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Plats och tid Vävaren klockan 08.30-11.55 

 
Beslutande Jane Råsten (S), ordförande 

Barbro Henricson (M), första vice ordförande 
Margit Berggren Silvheden (C), andra vice ordförande 
Lars Ekström (K) 
Jan-Inge Printz (S) 
Kenneth Rydenlund (K) 
Annica Johansson (M) ersätter Margareta St Cyr (M) 
 
 

Paragrafer §17–§38 
 

 
 
Sekreterare 

 
_________________________________________________________ 
Sofie Lagerfelt Fernström 

 
 
Ordförande 

 
_________________________________________________________ 
Jane Råsten (S) 

 
 
Justerare 

 
_________________________________________________________ 
Margit Berggren Silvheden (C) 

  

Anslag/bevis 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Nämnd Socialnämnden 

 
Sammanträdesdatum 
 

2020-03-18 Sista dag för överklagande 
 

2020-04-14 

Datum då anslaget sätts upp 2020-03-23 Anslaget tas ned dagen efter sista dag för 
överklagande. 
 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 

 
Underskrift  

 
___________________________________________________ 
Sofie Lagerfelt Fernström 
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Ej tjänstgörande 
ersättare 
 

 
 

Övriga Lars Östbom, utredare  
Sofie Lagerfelt Fernström, nämndsekreterare  
Anna Gustavsson, ekonom §§ 21-22 
Madeleine Andersson, kommundirektör § 32 

 
Ajournering Kl. 09.25-09.35 
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§ 17 

Val av justerare och fastställande av föredragningslista 
 

 

Socialnämndens beslut  
 

1. Margit Berggren Silvheden (C) väljs till justerare.  
2. Ärende 3. Medgivande till utlandsresa under pågående LVU-vård samt Ärende 4. 

Information från enhetschef utgår.  
3. Ett ytterligare ärende läggs till och tas som nummer 4. Övervägande enligt 13 § Lagen om 

vård av unga (LVU). 
4. Föredragningslistan fastställs och ser ut enligt följande:  

 

           Ärende                        Dnr 

1 Val av justerare och fastställande av föredragningslista 
 

 

2 Redovisning av ordförandebeslut   
 
3 Övervägande enligt 13 § Lagen om vård av unga (LVU)  

 
 

4 Möjlighet till försörjningsstöd under utbildning 
 

SN/2020:50 

5 Årsredovisning 2019 för socialnämnden 
 

SN/2020:49 

6 Ekonomisk uppföljning februari 
 

SN/2020:48 

7 Uppföljning internkontrollplan 2019 
 

SN/2020:31 

8 Internkontrollplan 2020 
 

SN/2019:205 

9 Överenskommelse om samverkan kring barn och unga i SN/2020:34 
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Östergötland 
 

10 Yttrande till IVO 
 

SN/2020:47 

11 Yttrande till IVO 
 

SN/2020:59 

12 Riktlinje för nätverksplaceringar 
 

SN/2020:57 

13 Protokoll från samordningsförbundet 
 

SN/2020:41 

14 Statistik 
 

SN/2020:1 

15 Info om inkomna Lex Sarah-rapporter 
 

SN/2020:14, SN/2020:15, 
SN/2020:3, SN/2020:38, 
SN/2020:51 

16 Info från tf socialchefen 
 

 

17 Info från socialnämndens ordförande 
 

 

18 Anmälan av delegationsbeslut 
 

SN/2019:62, SN/2019:151, 
SN/2020:25, SN/2019:43, 
SN/2020:6, SN/2020:60 

19 Anmälan av delegationsbeslut som omfattas av 
myndighetsutövning och sekretess 
 

SN/2020:55 

20 Meddelanden och handlingar för kännedom 
 

SN/2020:1, SN/2020:39, 
SN/2020:40, SN/2019:170, 
SN/2019:77 

21 Datum för webbsändningen "Innan krisen knackar på" 
 

SN/2020:9 

22 Kurser och konferenser 
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Förslag till beslut  
Lars Ekström (K): Till justerare föreslås Margit Berggren Silvheden (C).  
Jane Råsten (S) informerar om att ärende 3. Medgivande till utlandsresa under pågående LVU-
vård samt ärende 4. Information från enhetschef utgår. Jane Råsten (S) föreslår även att ett ärende 
läggs till, Övervägande enligt 13 § Lagen om vård av unga (LVU), och tas som nummer 4 på 
dagordningen.  
 
