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Plats och tid Vävaren klockan 13.00-16.55 
 

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) 
Margareta St Cyr (M) 
Ing-Marie Fagrell (K) 
 
 

Paragrafer §114–§135 
 

 
 
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 
 

2019-10-16 Sista dag för överklagande 
 

2019-11-13 

Datum då anslaget sätts upp 2019-10-23 Anslaget tas ned dagen efter sista dag för 
överklagande. 
 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 

 
Underskrift  

 
___________________________________________________ 
Sofie Lagerfelt Fernström 

 



2 (28) 
 

 
 

Socialnämndens protokoll 2019-10-16 

 

 

 

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 

Ej tjänstgörande 
ersättare 
 

Monya Axelsson (S) 
Annica Johansson (M) 
Kenneth Rydenlund (K) 
Tommy Kennberg (MP) 
Gun Möller (V) 
Liselott Lejon (M) 
Elena Ekman (K) 
 

Övriga Desirée Svanberg, socialchef  
Micaela Lundgren, enhetschef hemtjänsten § 114-115 
Jessica Lindh, enhetschef Wasagården § 114-115 
Linda Fröjdh Dahlgren, myndighetschef § 116, 119 
Lars Larenius, VD VFAB § 117 
Sofie Lagerfelt Fernström, nämndsekreterare  

 
Ajournering Klockan 14.43-15.53 
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§ 114 

Val av justerare och fastställande av föredragningslista 
 

Socialnämndens beslut  

 
1. Margit Berggrens Silvheden (C) väljs till justerare.  

2. Information – stabens verksamhet utgår och tas istället på nästa sammanträde.  

3. Information – trygghetsboende tillkommer och tas som punkt 4.   

4. En ytterligare punkt läggs till som punkt 21, Övriga fråga om driftformer.  

5. En ytterligare punkt läggs till som punkt 22, Övriga fråga om medborgardialoger.   

6. Föredragningslistan fastställs och ser ut enligt följande:  

 

 Ärende Dnr  

 

1 Val av justerare och fastställande av 
föredragningslista 
 

 

2 Information - Heltidsresan 
 

 

3 Information - IFOs verksamhet 
 

 

4 Information - trygghetsboende 
 

 

5 Delårsrapport 2019 
 

SN/2019:96 

6 Riktlinjer för stödboende 
 

SN/2019:166 

7 Överenskommelse om samverkansavtal med 
regionen och samtliga kommuner i länet om 
gemensamt HVB, barn och unga 13-17 år 
 

SN/2019:180 

8 Svar på medborgarförslag om att analysera 
bristande personalkontinuitet inom 
hemtjänsten 
 

SN/2019:144 

9 Redovisning av förvaltningens värdighets- och SN/2019:181 
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servicegarantier 
 

10 Begäran om yttrande och handlingar från 
Inspektionen för vård och omsorg 
 

SN/2019:171 

11 IVO begär yttrande och handlingar som gäller 
ett ej verkställt beslut 
 

SN/2019:172 

12 IVO begär yttrande och handlingar efter deras 
besök på Hagabo 
 

SN/2019:170 

13 Arvode för deltagande vid information om 
tillgänglighetsarbete med representant från 
Askersunds kommun 
 

SN/2019:175 

14 Fyllnadsval till uppdrag som ledamot i 
socialnämndens utskott efter Patrik Vidarsson 
(M) 
 

SN/2019:182 

15 Fyllnadsval till uppdrag som ersättare i 
socialnämndens utskott efter Barbro 
Henricson (M) 
 

SN/2019:182 

16 Information från socialchef 
 

 

17 Anmälan av delegationsbeslut 
 

 

18 Anmälan av delegationsbeslut som omfattas av 
myndighetsutövning och sekretess 
 

  

19 Meddelanden och handlingar för kännedom 
 

SN/2019:77, 
SN/2019:170 

 

20 
 
21 
 
22 

Kurser och konferenser 
 
Övrig fråga om driftformer  
 
Övrig fråga om medborgardialog 
 
 

  

 

Förslag till beslut  
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Lars Ekström (K): Till justerare föreslås Margit Berggren Silvheden (C). Jane Råsten (S) föreslår 

en ny punkt; Information – trygghetsboende. Jane Råsten (S) föreslår också att punkten 

Information – stabens verksamhet utgår och istället tas på nästa sammanträde. Lars Ekström 

föreslår en Övrig fråga om driftformer. Jane Råsten föreslår en Övrig fråga om 

medborgardialog.  

