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Kallelse och föredragningslista 

Socialnämnden kallas till sammanträde 2023-01-24 

Tid: 09:00 

Plats: Vävaren 

Sammanträdet är stängt för allmänheten.  

Föredragningslista 
Upprop 
Fråga om det finns jäv 

 

Nummer i föredragningslistan: 1 

Ärende: Val av justerare och fastställande av föredragningslista 
Diarienummer:  

 

Nummer i föredragningslistan: 2 

Ärende: Beslut om Ställföreträdande vårdnadshavare - sekretess 
Diarienummer:  

 

Nummer i föredragningslistan: 3 

Ärende: Detaljbudget 2023 och plan för 2024-2025 
Diarienummer: SN/2022:107 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden antar detaljbudget för 2023 med plan för 2024 och 2025. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fastslog den 14 december 2022 en rambudget för Vadstena 
kommun gällande år 2023 och med plan för 2024 och 2025. Socialförvaltningen har 
med utgångspunkt från denna tagit fram ett förslag till detaljbudget för socialnämnden 
för samma period. Planen innehåller förslag på drift- och investeringsbudget.  
 
Varje år upprättas en strategisk plan som innehåller rambudget samt uppdrag som 
fastställs av kommunfullmäktige. I kommunens nya styrsystem beslutas planen 
avseende det första året i en ny mandatperiod i två steg. 
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Rambudgeten beslutas som ett första steg i december det sista året i den gamla 
mandatperioden medan uppdragen beslutas i ett andra steg på kommunfullmäktiges 
första sammanträde i den nya. Efter att uppdragen fastställts av kommunfullmäktige i 
februari 2023 kommer nämnderna sedan att besluta om sin verksamhets målbild 
under perioden.  

 

Nummer i föredragningslistan: 4 

Ärende: Yttrande till IVO gällande ej verkställt beslut 
Diarienummer: SN/2022:140 

Förslag till 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 22 december inkommit till 
socialnämnden med en begäran om yttrande angående ett ej verkställt beslut. Beslutet 
rör en ungdom som ej fått insatsen öppenvårdsverksamhet verkställd.  

 

Nummer i föredragningslistan: 5 

Ärende: Habiliteringsersättning 
Diarienummer: SN/2023:10 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden beslutar att höja kommunens habiliteringsersättning till 10 kronor 
i timmen med max 70 kronor för heldag. 

2. Den höjda ersättningen gäller både för personer med LSS-beslut och med SoL-
beslut. 

3. Habiliteringsersättningen om 10 kronor i timmen betalas ut från och med 1 mars 
2023. 

Sammanfattning 
Socialnämnden tog beslut den 9 maj 2018 § 59 att införa habiliteringsersättning till de 
brukare som arbetar inom daglig verksamhet eller daglig sysselsättning, dvs som har 
beslut på detta enligt lag om service och stöd till visa funktionshindrade, LSS, eller 
enligt socialtjänstlagen, SoL. Då infördes en ersättning om 5 kr per timme med max 
35 kr för en heldag. Nu föreslås att denna ersättning höjs till 10 kr per timme och max 
70 kr för heldag.  
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Nummer i föredragningslistan: 6 

Ärende: Val av kontaktpolitiker 
Diarienummer: SN/2023:13 

Förslag till beslut 
1. Socialnämnden väljer att fördela kontaktpolitiker-uppdraget så här:  

För hemtjänsten väljs Victoria Gustafsson och Kristine Skog 

För Wasagården väljs Jenny Bytander och Margareta St Cyr 

För Vätterngården väljs Barbro Henricson och Anita Källman 

För hemsjukvården väljs Lars Ekström och Annica Johansson 

För LSS personlig assistans väljs Calle Niklasson och Gisela Tapper 

För LSS boenden och daglig verksamhet väljs Gun Boström och Kenneth 
Rydenlund 

För IFO väljs Tommy Kennberg och Lars Murling 

 

Sammanfattning 
Socialnämnden har fattat beslut om att införa kontaktpolitiker inom nämndens 
verksamhetsområden. I den riktlinje som finns för detta står att det är socialchefen 
som föreslår fördelningen av kontaktpolitiker, dvs vem som ska få vilket 
verksamhetsområde. I samband med den nya mandatperioden behöver ett nytt val 
göras för att ersätta de som slutat i nämnden och för dem som tillkommit.  