Beslutsgång  
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt Lars Ekström (K) förslag om justerare och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med detta. Därefter frågar ordföranden nämnden om den kan besluta enligt 
hennes förslag om att lägga till ett ärende och finner att nämnden beslutar så.   
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§ 18

Redovisning av ordförandebeslut

Sekretess enligt 26 kap 1 § i Offentlighets- och sekretesslagen.

Justeras:_____________________________________________________ 
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§ 19

Övervägande enligt 13 § Lagen om vård av unga (LVU)

Sekretess enligt 26 kap 1 § i Offentlighets- och sekretesslagen.

Justeras:_____________________________________________________ 
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Socialnämndens protokoll 2020-03-18

Sekretess enligt 26 kap 1 § i Offentlighets- och sekretesslagen.
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§ 20

Möjlighet till försörjningsstöd under utbildning
Vår beteckning: SN/2020:50 - 759 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till beslut om huruvida det
ska vara möjligt att ansöka om försörjningsstöd under tiden man studerar den nya
kursen/utbildningen på Folkhögskolan.

Förslag till beslut  
Lars Ekström (K) ställer sig positiv till liggande förslag. 

Sammanfattning 
Till hösten startar en ny utbildning på Folkhögskolan i Vadstena. Detta är ett samarbete mellan kommunen 
och folkhögskolan med målet att få ut personer som idag lever på försörjningsstöd, mycket på grund av att 
de inte kan språket tillräckligt bra, på arbetsmarknaden. Eventuellt kan dessa personer inte ansöka om CSN 
varför ett beslut från nämnden behövs om de ska kunna ansöka om försörjningsstöd under studierna.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-10 

Beslutet med handlingar expedieras till 
- 

Beslutet expedieras till 

Myndighetschef 
Nämndsekreterare 
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§ 21 

Årsredovisning 2019 för socialnämnden 
Vår beteckning: SN/2020:49 - 042 

 

Socialnämndens beslut  
1. Socialnämnden godkänner årsredovisningen för 2019. 

Sammanfattning 
Socialnämnden redovisar 2019 ett underskott mot budget på 3,6 mnkr. När budgeten för 2019 beslutades, 
saknades det cirka 5,3 miljoner för att få full kostnadstäckning. Denna obalans har under året minskats med 
1,7 miljoner. Statsbidragsintäkter utöver budget, utökade ersättningar inom personlig assistans sam 
hemmaplansalternativ istället för externa placeringar inom individ- och familjeomsorg samt omsorgen om 
funktionsnedsatta har gett positiva effekter. Kostnader utöver budget för försörjningsstöd och färdtjänst 
samt ökade personalkostnader inom äldreomsorgen har påverkat resultat negativt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad den 10 mars 2020 
Årsredovisning 2019 för socialnämnden 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Socialchef 
Socialnämndens ekonom 
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§ 22 

Ekonomisk uppföljning februari 
Vår beteckning: SN/2020:48 - 042 
 

Socialnämndens beslut  
1. Socialnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen per februari 2020. 
2. Socialnämnden beslutar att nämnden vid varje sammanträde under 2020 får en uppföljning av 

hemtjänstens ekonomi och ärendemängd. 
3. Socialnämnden beslutar att någon från HR bjuds in till nämndens nästa sammanträde för att 

informera om hur räknar när de räknar antalet årsarbetare inom socialförvaltningen.  
 