 

Beslutsgång  

Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt de förslag som finns och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med detta. Information – trygghetsboende tas som punkt nummer 4, Övrig fråga om driftformer 
tas som punkt nummer 21 och Övriga fråga om medborgardialog tas som punkt nummer 22.  
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§ 115 

Information - Heltidsresan 
 

Micaela Lundgren, enhetschef hemtjänsten, och Jessica Lindh, enhetschef Wasagården, presenterar 

projektet Heltidsresa och det arbete som bedrivs i samband med detta projekt. Jessica och Micaela 

beskriver sin roll i projektet och vad deras uppdrag är.  

Socialnämnden tackar för informationen.  
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§ 116 

Information - IFOs verksamhet 

 

Linda Fröjdh Dahlgren, myndighetschef, presenterar kort sin verksamhet Individ- och familjeomsorgen 

(IFO). Linda informerar sedan om vad IFO arbetar med just nu och vilka utmaningar de står inför.  

Socialnämnden tackar för informationen.  
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§ 117 

Information - Trygghetsboendet 

 

Lars Larenius, VD Vadstena Fastighets AB, presenterar sig och det nya trygghetsboendet som VFAB 

precis har börjat bygga. Lars informerar om bygget och hur planen framåt ser ut. Han informerar även om 

en del andra byggnadsprojekt som VFAB har på gång.  

Socialnämnden tackar för informationen.  
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§ 118 

Delårsrapport 2019 
Vår beteckning: SN/2019:96 - 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. 
 
Vid delårsbokslutet visar prognosen för helåret på ett underskott på cirka 5,2 mnkr. Det beräknade 
underskottet är hänförligt till ökade kostnader inom äldreomsorgen på grund av ett utökat behov samt 
ökade kostnader för försörjningsstöd, vilka inte ryms inom avsedd budget. Socialförvaltningen har vidtagit 
åtgärder enligt den handlingsplan som tagits fram och därigenom lyckats dämpa kostnadsutvecklingen 
inom bland annat placeringar. Trots dessa åtgärder har underskottet totalt sett inte reducerats nämnvärt. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
Delårsrapport 

Beslutet expedieras till  

Socialchef 
Ekonom 
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§ 119 

Riktlinjer för stödboende 
Vår beteckning: SN/2019:166 - 750 

 

Socialnämndens beslut  

 

1. Socialnämnden antar Riktlinjer för stödboende att gälla från och med 17 oktober 2019.  

Sammanfattning 

Idag finns det inga riktlinjer för stödboende och det behövs. Nämnden gav på sitt sammanträde 18 
september 2019 förvaltningen att ta fram Riktlinjer för stödboende. Riktlinjerna har tagits fram 
tillsammans med personal från individ- och familjeomsorgen. Stödboende för barn och unga är en 
insatsform som infördes 2016. Syftet med den nya placeringsformen är att under trygga former träna och 
förbereda barnet eller den unge för ett självständigt boende och vuxenliv. Stödboende kan vara en 
självständig placeringsform eller fungera som utslussning för annan vård utanför det egna hemmet, till 
exempel familjehem eller hem för vård eller boende (HVB). 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-09 

Riktlinjer för stödboende 

Beslutet med handlingar expedieras till 

Myndighetschef  

1:e socialsekreterare vuxengrupp 

1:e socialsekreterare barn- och familjegrupp 

1:e biståndshandläggare  

Beslutet expedieras till  

- 
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§ 120 

Överenskommelse om samverkansavtal med regionen och samtliga 

kommuner i länet om gemensamt HVB, barn och unga 13-17 år 
Vår beteckning: SN/2019:180 - 701 

 

Socialnämndens beslut  

 

1. Socialnämnden antar Överenskommelse om samverkansavtal gemensamt HVB, barn och unga 

13-17 år och ger Desirée Svanberg och Jane Råsten i uppdrag att underteckna avtalet när det är 

antaget av Regionen och samtliga kommuner i länet.  