Socialchefen har tagit fram följande förslag för kommande år/mandatperiod:  

För hemtjänsten väljs Victoria Gustafsson och Kristine Skog 

För Wasagården väljs Jenny Bytander och Margareta St Cyr 

För Vätterngården väljs Barbro Henricson och Anita Källman 

För hemsjukvården väljs Lars Ekström och Annica Johansson 

För LSS personlig assistans väljs Calle Niklasson och Gisela Tapper 

För LSS boenden och daglig verksamhet väljs Gun Boström och Kenneth 
Rydenlund 

För IFO väljs Tommy Kennberg och Lars Murling 

 

 



 

Sid 4 (6)  
 

 

Socialnämnden 

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 

Nummer i föredragningslistan: 7 

Ärende: Samordningsförundets delårsredovsining 2022 
Diarienummer: SN/2022:144 

Förslag till beslut 

1. Samordningsförbundets delårsredovisning 2022, för perioden 1 januaritill 31 
augusti 2022, godkänns av socialnämnden.  

Sammanfattning 
Samordningsförbundet Västra Östergötland är en fristående juridisk organisation med 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Östergötland samt kommunerna 
Boxholm, Mjölby, Motala, Vadstena och Ödeshög som medlemmar. Det är 
Kommunfullmäktige i Vadstena som väljer representanter till förbundet och under 
mandatperioden 2019-2022 utsågs representanter från socialnämnden. Nu har 
förbundet skickat sin delårsredovisning för 2022 till kommunerna. Socialnämnden 
föreslås godkänna redovisningen.  

 

Nummer i föredragningslistan: 8 

Ärende: Svar på revisionens granskning av nämndens delegtionordning 
Diarienummer: SN/2022:147 

Förslag till beslut 

1. Socialnämndens svar till kommunrevisionen angående den granskning av 
nämndernas delegationsordningar och attestreglemente som de gjort blir: 
Socialförvaltningen har noterat rekommendationerna och kommer att ta med dem vid 
kommande översyn av socialnämndens delegationsordning och vid revidering av nämndens 
attestförteckning. Dock bör påtalas att den delegationsordning som har granskats inte längre 
gäller utan att en ny är antagen och gäller från 1 januari 2023 varför vissa av de råd som 
föreslagits redan är genomarbetade.  

2. Svaret översänds till kommunrevisionen.  

Sammanfattning 
Kommunrevisorerna har uppdragit åt KPMG att genomföra en kortare förstudie av 
kommunens delegationsordningar och attestreglementen. Kommunrevisorerna önskar 
kommentarer på noteringar i rapporten.  

 

Nummer i föredragningslistan: 9 

Ärende: Information från myndighetschef 
Diarienummer:  
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Nummer i föredragningslistan: 10 

Ärende: Riktlinjer för beslut och utförande enligt SoL och LSS - information 
Diarienummer:  

 

Nummer i föredragningslistan: 11 

Ärende: Information från socialchef 
Diarienummer:  

 

Nummer i föredragningslistan: 12 

Ärende: Information från socialnämndens ordförande 
Diarienummer:  

 

Nummer i föredragningslistan: 13 

Ärende: Statistik 
Diarienummer: SN/2022:33 

 

Nummer i föredragningslistan: 14 

Ärende: Anmälan av delegationsbeslut 
Diarienummer:  

 

Nummer i föredragningslistan: 15 

Ärende: Anmälan av delegationsbeslut som omfattas av myndighetsutövning och 
sekretess 
Diarienummer: SN/2022:34 

 

Nummer i föredragningslistan: 16 

Ärende: Meddelanden och handlingar för kännedom 
Diarienummer: SN/2022:133, SN/2022:138, SN/2022:141, SN/2022:143 
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Jenny Bytander (S) 
Ordförande 

Vid frågor om ärenden/handlingar eller vid förhinder kontakta: 

Sofie Lagerfelt Fernström 
Nämndsekreterare 
010-234 73 23 
sofie.lagerfelt.fernstrom@vadstena.se 
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