Förslag till beslut  
Margit Berggren Silvheden (C) föreslår att nämnden vid varje sammanträde under 2020 får en uppföljning 
av hemtjänstens ekonomi och ärendemängd. Jane Råsten (S) föreslår att någon från HR bjuds in till 
nämndens nästa sammanträde för att informera om hur räknar när de räknar antalet årsarbetare inom 
socialförvaltningen.  

Beslutsgång 
Ordförande Jane Råsten (S) frågar nämnden om de kan anta liggande förslag med de två tilläggen som 
föreslagits under överläggningarna och finner att nämnden antar detta.  

Sammanfattning 
En helårsprognos visar ett underskott på cirka 1,4 miljoner för socialnämndens verksamhet och bygger på nu 
kända förutsättningar och beslut. Orsakerna till det förväntade underskottet är ökade kostnader för 
färdtjänst samt reducerade riktade statsbidrag till individ- och familjeomsorgen. 
 
Socialförvaltningen har i årets budget arbetat in effektiviseringsåtgärder för att ha en ekonomi i balans, men 
ytterligare åtgärder behöver tas fram för att kompensera för de 1,4 mnkr, som utgör det prognosticerade 
underskottet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-11 
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Beslutet med handlingar expedieras till 
Ekonomichef 

Beslutet expedieras till  

Socialchef 
Ekonom 
Enhetschef för hemtjänsten  
HR-avdelningen  
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§ 23 

Uppföljning internkontrollplan 2019 
Vår beteckning: SN/2020:31 - 042 
 

Socialnämndens beslut  
 

1. Socialnämnden godkänner den lämnade uppföljningen av 2019 års internkontrollplan för 
socialnämnden. 

Sammanfattning 
Enligt reglemente för internkontroll i Vadstena kommun ska respektive nämnd fastställa en 
internkontrollplan för varje budgetår. Socialnämndens internkontrollplan för 2018 fastställdes vid 
sammanträdet 2018-12-05, § 133. Efter årets slut ska nämnden rapportera resultatet av uppföljningen till 
kommunstyrelsen. Resultatet av uppföljningen har sammanställts i bifogad rapport. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-02 
Internkontrollplan för socialnämnden 2019 
Uppföljning av socialnämndens internkontrollplan 2019 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Kommunstyrelsen 
Kommunrevisionen 

Beslutet expedieras till  

Socialchef 
Systemansavarig VIVA 
Ekonom socialförvaltningen 
Enhetschefer inom socialförvaltningen 
 
  



14 (29) 
 

 
 

Socialnämndens protokoll 2020-03-18 
 

 
 

Justeras:_____________________________________________________  
 

 
Vadstena kommun 

592 80 Vadstena  BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35  TEL 0143-150 00  FAX 0143-151 90 
E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se 

§ 24 

Internkontrollplan 2020 
Vår beteckning: SN/2019:205 - 042 
 

Socialnämndens beslut  
 

1. Internkontrollplan för socialnämnden 2020 fastställs. 
2. Socialnämnden beslutar att nämnden under varje sammanträde under 2020 får en återrapportering 

av hur uppföljningen av internkontrollen går. 

Förslag till beslut  
Jane Råsten (S) föreslår att nämnden under varje resterande sammanträde under 2020 får en 
återrapportering av hur uppföljningen av internkontrollplanen går. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om nämnden kan anta liggande förslag samt det tillägg som ordföranden själv föreslagit 
och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.  

Sammanfattning 
Socialnämnden har det yttersta ansvaret för att det finns god intern kontroll i socialförvaltningen 
verksamheter. Den interna kontrollen ska på en rimlig nivå säkerställa att verksamheten lever upp till målen, 
är resurseffektiv, att lagstiftning och styrdokument följs och att möjliga risker upptäcks, bedöms och 
förebyggs.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-02 
Förslag till internkontrollplan för socialnämnden 2020 
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Beslutet med handlingar expedieras till 
Kommunstyrelsen 
Kommunens revisorer 
Ekonomichef 
Socialchef 
Enhetschefer socialförvaltningen  
SAS 
MAS 
IT-samordnare  
 

Beslutet expedieras till  
- 
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§ 25 

Överenskommelse om samverkan kring barn och unga i Östergötland 
Vår beteckning: SN/2020:34 - 701 
 

Socialnämndens beslut  
 

1. Överenskommelse om samverkan kring barn och unga i Östergötland godkänns under 
förutsättning att den även godkänns av kultur- och utbildningsnämnden i Vadstena kommun. 