Sammanfattning 

Regionen har tillsammans med länets kommuner tagit fram ett förslag på överenskommelse om 

samverkanavstal om ett gemensamt HVB, barn och unga 13-17 år. Syftet med samverkan mellan 

kommunerna och regionen är att driva ett hem för vård- och boende (HVB) riktat till barn, för att stärka 

samplaneringen och utveckla vården för de mest utsatta barnen. HVB-hemmet ska ha sin geografiska 

placering centralt i Östergötland. Målsättningen med att driva ett gemensamt HVB är att genom 

samverkan erbjuda ungdomar, med komplex behovsbild, en samordnad vård från Barn- och 

ungdomspsykiatrin och respektive kommuns socialtjänst. Avtalet börjar gälla 2020-01-01 och 

behandlingshemmet kommer ha 10 platser som är både behandlande platser, utredningsplatser och 

utslussningsplatser. Grundbemanningen på behandlingshemmet bedöms i nuläget vara ca 17 årsarbetare 

och kostanden för dessa delas mellan Regionen och kommunerna.  

 

Vid sammanträde den 26 september 2019 beslutade SVO att ställa sig bakom förslag till ”Överenskommelse 

om samverkansavtal gällande gemensamt HVB, barn och unga 13-17 år” samt att rekommendera huvudmännen 

besluta att avtal ska tecknas enligt bilagt avtalsförslag. Ärendet är berett av Ledningsgrupp vård och 

omsorg. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-02 

Förslag på Överenskommelse om samverkansavtal gemensamt HVB, barn och unga 13-17 år 
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Beslutet med handlingar expedieras till 

Socialchef 

Myndighetschef 

Ekonom socialförvaltningen 

Beslutet expedieras till  

Regionen, Länssamordnare vård och omsorg i Östergötland  
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§ 121 

Svar på medborgarförslag om att analysera bristande personalkontinuitet 

inom hemtjänsten 
Vår beteckning: SN/2019:144 - 732 

 

Socialnämndens beslut  

 

1. Socialnämnden avslår medborgarförslaget med motiveringen att hemtjänsten redan är 

uppmärksammade på detta och ständigt arbetar för att minska personalkontinuiteten hos 

brukarna.  

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har skickats in till kommunen och kommunfullmäktige har sedan beslutat att skicka 

det till socialnämnden för beredning och beslut. Förslaget handlar om kommunens hemtjänst och 

innehåller fyra att-satser: förslagsställaren vill att beslutsfattarna beslutar:  

1. att analysera anledningar till den bristande personalkontinuiteten inom hemtjänsten, 

2. att vidtaga nödvändiga åtgärder för att åstadkomma förbättringar, 

3. att ge medborgarna information om beslutsfattarnas uppdrag och mål inom hemtjänsten,  

4. att förklara sig villig att bevilja hemtjänsten nödvändiga resurser för måluppfyllelse.  

 

Socialnämnden har under 2017 antagit en värdighets- och servicegaranti för hemtjänsten där det bland 

annat står att personalen inom hemtjänsten alltid ska sträva efter att brukaren ska känna sig trygg, bli 

bemött på ett bra sätt, känna meningsfullhet och sammanhang och personalen ska alltid respektera 

brukarens privatliv och personliga intigritet. Personalen som kommer hem till brukarna ska alltid kunna 

legitimera sig och uppträda lyhört, empatiskt och respektfullt. Hemtjänsten arbetar dagligen med detta och 

är medvetna om att det så klart är önskvärt för brukarna med så få ”nya ansikten” som möjligt, vilket 

ibland är svårt att uppnå men medvetenheten om detta finns och man arbetar för att det ska bli så bra som 

möjligt för brukarna. Med anledning av att hemtjänsten redan är medvetna om detta problem och ständigt 

arbetar med detta avslås förslaget även om intentionen i förslaget är bra.  

