
tillsynsavgift för detta antas och föreslås enligt bifogat dokument. I bifogat 
avgiftsdokument framkommer vad de nya avgifterna för 2023 föreslås bli samt vad 
skillnaden mot 2022 års avgifter blir. Det gulmarkerade i dokumentet är de nya 
avgifterna utifrån lagen om tobaksfria nikotinprodukter.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till socialnämnden, daterad 2022-10-12 
Förslag till förändrade avgifter, daterad 2022-10-12 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Kommunstyrelsen 

Beslutet expedieras till 
Socialnämnden (efter beslut i kommunfullmäktige, socialnämnden expedierar i sin tur 
beslutet till avgiftshandläggare och ekonom)  
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§ 136 

Remiss skyddad titel undersköterska 
Vår beteckning: SN/2022:102- 709 

Socialnämndens beslut 

1. Förvaltningens förslag på remissvar till förslaget om skyddad yrkestitel för 
undersköterskor godkänns av nämnden och skickas in till Socialstyrelsen. 

Sammanfattning 
Socialstyrelsen har skickat rem miss där Vadstena kommun, som enda kommun i 
Östergötland, inbjuds att lämna synpunkter på deras förslag till föreskrifter och 
allmänna råd om skyddad titel för undersköterskor. Socialförvaltningen har tagit del av 
förslaget och skrivit ihop de synpunkter man sett och skickar dem till Socialstyrelsen. 
Förvaltningen är generellt positiva till förslaget.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-10-03 
Remissvar, daterad 2022-10-XX 
Mejl; Remiss från Socialstyrelsen - förslag till regler om skyddad yrkestitel för 
undersköterskor, daterad 23 augusti 2022 
Ändring HSLF-FS 2017 80 
Ändring HSLF-FS 2016 64 
Föreskrift om skyddad titek usk 
Konsekvensutredning 
Inremarknadstest 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Socialstyrelsen (beslut och remissvar) 

Beslutet expedieras till 
- 
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§ 137 

Redovisning av servicegarantier 
Vår beteckning: SN/2022:114- 700 

Socialnämndens beslut 
1. Redovisningen av nämndens värdighets- och servicegarantier och 

servicegarantier 2022 godkänns.  

Sammanfattning 
Nya värdighets- och servicegarantier antogs 2017. Genom servicegarantierna 
säkerställs att socialförvaltningens arbete utförs med god kvalitet och att 
verksamheten kan arbeta strukturerat och likartat. Värdighets- och servicegarantierna 
följs upp årligen med en redovisning till nämnden.  
 
Uppföljningen för 2022 uppvisar enstaka avvikelser inom samtliga områden, men i stort 
bedöms att verksamheten lever upp till fastställda värdighets- och servicegarantier.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till socialnämnden, daterad 2022-10-11 
Samtliga värdighets- och servicegarantier 
Samtliga servicegarantier  

Beslutet med handlingar expedieras till 
- 

Beslutet expedieras till 
-  
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§ 138 

Kontaktpolitikerbesök 
 

Det finns en önskan från nämnden att man får fortsätta vara kontaktpolitiker för den 
enhet man blivit tilldelad även om man byter från majoritet till opposition eller 
tvärtom i nämnden. Det framkommer att inbjudan till besöken ofta skickas ut ganska 
sent. Nämnden frågar om det är möjligt att de kan få skicka förslag på tider när de kan 
till cheferna istället för tvärtom. Socialchef Caroline Strand tar med sig frågan till 
chefsgruppen.  
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§ 139 

IVOs delrapport av granskningen av äldreomsorgen 
Vår beteckning: SN/2021:94- 735 

 

Caroline Strand, socialchef, informerar om den delrapport IVO, Inspektionen för 
Vård och Omsorg, har sammanställt och skickat ut. Delrapporten bygger på en 
nationell undersökning som IVO gjort gällande tillsyn av medicinsk vård och 
behandling vid särskilda boenden för äldre (SÄBO). Granskningen kommer fortsätta 
under hösten 2022 och våren 2023 och därefter kommer en slutrapport.  
 

Nämnden tackar för informationen.  
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§ 140 

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

 

Nämndsekreterare Sofie Lagerfelt Fernström presenterar delar av resultatet från årets 
äldreundersökning. Hela resultatet med bilagor är utskickat till samtliga i nämnden och 
går även att ta del av på kolada.se. Redovisningen består av de områden där Vadstena 
fått bäst kontra sämst resultat. En kort sammanfattning av hur förvaltningen kommer 
arbeta vidare med resultatet presenterars också.  
 

Nämnden tackar för informationen.  
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§ 141 

Information om det systematiska arbetsmiljöarbetet 
 

Socialchef Caroline Strand informerar om nämndens och förvaltningens ansvar för 
det systematiska arbetsmiljöarbetet. Hon informerar också om vilka krav som ställs på 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt lite kring hur kommunen arbetar 
inom detta område.  
 