Sammanfattning 
Överenskommelsen om samverkan kring barn och unga i Östergötland är en länsgemensam övergripande 
överenskommelse som reglerar kommunernas och regionens gemensamma ambition kring samverkan, 
uppdrag och ansvar för insatser till barn och unga. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad den 24 februari 2020 
Beslutsunderlag från Region Östergötland 
Förslag till överenskommelse om samverkan kring barn och unga i Östergötland 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Region Östergötland, registrator@regionostergotland.se. Beslutsunderlaget märks med HSN 2019-771 

Beslutet expedieras till  

Kultur- och utbildningsnämnden  
 
 
  

mailto:registrator@regionostergotland.se
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§ 26 

Yttrande till IVO 
Vår beteckning: SN/2020:47 - 751 
 

Socialnämndens beslut  
 

1. Socialnämnden godkänner förslaget till yttrande 

Sammanfattning 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har den 25 februari inkommit till socialnämnden med en begäran 
om yttrande angående ett ej verkställt beslut. Beslutet rör ett barn som har beviljats bistånd genom 
kontaktfamilj. Beslutet har inte kunnat verkställas på grund av brist på kontaktfamiljer. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse svar på begäran om yttrande, 2020-03-17 
IVO begär yttrande och handlingar som gäller ej verkställt beslut, 2019-02-24 
Svar på begäran om yttrande, 2020-03-17 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Inspektionen för vård och omsorg, avdelning öst 
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§ 27 

Yttrande till IVO 
Vår beteckning: SN/2020:59 - 751 
 

Socialnämndens beslut  
 

1. Socialnämnden godkänner förslaget till yttrande 

Sammanfattning 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har den 9 mars inkommit till socialnämnden med en begäran om 
yttrande angående ett ej verkställt beslut. Beslutet rör ett barn som har beviljats bistånd genom 
kontaktfamilj. Beslutet har inte kunnat verkställas på grund av brist på kontaktfamiljer. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse svar på begäran om yttrande, 2020-03-17 
IVO begär yttrande och handlingar som gäller ej verkställt beslut, 2019-03-06 
Svar på begäran om yttrande, 2020-03-17 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Inspektionen för vård och omsorg, avdelning öst 
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§ 28 

Riktlinje för nätverksplaceringar 
Vår beteckning: SN/2020:57 - 750 
 

Socialnämndens beslut  
 

1. Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer för nätverksplaceringar. 
 

Förslag till beslut  
Lars Ekström (K) ställer sig positiv till liggande förslag.  

Sammanfattning 
Individ- och familjeomsorgen efterfrågar ett politiskt ställningstagande för hur de ska agera när individer 
önskar få familjemedlemar eller andra närstående som kontaktperson/stödperson/kontaktfamilj/stödfamilj. 
Socialförvaltningen förslås därför att få i uppdrag att ta fram ett förslag till riktlinjer för nätverksplaceringar.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-05 

Beslutet med handlingar expedieras till 
- 

Beslutet expedieras till  
Utredare  
Myndighetschef 
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§ 29 

Protokoll från samordningsförbundet 
Vår beteckning: SN/2020:41 - 701 
 

 
Barbro Henricson (M) och Margit Berggren Silvheden (C) informerar kort om vad som togs upp under 
Samordningsförbundets sammanträde den 24 januari. Nämnden bestämmer att protokollen hädanefter ska 
läggas under punkten ”Meddelanden och handlingar för kännedom” vid utskicken.  
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§ 30 

