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Plats och tid Vävaren klockan 13.00-16.25 
 

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) 
Elena Ekman (K) ersätter Ing-Marie Fagrell (K) §§ 136-140 
Monya Axelsson (S) ersätter Ing-Marie Fagrell (K) §§ 141-150 
Annica Johansson (M) ersätter Ing-Marie Fagrell (K) §§ 151-154 
 
 

Paragrafer §136–§154 
 

 
 
Sekreterare 

 
_________________________________________________________ 
Sofie Lagerfelt Fernström 

 
 
Ordförande 

 
_________________________________________________________ 
Jane Råsten (S) 

 
 
Justerare 

 
_________________________________________________________ 
Lars Ekström (K) 

 

 

Anslag/bevis 
 

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

 
Sammanträdesdatum 
 

2019-11-13 Sista dag för överklagande 
 

2019-12-06 

Datum då anslaget sätts upp 2019-11-15 Anslaget tas ned dagen efter sista dag för 
överklagande. 
 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 

 
Underskrift  

 
___________________________________________________ 
Sofie Lagerfelt Fernström 
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Plats och tid Vävaren klockan 13:00 
 

Beslutande Jane Råsten (S), ordförande 
Barbro Henricson (M), första vice ordförande 
Margit Berggren Silvheden (C), andra vice ordförande 
Jan-Inge Printz (S) 
Lars Ekström (K) 
Margareta St Cyr (M) 
Elena Ekman (K), ersättare för Ing-Marie Fagrell (K) 
 

Paragraf § 137 
 

 
 
Sekreterare 

 
_________________________________________________________ 
Sofie Lagerfelt Fernström 

 
 
 
Ordförande 

 
 
_________________________________________________________ 
Jane Råsten (S) 

 
 
 
Justerare 

 
 
_________________________________________________________ 
Lars Ekström (K) 

  

Anslag/bevis 
 

§ 136 är justerad. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Nämnd Socialnämnden 

 
Sammanträdesdatum 
 

2019-11-13 Sista dag för överklagande 
 

2019-12-04 

Datum då anslaget sätts upp 2019-11-13 Anslaget tas ned dagen efter sista dag för 
överklagande. 
 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 

 
Underskrift  

 
___________________________________________________ 
Sofie Lagerfelt Fernström 
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Ej tjänstgörande 
ersättare 
 

Monya Axelsson (S) §§ 136-140 
Annica Johansson (M) §§ 136-150 
Tommy Kennberg (MP) §§ 136-150 
Gun Möller (V) 
Liselott Lejon (M) 
 

Övriga Desirée Svanberg, socialchef  
Lars Östbom, utredare  
Birgitta Calén, ekonomichef §§ 136-138, 143 
Jennifer Tåhlin, administratör §§ 136-138 
Anton Stolt, IT-samordnare §§ 136-138 
Britt Strömbäck, enhetschef hemsjukvården § 139 
Jessica Lindh, enhetschef Wasagården § 140 
Micaela Lundgren, enhetschef hemtjänsten § 140 

 
Ajournering Klockan 14.50-14.55 

 
 

  



4 (27) 
 

 
 

Socialnämndens protokoll 2019-11-13 

 

 

 

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 

 

§ 136 

Val av justerare och fastställande av föredragningslista 

 

 

 

Socialnämndens beslut  

 
1. Lars Ekström (K) väljs till justerare.  

2. Ett ytterligare ärende läggs till; Reviderad delegationsordning, och tas efter punkt 1. 

3. Föredragningslistan fastställs och ser ut enligt följande:  

 Ärende Dnr  

 

1 
 
 
2 

Val av justerare och fastställande av 
föredragningslista 
 
Reviderad delegationsordning  
 

  

3 Information från staben 
 

 

4 Information från hemsjukvården 
 

 

5 Information Heltidsresan 
 

SN/2019:13 

6 Sammanträdesdagar 2020 
 

SN/2019:201  

7 Uppföljning av servicegarantier IFO 
 

SN/2019:181  

8 Ekonomisk uppföljning 
 

SN/2019:96  

9 Tillstånd för försäljning av tobak - Direkten 
 

  

10 Konventera säbo-platser till demensplatser 
 

SN/2019:207  

11 Överenskommelse om samråd för vård och 
omsorg mellan Region Östergötland och 

SN/2019:203  
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Östergötlands kommuner 
 

12 Förlängning av Ramavtal för ungdomshälsor i 
Östergötland 
 

SN/2019:204  

13 Internkontrollplan 2020 
 

SN/2019:205  

14 
 
15 

Information från socialchefen 
 
Information från ordföranden 
 

  