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-26 
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Medborgarförslag, inkommer 2019-02-26 

Bilaga till medborgarförslag. Inkommer 2019-05-29 

Beslutet med handlingar expedieras till 

- 

Beslutet expedieras till  

Förslagsställaren 

Kommunfullmäktige, för kännedom 
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§ 122 

Redovisning av förvaltningens värdighets- och servicegarantier 
Vår beteckning: SN/2019:181 - 700 

Socialnämndens beslut  

 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av nämndens värdighets- och servicegarantier 2019. 

Sammanfattning 

Under 2014 antog socialnämnden ett antal servicegarantier som syftade till att säkerställa att handläggning 
av ärenden och service till medborgare genomförs med god kvalitet. Garantierna var då tidsbegränsade 
och slutade att gälla vid årets slut 2016. Efter att samtliga servicegarantier gåtts igenom konstaterades att 
de fungerat bra och att nya bör antas. För individ- och familjeomsorgens verksamheter har 
servicegarantier (SN/2017:157) antagits under 2017. För dagverksamhet, hemtjänst, hemsjukvård och 
vård- och omsorgsboende antogs värdighets- och servicegarantier (SN/2017:187) under 2017. Genom 
servicegarantierna säkerställs att socialförvaltningens arbete utförs med god kvalitet och att verksamheten 
kan arbeta strukturerat och likartat. Servicegarantierna följs upp årligen med en redovisning till nämnden. I 
den här redovisningen följs värdighets- och servicegarantierna upp.   
 
Uppföljningen för 2019 uppvisar enstaka avvikelser för äldreomsorgen, hemsjukvården och hemtjänsten, 
men i övrigt bedöms att verksamheten lever upp till fastställda värdighets- och servicegarantier. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-02 
Redovisning av värdighets- och servicegarantier för socialnämndens verksamheter 2019 

Beslutet med handlingar expedieras till 

Socialchef 
Enhetschefer 

Beslutet expedieras till  

- 
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§ 123 

Begäran om yttrande och handlingar från Inspektionen för vård och 

omsorg 
Vår beteckning: SN/2019:171 - 790 

 

Socialnämndens beslut  
 

1. Socialnämnden godkänner förslaget till yttrande. 

Sammanfattning 

Inspektionen för vård och omsorg inkom 2019-09-17 med en begäran om yttrande till Socialnämnden. 
Ärendet rör ett klagomål rörande en ansökan om ledsagning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse svar på begäran om yttrande, 2019-10-10 

IVO begär yttrande och handlingar som gäller ej verkställt beslut, 2019-09-17 

Svar på begäran om yttrande, 2019-10-09 

Beslutet med handlingar expedieras till 

Inspektionen för vård och omsorg, avdelning öst 

Beslutet expedieras till  

- 
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§ 124 

IVO begär yttrande och handlingar som gäller ett ej verkställt beslut 
Vår beteckning: SN/2019:172 - 751 

 

Socialnämndens beslut  

 

1. Socialnämnden godkänner förslaget till yttrande. 

Sammanfattning 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har den 17 september 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, 2019-10-09 

IVO begär yttrande och handlingar som gäller ej verkställt beslut, 2019-09-11 

Svar på begäran om yttrande, 2019-10-09 

Beslutet med handlingar expedieras till 

Inspektionen för vård och omsorg, avdelning öst 
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§ 125 

IVO begär yttrande och handlingar efter deras besök på Hagabo 
Vår beteckning: SN/2019:170 - 751 

 

Socialnämndens beslut  

 