Statistik 
Vår beteckning: SN/2020:1 - 709 
 

 
Förvaltningen har tagit fram en del statistik kring försörjningsstöd och om placeringar på vård- och 
omsorgsboende eftersom nämnden efterfrågat detta.  
Nämnden tackar för informationen.  
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§ 31 

Info om inkomna Lex Sarah-rapporter 
Vår beteckning: SN/2020:14, SN/2020:15, SN/2020:3, SN/2020:38, SN/2020:51 - 799, 799, 799, 799, 
799 
 

Socialnämndens beslut 

1. De lex Sarah-rapporter som nämnden tar del av ska vara helt avidentifierade vid utskick till 
nämnden.  

Förslag till beslut  
Lars Ekström (K) föreslår att de lex Sarah-rapporter som nämnden tar del av ska vara helt avidentifierade vid 
utskick till nämnden.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar nämnden om de kan anta Lars Ekströms (K) förslag till beslut och finner att nämnden 
antar detta.  
 
Sammanfattning  
Utredare Lars Östbom redogör för de Lex Sarah-rapporter som kommit in till förvaltningen sedan 1 januari 
2020.  
De Lex Sarah-rapporter som kommit in och som skickats ut till sammanträdet har diarienummer:  
- SN/2020:14-799 
- SN/2020:15-799 
- SN/2020:3-799 
- SN/2020:38-799 
- SN/2020:51-799 
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§ 32 

Information från kommundirektör 
 

Madeleine Andersson, kommundirektör, informerar om hur kommunen arbetar i samband med rådande 
Corona-kris. Hon informerar om att kommunen just nu är i stabsberedskap och den strategiska 
krissamordningen är igång och för stunden arbetar man mycket med att planera inför framtiden, hur och 
vad ska man göra när situationen blir värre som man antar att den snart kommer bli. Hon understryker dock 
vikten av att hålla oss lugna och inte skapa för mycket oro. Man planerar för omfattande personalbortfall 
och rapporterar ständigt till Länsstyrelsen hur situationen i kommunens förvaltningar ser ut. Kommunens 
följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt Regionens. Det sker mycket samverkan mellan 
kommunerna i länet. Hon poängterar också att det är viktigt att kommunen kan upprätthålla de 
samhällsviktiga funktionerna.  

Madeleine informerar vidare om läget på Vätterngården där det uppstått konflikter inom personalgrupperna 
och mellan personalgrupper och chefer. Kommunledningen har beslutat att ta in en extern konsult som 
kommer utreda situationen och läget på Vätterngården genom att intervjua och arbeta tillsammans med 
personalen och cheferna.  

Avslutningsvis informerar Madeleine om rekryteringen av ny socialchef. Under annonseringen fick man in 
25 ansökningar, sju stycken av dessa ansåg man var lämpliga och bjöd hit för en första träff. Av dem har man 
sedan valt att gå vidare med tre kandidaer som man kommer låta intervjua. Efter intervjuerna, som kommer 
ske i vecka 13, kommer man ta referenser på två kandidater innan beslut tas om vem som blir erbjuden 
tjänsten. Madeleine räknar med att någon ska ha blivit erbjuden tjänsten senast 1 april och man hoppas 
därefter att personen kan börja någon gång under hösten.  
 
Socialnämnden tackar för informationen. 
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§ 33 

Info från socialnämndens ordförande 
 

Socialnämndens ordförande Jane Råsten (S) har inget speciellt att rapportera under denna punkt.  
 