16 Anmälan av delegationsbeslut 
 

SN/2019:83, 
SN/2019:179 

 

17 Anmälan av delegationsbeslut som omfattas av 
myndighetsutövning och sekretess 
 

SN/2019:42  

18 Meddelanden och handlingar för kännedom 
 

SN/2019:33, 
SN/2019:13 

 

19 Kurser och konferenser 
 

SN/2019:17  

 

Förslag till beslut  

Margit Berggrens Silvheden (C): Till justerare föreslås Lars Ekström (K). Jane Råsten (S) föreslår 

att en ny punkt läggs till; Reviderad delegationsordning.  

 

Beslutsgång  

Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt de förslag som finns och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med detta. Reviderad delegationsordning tas som punkt 2.   
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§ 137 

Reviderad delegationsordning 
Vår beteckning: SN/2019:213 - 002 

 

Socialnämndens beslut  

 

1. Socialnämnden reviderar sin delegationsordning i punkten 4.11 så den lyder:  

 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

4.11 Beslut om hur 
rätt till umgänge 
med den unge 
ska utövas 

14 § 2 st. p.1 
LVU 

Socialnämnden 
 
I brådskande fall 
får ordförande, 
vice ordförande 
och andre vice 
ordförande ta 
beslut.  

 

 

2. Paragrafen justeras omedelbart.  

Sammanfattning 

Socialnämndens delegationsordning behöver revideras eftersom det står fel i den. Tidigare var beslutet 

delegerat till socialnämndens utskott och i brådskande fall till IFO-chef. Enligt lagen samt rättspraxis får 

ett sådant ärende inte delegeras till utskott eller till IFO-chef utan ska tas i nämnden och vid brådskande 

fall får det tas av ordföranden.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-13 

Beslutet med handlingar expedieras till 

- 

Beslutet expedieras till  

Myndighetschef 

Ordföranden 
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Vice ordföranden 

Andre vice ordföranden  
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§ 138 

Information från staben 
 

 

Socialförvaltningens stab som består av utredare Lars Östbom, administratör Jennifer Tåhlin, IT-

samordnare Anton Stolt och nämndsekreterare/SAS Sofie Lagerfelt Fernström presenterar sig samt vad 

de arbetar med.  

Socialnämnden tackar för informationen.  
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§ 139 

Information från hemsjukvården 
 

 

Britt Strömbäck, enhetschef för hemsjukvården, som avslutar sin tjänst i Vadstena kommun vid årsskiftet 

informerar nämnden om vad som har hänt inom hemsjukvården under hennes dryga tre år som chef för 

enheten. Hon berättar hur det såg ut när hon började och vad hon och enheten arbetat med under dessa 

år samt hur läget ser ut nu när hon slutar. Hon informerar även en del om framtida projekt som enheten 

har på gång.  

Socialnämnden tackar för informationen och tackar Britt för det arbete hon gjort under sina år som 

enhetschef i Vadstena.  
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§ 140 

Information Heltidsresan 

 

Jessica Lindh, enhetschef Wasagården, och Micaela Lundgren, enhetschef hemtjänsten, informerar om 

arbetet med Heltidsresan som just nu bedrivs i kommunen. Heltidsresan är en överenskommelse mellan 

fackförbundet Kommunal och SKL, Sveriges kommuner och landsting, som ska genomföras nationellt. 

Jessica och Micaela är processledare i arbetet. De informerar om de informationsträffar de har börjat ha 

för medarbetarna. De visar även en film från SKL om Heltidsresan samt några räkneexempel på vad det 

innebär rent ekonomiskt för medarbetarna att arbeta deltid kontra heltid.  

Socialnämnden tackar för informationen.  
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§ 141 

Sammanträdesdagar 2020 
Vår beteckning: SN/2019:201 - 006 

 

Socialnämndens beslut  

 

1. Följande sammanträdesdagar fastställs för socialnämnden under 2020, samtliga tillfällen under 
förmiddagstid kl. 8.30-12.00: 
Onsdag 29 januari 
Onsdag 18 mars  
Onsdag 22 april         
Onsdag 20 maj 
Onsdag 17 juni 
Onsdag 9 september 
Onsdag 21 oktober 
Onsdag 18 november 
Onsdag 16 december 
 

Förslag till sammanträdestider för socialnämndens utskott 2020: 
Onsdag 15 januari 
Onsdag 12 februari 
Onsdag 4 mars 
Onsdag 8 april 
Onsdag 6 maj 
Onsdag 3 juni 
Onsdag 1 juli 
Onsdag 26 augusti 
Onsdag 16 september 
Onsdag 7 oktober 
Onsdag 4 november 
Onsdag 2 december 
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Förslag till beslut  
Lars Ekström ställer sig positiv till liggande förslag.  