Nämnden tackar för informationen.  
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§ 142 

Information om remiss ny Äldreomsorgslag 
Vår beteckning: SN/2022:86- 739 

 

Socialchef Caroline Strand informerar nämnden om att Vadstena kommun, som enda 
kommun i Östergötland, blivit utsedd till remissinstans för den nya Äldreomsorgslag 
som föreslås antas och träda i kraft 2024. Caroline informerar kort om vad som 
föreslås i den nya lagen och om remissgången. På nästa sammanträde kommer 
nämnden få ta del av vårt föreslagna remissvar och bestluta om de ställer sig bakom 
det eller ej.  
 

Nämnden tackar för informationen.  
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§ 143 

Information från socialchefen 
 

Socialchef Caroline Strand börjar med att återkoppla vad hon presenterade på 
kommunstyrelsens budgetdialog och vilka omvärldsfaktorer hon ser som kan påverka 
socialförvaltningen verksamheter kommande år. Caroline skickar ut den powerpoint 
som hon visade på budgetdialogen till nämnden.  
 

Därefter informerar Caroline om olika saker som sker ute i verksamheterna. Hon 
informerar även om en informationsträff för kommunens pensionärsföreningar som 
planeras för i november. Inbjudan till denna skickas ut till nämnden som gärna får 
närvara om de har möjlighet. Vidare informerar hon om hur arbetet med Tidigt stöd i 
samverkan fortlöper.  

Caroline informerar även om ett arbete som påbörjats för att skriva om nämndens 
riktlinjer för beslut och insatser utifrån socialtjänstlagen, SoL. Den utvärdering som 
gjorts av den förändrade matleveransen till ordinärt boende är snart klar och kommer 
presenteras för nämnden i november eller december. Avslutningsvis informerar 
Caroline om att nästa nämndmöte kommer förlängas till en heldag med nämnd och 
workshop och vi kommer då vara på Starby Hotell.  

Nämnden tackar för informationen.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Sid 16 (21)  
 

Socialnämndens protokoll 2022-10-19 

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 

 

§ 144 

Information från socialnämndens ordförande 
 

Socialnämndens ordförande Barbro Henricson (M) informerar om att hon deltagit på 
SVO, Samråd Vård och Omsorg, som är ett samråd där samtliga ordförande från 
socialnämnderna i länet samt representanter från regionen träffas. Barbro kommer 
informera mer om vad som sades på detta möte på nämndens sammanträde i 
november.  
 

Nämnden tackar för informationen.  
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§ 145 

Val till nämndens utskott 
 

Socialnämndens beslut  
1. Tommy Kennberg (MP) väljs in som ordinarie ledamot i socialnämndens 

utskott.  
2. Barbro Henricson (M) väljs till ordförande i socialnämndens utskott.  

 

Sammanfattning  

På grund av förändringar i nämnden, som påverkar nämndens utskott, behöver vissa 
justeringar göras i utskottet. Därav tas punkten upp på dagens sammanträde där nya 
val görs. Tommy Kennberg (MP) som tidigare varit ersättare i utskottet väljs in som 
ordinarie ledamot och Barbro Henricson (M) som tidigare varit vice ordförande väljs 
nu som ordförande i utskottet.  
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§ 146 

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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§ 147 

Anmälan av delegationsbeslut 
 

Till dagens sammanträde finns inga delegationsbeslut anmälda.  
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§ 148 

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 september 2022 redovisas på dagens sammanträde.  
 
Beslutsunderlag  

Delegationslistor för september 2022 avseende Individ- och familjeomsorgen  
Delegationslistor för september 2022 avseende Äldre och funktionsnedsatta 
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§ 149 

Meddelanden och handlingar för kännedom 
Vår beteckning: SN/2022:1- 709 

 

Sammanfattning  
Följande meddelanden/handlingar har rapporterats till socialnämndens sammanträde 
2022-10-19:  
 

• VB Behov av höjda ersättningar i omsorgen - skrivelse från Vårdföretagarna. 
Dnr SN/2022:1-709 

• Skrivelse från Vårdföretagarna avseende ersättningar i omsorgen 20220907. 
Dnr SN/2022:1-709 

• Kommunfull §43 Politisk ärendeberedning i Vadstena kommun. Dnr 
SN/2022:1-709 

• Politisk ärendeberedning i Vadstena kommun. Dnr SN/2022:1-709 
• Kommunfull §44 Kommunfullmäktiges arbetsordning. Dnr SN/2022:1-709 
• Kommunfullmäktiges arbetsordning från och med 1 januari 2023. Dnr 

SN/2022:1-709 
• Kommunfull §49 Reglemente för socialnämnden. Dnr SN/2022:1-709 
• Kommunfull §54 Arvodesregler och uppdrag för förtroendevalda. Dnr 

SN/2022:1-709 
• Arvodesbestämmelser och uppdrag 2023, rev. Dnr SN/2022:1-709 
• VB Utvärdering NR schizofreni_Kommun. Dnr SN/2022:1-709 
• VB Skrivelse från Vårdföretagarna om Styrel och upphandlad verksamhet 

inom vård och omsorg. Dnr SN/2022:1-709 
• Skrivelse Styrel och upphandlad verksamhet inom vård och omsorg sep 2022. 

Dnr SN/2022:1-709 
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