 
 
 
 
 
 
  



25 (29) 
 

 
 

Socialnämndens protokoll 2020-03-18 
 

 
 

Justeras:_____________________________________________________  
 

 
Vadstena kommun 

592 80 Vadstena  BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35  TEL 0143-150 00  FAX 0143-151 90 
E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se 

§ 34 

Anmälan av delegationsbeslut 
Vår beteckning: SN/2019:62-759, SN/2019:151-739, SN/2020:25-702, SN/2019:43-759, SN/2020:6-049, 
SN/2020:60-709 
 

 

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: 

- Återrapportering av stimulansmedel för stärkt bemanning inom den sociala barn- och 
ungdomsvården 2019. Dnr SN/2019:62-759 

- Återrapportering av statbidrag för förstärkning av äldreomsorgen. Dnr SN/2019:151-739 
- Delegationsbeslut egen återkallelse serveringstillstånd. Dnr SN/2020:25-702 
- Återrapportering av stimulansmedel för 2019 års statsbidrag för att stärka insatserna för barn och 

unga med psykisk ohälsa. Dnr SN/2019:43-759 
- Delegationsbeslut: Socialchef beslutar om bokföringsmässig avskrivning av fordran inom 

socialnämndens verksamhet verifikation 11200214. Dnr SN/2020:6-049 
- Registerutdrag enligt art 15 GDPR. Dnr SN/2020:60-709 
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§ 35 

Anmälan av delegationsbeslut som omfattas av myndighetsutövning och 
sekretess 
Vår beteckning: SN/2020:55 - 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 januari och februari 2020 redovisas på dagens sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
Delegationslistor för januari 2020 avseende Individ- och familjeomsorgen 
Delegationslistor för januari 2020 avseende Äldre och funktionsnedsatta 
Delegationslistor för februari 2020 avseende Individ- och familjeomsorgen 
Delegationslistor för februari 2020 avseende Äldre och funktionsnedsatta 
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§ 36 

Meddelanden och handlingar för kännedom 
Vår beteckning: SN/2020:1-709, SN/2020:39-730, SN/2020:40-701, SN/2019:170-751, SN/2019:77-739, 
SN/2020:58-700  
 

 

Sammanfattning 

Följande meddelanden/handlingar har rapporterats till socialnämndens sammanträde 2020-03-18:  
 

1. Kommunrapport BPSD-registret Vadstena kommun. Dnr SN/2020:1-709 
2. Årshjul SN. Dnr SN/2020:1-709 
3. Meddelande från SKRs styrelsen om Överenskommelse om äldreomsorg – teknik, kvalitet och 

effektivitet med den äldre i fokus samt Signerad överenskommelse. Dnr SN/2020:39-730 
4. Infobrev statliga medel för samverkan vid utskrivning. Dnr SN/2020:40-701 
5. Beslut från IVO gällande Hagabo HVB. Dnr SN/2019:170-751 
6. Rapportering till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut och avbrott i verkställighet enligt SoL 

och LSS kvartal 4. Dnr SN/2019:77-739 
7. Granskningsrapport Ekonomistyrning SN, Vadstena kommun- från revisionen. Dnr SN/2020:58-

700 
 
 

Informationen har noterats och läggs till handlingarna.  
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§ 37 

Datum för webbsändningen "Innan krisen knackar på" 
Vår beteckning: SN/2020:9 - 700 
 

 

Socialnämndens beslut  
1. Webbsändningen ”Innan krisen knackar på” visas i Vävaren den 16 april. Alla ledamöter och 

ersättare som önskar se denna är välkomna då.  
 
Sammanfattning  
På socialnämndens sammanträde den 29 januari tog nämnden beslut om att ta hem webbsändningen ”Innan 
krisen knackar på” som SKR visar. Den sändes den 25 februari och går att se i efterhand i 6 månader. 
Eftersom flera inte kunde den 25 februari bestämde vi att vi bokar in ett annat datum när ni kan se den. Det 
finns två förslag på datum, dess är 16 april eller 29 april. Lokal för webbsändningen blir Vävaren.  
Programmet/webbsändningen pågår mellan kl. 10.00 - 16.00. Paus kl. 11.00-11.10, lunch kl. 11.55 - 
12.45 samt paus kl. 13.40-13.50. 
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§ 38 

Kurser och konferenser 
 
Inga inbjudningar till kurser och konferenser finns anmälda till dagens sammanträde.  
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