Sammanfattning 

Enligt kommunens huvudreglemente för kommunstyrelse och nämnder ska nämnden besluta om sina 
sammanträdestider. Förslaget för 2020 innebär nio sammanträden för socialnämnden och tolv 
sammanträden för socialnämndens utskott. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-28 

Beslutet med handlingar expedieras till 

- 

Beslutet expedieras till  

Socialnämndens ledamöter och ersättare 
Handläggare och enhetschefer inom socialnämnden 
Kommunikatör 
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§ 142 

Uppföljning av servicegarantier IFO 
Vår beteckning: SN/2019:181 - 700 

 

Socialnämndens beslut  

 

1. Ärendet återremitteras med motiveringen att redovisningen måste bli tydligare och mer utförlig.  

Förslag till beslut 
Lars Ekström (K) föreslår att ärendet återremitteras med motiveringen att redovisningen måste bli 
tydligare och mer utförlig. 

Beslutsgång 
Ordföranden Jane Råsten (S) frågar nämnden om ärendet ska avgöras under dagens sammanträde eller om 
det ska återremitteras enligt Lars Ekströms (K) förslag och finner att nämnden beslutar att återremittera 
ärendet.  

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 servicegarantierna upp.   
 
Uppföljningen för 2019 uppvisar enstaka avvikelse, bland annat handläggningstider som avser insatser 
enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindra (LSS) samt garantin om att vid insats få en 
individuell plan skriven. I övrigt bedöms att verksamheten lever upp till fastställda servicegarantier. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-31 

Redovisning av servicegarantier för socialnämndens verksamheter 2019 
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Beslutet med handlingar expedieras till 

Socialchef 

Myndighetschef 

Beslutet expedieras till  

- 
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§ 143 

Ekonomisk uppföljning 
Vår beteckning: SN/2019:96 - 042 

 

Socialnämndens beslut  

1. Ekonomisk uppföljning till och med oktober 2019 för socialnämnden godkänns. 

Sammanfattning 

En helårsprognos visar ett underskott på cirka 6,1 miljoner för socialnämndens verksamhet och bygger på 
nu kända förutsättningar och beslut. Större personalkostnader på grund av ökat behov inom 
äldreomsorgen samt högre kostnader för ekonomiskt bistånd jämfört med budget bedöms vara främsta 
orsakerna till underskottet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-09 

Beslutet expedieras till  

Socialchef 

Ekonom 

 

 

  



16 (27) 
 

 
 

Socialnämndens protokoll 2019-11-13 

 

 

 

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 

§ 144 

Tillstånd för försäljning av tobak - Direkten 
Vår beteckning: SN/2019:210 - 702 

 

Socialnämndens beslut  

 

1. Socialnämnden i Vadstena kommun beslutar att bevilja Swedish Clouds AB, 556817-8007, 
ansökan om tillsvidare tillstånd för försäljning av tobaksvaror på Direkten Vadstena Storgatan 29, 
592 30 Vadstena, med försäljningstid året runt. 

Beslutet fattas med stöd av 5 kap. 3 § Lagen om tobak och liknande produkter. 

Sammanfattning 

Swedish Clouds AB, 556817-8007, ansöker om tills vidare tillstånd för försäljning av tobaksvaror på 
Direkten Vadstena, Storgatan 29, 592 30 Vadstena, med försäljningstid året runt. 
 
Lagen om tobak och liknande produkters krav bedöms vara uppfyllda. Av den anledningen föreslås 
Socialnämnden i Vadstena kommun bevilja ansökan.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-11 

Utredning, daterad 2019-11-04 

Beslutet med handlingar expedieras till 

- 

Beslutet expedieras till  

Sökanden 

Alkoholhandläggare i Motala  
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§ 145 

Konvertera säbo-platser till demensplatser 
Vår beteckning: SN/2019:207 - 739 

 

Socialnämndens beslut  

 

1. Socialnämnden ger socialchefen rätt att i samråd med enhetschef besluta om att konvertera 

avdelningar på vård- och omsorgsboende till demensavdelningar när de ser ett behov av detta.   

Förslag till beslut 
Margit Berggren Silvheden (C) ställer sig positiv till liggande förslag. 