1. Socialnämnden godkänner förslaget till yttrande. 

Sammanfattning 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har den 10 oktober inkommit med en begäran om yttrande från 

socialnämnden med anledning av en oanmäld inspektion på Hagabo HVB. Yttrande rör 

personalsituationen, inskriva ungdomar på HVB och stödboende samt ett klagomål. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivele svar på begäran om yttrande, 2019-10-09 

IVO har genomfört en oanmäld inspektion på Hagabo HVB, skrivelse från IVO 

Protokoll fört vid inspektionen vid Hagabo HVB och stödboende, 2019-08-09skrivelse från IVO 

Meddelande om kommunicering, 2019-10-02, skrivelse från IVO 

Klagomål inkommit till IVO, 2019-09-27 

Uppgifter om personal, blankett från IVO 

Uppgifter om inskriva ungdomar, blankett från IVO 

Svar på begäran om yttrande, 2019-10-09 

Beslutet med handlingar expedieras till 

Inspektionen för vård och omsorg, avdelning Öst 
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§ 126 

Arvode för deltagande vid information om tillgänglighetsarbete med 

representant från Askersunds kommun 
Vår beteckning: SN/2019:175 - 024 

 

Socialnämndens beslut  

 

1. Arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst ska betalas ut till socialnämndens ledamöter 

samt ersättare som representerar frånvarande ledamot för deltagande vid information om 

tillgänglighetsarbete med representant från Askersunds kommun. 

Sammanfattning 

Enligt arvodesregler för förtroendevalda i Vadstena kommun ska ansvarig nämnd fatta beslut om arvode 

för att ersättning ska betalas ut.  

 

Samtliga ledamöter i samhällsbyggnads-, social- och kultur- och utbildningsnämnden har bjudits in till en 

information om tillgänglighetsarbete med Per Eriksson från Askersunds kommun den 22 oktober 2019. 

Beslutsunderlag 

Ordförandeförslag, daterad 26 september 2019 

Inbjudan  

Beslutet med handlingar expedieras till 

Samhällsbyggnadsnämndens sekreterare (för vidare expediering till personalavdelningen, som bilaga till 

tjänstgöringsrapport) 
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§ 127 

Fyllnadsval till uppdrag som ledamot i socialnämndens utskott efter 

Patrik Vidarsson (M) 
Vår beteckning: SN/2019:182 - 700 

 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden beslutar att välja Barbro Henricson (M) som ny ledamot tillika vice ordförande till 

socialnämndens utskott.  

 
Förslag till beslut  
Margareta St Cyr (M) föreslår Barbro Henricson (M) som ny ledamot tillika vice ordförande i 

socialnämndens utskott.  

 

Beslutsgång  
Ordföranden frågar om socialnämnden kan besluta enligt förslaget och finner att nämnden beslutat i 

enlighet med det. 

 

Sammanfattning 
Patrik Vidarsson (M) har på kommunfullmäktige sammanträde 2019-09-25 avsagt sig sitt uppdrag som 

ledamot i socialnämnden och därmed kan han inte sitta kvar i socialnämndens utskott.  

 

Beslutet expedieras till 
Förtroendemannaregistret  

Sekreterare i socialnämndens utskott 

Personalavdelningen, att. Anki Nordén  
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§ 128 

Fyllnadsval till uppdrag som ersättare i socialnämndens utskott efter 

Barbro Henricson (M) 
Vår beteckning: SN/2019:182 - 700 

 

 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden beslutar att välja Margareta St Cyr (M) som ny ersättare till socialnämndens 

utskott.  

 
Förslag till beslut 
Barbro Henricson (M) yrkar på att Margareta St Cyr (M) blir ny ersättare i socialnämndens utskott.  

 

Beslutsgång  
Ordföranden frågar om socialnämnden kan besluta enligt förslaget och finner att nämnden beslutat i 

enlighet med det. 