Reservation  
Lars Ekström (K) reserverar sig mot beslutet med motiveringen att nämnden under sammanträdet fått en 
ekonomisk redovisning och att det i tjänsteskrivelsen, under rubriken finansiering, står att beslutet inte 
kommer kosta något.  

Sammanfattning 

I Vadstena finns idag två vård- och omsorgsboenden, Wasagården och Vätterngården. Enligt 

Handlingsplan för äldreomsorgen finns i kommunen idag totalt 140 platser på vård- och omsorgsboende, 

dessa är fördelade på två boenden där det finns 55 vård- och omsorgsplatser på Vättergården varav 22 

med demens-inriktning och det finns 85 platser på Wasagården varav 35 mot demens och 8 mot 

korttidsvård. 

 

I handlingsplanen för äldreomsorg står att läsa att just antalet personer med demenssjukdom beräknas öka 

kraftigt de närmaste åren. Därför ser vi i Vadstena ett behov av att öka antalet demensplatser och därför 

föreslås att socialchef i samråd med enhetschef får rätt av socialnämnden att konvertera avdelningar eller 

platser på vård- och omsorgsboende till demensplatser/avdelningar när de ser att det finns ett behov av 

det. Det är behovet som ska styra antalet platser.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-06 

Beslutet med handlingar expedieras till 

- 
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Beslutet expedieras till  

Socialchef 

Ekonom 

Enhetschefer på Wasagården och Vätterngården 

Myndighetschef 
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§ 146 

Överenskommelse om samråd för vård och omsorg mellan Region 

Östergötland och Östergötlands kommuner 
Vår beteckning: SN/2019:203 - 701 

 

Socialnämndens beslut  

 

1. Socialnämnden godkänner Överenskommelse om samråd vård och omsorg mellan Region 

Östergötland och Östergötlands kommuner.  

Sammanfattning 

Syftet med överenskommelsen är att beskriva formerna och strukturerna för samråd inom vård och 

omsorg mellan huvudmännen. Under år 2019 har två behov av justeringar i överenskommelsen om 

samråd vård och omsorg uppmärksammats. Samråd vård och omsorg föreslår att Region Östergötlands 

hälso- och sjukvårdsnämnd och kommunerna i länet beslutar att godkänna Överenskommelse om samråd 

vård och omsorg mellan Region Östergötland och Östergötlands kommuner.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-30 

Beslutsunderlag från Samråd vård och omsorg, daterad 2019-09-26 

Beslutet med handlingar expedieras till 

Socialchef  

Beslutet expedieras till  

-  
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§ 147 

Förlängning av Ramavtal för ungdomshälsor i Östergötland 
Vår beteckning: SN/2019:204 - 701 

 

Socialnämndens beslut  

 

1. Socialnämnden beslutar att förlänga Ramavtal med ungdomshälsor i Östergötland, till 2020-07-01. 

Sammanfattning 

Sedan 1 juli 2015 finns ett ramavtal för ungdomshälsor i Östergötland. Målsättningen med ramavtalet är 

att utifrån en helhetssyn erbjuda tidiga, multidisciplinära insatser satta i ett hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande perspektiv.  En förlängning av ramavtalet krävs nu för att möjliggöra ett grundligt 

arbete med den övergripande överenskommelsen om samverkan kring barn och unga i Östergötland. 

Samråd vård och omsorg föreslår Region Östergötlands hälso- och sjukvårdsnämnd och kommunerna i 

länet att besluta att förlänga Ramavtal för ungdomshälsor i Östergötland, till 2020-07-01.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-30 

Beslutsunderlag från Samråd vård och omsorg, daterad 2019-09-26 

Beslutet med handlingar expedieras till 

Socialchef  

Beslutet expedieras till  

Myndighetschef  

Ekonom 
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§ 148 

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

 

 

Vi har fått information om att kommunstyrelsen nyligen antagit en ny riktlinje för kommunens 

internkontroll samt att kommundirektören ska anta en ny rutin för interkontrollplanerna. I väntan på detta 

avvaktar socialnämnden med att arbeta med och ta fram sin interkontrollplan.  
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§ 149 

Information från socialchefen 

 

Desirée Svanberg informerar om att förvaltningen nu fått tag i Tunstall som vi haft avtal med kring 
nyckelfri hemtjänst och att samarbetet med dem nu är avslutat.   

Desirée Svanberg informerar om att en grupp i projektet Samtalsgrupp Senior är igång sedan förra veckan 
och att en ny grupp ska starta under denna vecka.  

Vidare informerar Desirée om att man har träffat ett företag som arbetar med digital medicinsignering där 
de fick visa vilka tjänster de kunde erbjuda. Mötet med dem var bra och planen är att vara igång med detta 
under 2020. Desirée informerar även om att vi under en tid fått prova digitala körjournaler i några av våra 
bilar och att det fungerat mycket bra så nu är planen att införa det permanent i alla våra bilar. 

Den sjätte platsen som varit aktuell på Aspen håller nu på att byggas. Desirée avslutar med att informera 
om rekryteringen av ny enhetschef för hemsjukvården efter Britt Strömbäck. Det är nio stycken som har 
sökt tjänsten och av dessa kommer tre erbjudas en intervju.  
 

Socialnämnden noterar och tackar för informationen. 
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§ 150 

Information från ordföranden 

 

Jane Råsten (S) informerar om att Helena Balthammar, vice ordförande i Regionens Hälso- och 

Sjukvårdsnämnd, har varit på studiebesök i Vadstena där hon fick träffa Jane, Desirée Svanberg, 

socialchef, Jessica Lindh, enhetschef Wasagården, och Britt Strömbäck, enhetschef hemsjukvården.  

 

Jane informerar vidare om att Pernilla Vidarsson, enhetschef personlig assistans och HVB-verksamhet, 

och Elisabeth Pettersson, enhetschef gruppbostäder och daglig verksamhet, har bett Jane och Desirée att 

träffa deras personal för att informera om vad nämnden arbetar med samt Janes och Desirées roller i 

förvaltningen.  

 

Jane informerar avslutningsvis om att hon och Desirée träffas en gång i veckan för att diskutera ärenden 

och saker som händer i förvaltningen.  

 

Socialnämnden noterar och tackar för informationen. 
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§ 151 

Anmälan av delegationsbeslut 
Vår beteckning: SN/2019:83-702, SN/2019:179-179, SN/2019:23-049 

 

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: 

- Delegationsbeslut: Socialchef beslutar om bokföringsmässig avskrivning av fordran inom 

socialnämndens verksamhet verifikation 11192360-11192367. Dnr SN/2019:23-049 

- Delegationsbeslut: Socialchef beslutar om bokföringsmässig avskrivning av fordran inom 

socialnämndens verksamhet verifikation 11192377. Dnr SN/2019:23-049 

- Delegationsbeslut - egen återkallelse av tillstånd för servering av alkoholdrycker. Dnr 

SN/2019:83-702 

- Yttrande över förslag till handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor. Dnr SN/2019:179-

179 
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§ 152 

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 oktober 2019 redovisas på dagens sammanträde. 

 

Beslutsunderlag 
Delegationslistor för oktober 2019 avseende Individ- och familjeomsorgen 
Delegationslistor för oktober 2019 avseende Äldre och funktionsnedsatta 
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§ 153 

Meddelanden och handlingar för kännedom 
Vår beteckning: SN/2019:33-701, SN/2019:13-709  

 

Sammanfattning 

Följande meddelanden/handlingar har rapporterats till socialnämndens sammanträde 2019-11-13:  

 

1. Protokoll från Samordningsförbundet 27 september 2019. Dnr SN/2019:33-701 
2. Protokoll från Samordningsförbundet 25 oktober. Dnr SN/2019:33-701 
3. Årshjul SN. Dnr SN/2019:13-709 

 
 

Informationen har noterats och läggs till handlingarna.  
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§ 154 

Kurser och konferenser 
Vår beteckning: SN/2019:17 - 700 

 

 

Socialnämndens beslut 
1. Ingen ur socialnämnden åker på någon av utbildningarna.  

 

 

Förslag till beslut  
Lars Ekström (K) föreslår att ingen från nämnden åker på någon utbildning med tanke på den 
ekonomiska redovisningen som nämnden fått tidigare under sammanträdet.  
 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om nämnden kan anta Lars Ekströms (K) förslag om att ingen åker på någon av 
utbildningarna och finner att nämnden beslutar i enlighet med det.  
 

Sammanfattning 
Det finns tre aktuella konferenser/kurser. Dessa konferenser är:  

1. Narkotikaseminarium, Linköping 6 december 
2. Konferens om Funktionshinderspolitiska strategier, Linköping 5 december 
3. Konferens om Funktionshinderspolitik, Norrköping 5 december 

 
 

Beslutsunderlag 
Inbjudan till Narkotikaseminarium– Linköping 6 december 
Inbjudan till konferens om Funktionshinderspolitiska strategier, Linköping 5 december 
Inbjudan till konferens om funktionshinderspolitik, Norrköping 5 december  

 

Beslutet expedieras till 
- 
 

 

 

 

 

 