 

Sammanfattning 
Patrik Vidarsson (M) har på kommunfullmäktige sammanträde 2019-09-25 avsagt sig sitt uppdrag som 

ledamot i socialnämnden och därmed kan han inte sitta kvar i socialnämndens utskott. Barbro Henricson 

(M) har tidigare varit ersättare i socialnämndens utskott men har blivit invald som ledamot tillika vice 

ordförande i utskottet varför en ny ersättare måste väljas.  

 

Beslutet expedieras till 
Förtroendemannaregistret  

Sekreterare i socialnämndens utskott 

Personalavdelningen, att. Anki Nordén  
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§ 129 

Information från socialchef 

Desirée Svanberg informerar om att förvaltningen fortfarande försöker få tag i Tunstall, som vi tecknat 
avtal med angående nyckelfri hemtjänst, där avtalet ska sägas upp på grund av brister från leverantören. 
Förvaltningen kollar just nu på andra leverantörer.  

Desirée Svanberg, Jane Råsten och Sofie Lagerfelt Fernström, nämndsekreterare, informerar om projektet 
Samtalsgrupp Senior som beräknas dra igång under hösten 2019. Projektet är till för att bryta ofrivillig 
ensamhet hos seniorer.  

Vidare informerar Desirée om att det planerade bygget med samlingslokal på Vätterngården kommer bli 
dyrare än planerat så nu kommer förvaltningen få se över hur man istället ska bygga för att kunna hålla sig 
inom planerad budget, viktigast är att få till en samlingslokal för de boende. Desirée avslutar med att 
informera om att Britt Strömbäck, enhetschef för hemsjukvården, har sagt upp sig och att annons för 
tjänsten kommer ut under veckan.  
 

Socialnämnden noterar och tackar för informationen. 
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§ 130 

Anmälan av delegationsbeslut 
 

 

Inga delegationsbeslut finns anmälda till dagens sammanträde.  
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§ 131 

Anmälan av delegationsbeslut som omfattas av myndighetsutövning och 

sekretess 
Vår beteckning: SN/2019:42 - 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 2019 redovisas på dagens sammanträde. 

 

Beslutsunderlag 
Delegationslistor för september 2019 avseende Individ- och familjeomsorgen 
Delegationslistor för september 2019 avseende Äldre och funktionsnedsatta 
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§ 132 

Meddelanden och handlingar för kännedom 
Vår beteckning: SN/2019:77-739, SN/2019:170-751, SN/2019:13-709 

 

 

 

Sammanfattning 

Följande meddelanden/handlingar har rapporterats till socialnämndens sammanträde 2019-10-16:  

 

1. Rapportering till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut och avbrott i verkställighet enligt 
SoL och LSS kvartal 2. Dnr SN/2019:77-739 

2. IVO har genomfört en oanmäld inspektion vid Hagabo HVB och stödboende Dnr 8.4.2-
28945/2019. Dnr SN/2019:170-751 

3. Årshjul SN. Dnr SN/2019:13-709 
 
 

Informationen har noterats och läggs till handlingarna.  
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§ 133 

Kurser och konferenser 
 

Inga inbjudningar till kurser och konferenser finns anmälda till dagens sammanträde.  
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§ 134 

Övrig fråga om driftformer 
 

Lars Ekström (K) ställer en övrig fråga som handlar om driftformer. Han tycker att nämnden och 

förvaltningen bör börja fundera över alternativa driftformer, till exempel intraprenad etc. Han önskar 

också att förvaltningen börjat studera nyckeltal mer och ser över alla personalkategorier samt att 

demografi-hänsynen bör tas tillbaka när kommunens budget fördelas.  
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§ 135 

Övrig fråga om medborgardialog 

 

Jane Råsten (S) tar upp en fråga om medborgardialoger, om hur vi ska möta våda medborgare i 

kommunen? Om nämnden önskar bjuda in till medborgardialog och vad en sådan dialog då lämpligen kan 

ta upp? Jane önskar att nämnden funderar på detta och kommer man på något kan man gärna förmedla 

dessa tankar till nämndsekreterare Sofie Lagerfelt Fernström.  

 

 

 

 

 

 

 

 


