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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 47/2018 Dnr 2018/40

Skrivelse från Framsteget om 
habiliteringsersättning
Beslut
Socialnämnden beslutar att

- statsbidraget för habiliteringsersättningen ska rekvireras.
- höja habiliteringsersättningen till 70 kronor per heldag och 35 

kronor per halvdag under år 2018 enligt Framstegets förslag.
- ersättningen betalas ut retroaktivt för första halvåret 2018.
- anmäla intresse om att ta del av ej rekvirerade statsbidrag för 

habiliteringsersättning 2018.
- uppdra åt Framsteget att ta fram ett förslag på timersättning 2019.

Sammanfattning
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2018 fördela 350 
miljoner kronor till kommunerna som ska användas till 
habiliteringsersättning enligt LSS. Framsteget föreslår därför i en skrivelse 
till nämnden att höja habiliteringsersättningen under 2018.

Ärendebeskrivning
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2018 fördela 350 
miljoner kronor till kommunerna. De medel som ska fördelas får användas 
av kommunerna i syfte att införa eller höja en låg dagpenning till de som 
deltar i daglig verksamhet. Pengarna måste användas under 2018, de får 
inte föras över till 2019 utan ska då återbetalas till Socialstyrelsen. 
Socialstyrelsen kommer att fördela de pengar som kommunerna inte använt 
till de kommuner som anmält intresse för att få ta del av medel som inte 
rekvirerats. 

För Hultsfreds kommun innebär det 700 000 kronor. Framsteget framför i 
en skrivelse till nämnden att de anser att det är självklart att Hultsfreds 
kommun söker dessa pengar och anmäler intresse för att få ta del av medel 
som inte rekvirerats. Framsteget föreslår nämnden att höja 
habiliteringsersättningen till 70 kronor för heldag och 35 kronor för 
halvdag under 2018.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 32/2018
Skrivelse från Framsteget om att höja habiliteringsersättningen med 
statsbidrag 2018
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Skickas till
Framsteget
Socialchef
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 48/2018 Dnr 2018/41

Kvalitetsberättelse Framsteget 2017
Beslut
Socialnämnden antar förvaltningens kvalitetsberättelse 2017 gällande 
Framsteget.

Sammanfattning
En uppföljning av kvaliteten inom Framsteget utifrån gällande uppdrag och 
kravbeskrivning har genomförts av socialchef 2018-02-13.
Utifrån den uppföljningen har en kvalitetsberättelse sammanställts för de 
områden som kvalitetssäkrats.

Ärendebeskrivning
Kvalitetsberättelse för Framsteget är sammanställd utifrån kvalitetssäkring 
genomförd vid samtal med verksamhetsledarna. Vid mötet har socialchef 
tagit del av de dokument som behövts för att säkerställa frågeställningarna 
som presenterats inför kvalitetssäkringen. Förvaltningen anser att 
intraprenaden Framsteget utför sina uppdrag utifrån den 
uppdragsbeskrivning som finns.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 34/2018
Tjänsteskrivelse 2018-04-15
Kvalitetsberättelse Framsteget 2017

Skickas till
Framsteget
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 49/2018 Dnr 2018/42

Kvalitetsberättelse Vård och omsorg 2017
Beslut
Socialnämnden antar förvaltningens kvalitetsberättelse 2017 gällande vård 
och omsorg.

Sammanfattning
Förvaltning har utifrån handlingsplanen gällande kvalitetssäkring inom 
vård och omsorg sammanställt en kvalitetsberättelse för 2017.

Ärendebeskrivning
Kvalitetsberättelsen som förvaltningen sammanställt presenterades i sin 
helhet på utvärderingsdagarna för 2017. Den är sammanställd utifrån den 
handlingsplan för kvalitetssäkring av vård och omsorg som presenterades 
och beslutades inför 2017.

Under 2018 kommer en uppdaterad handlingsplan att presenteras för 
socialnämnden.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 33/2018
Tjänsteskrivelse 2018-04-15
Kvalitetsberättelse vård och omsorg 2017

Skickas till
Myndighet vård och omsorg
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 50/2018 Dnr 2018/16

Remiss - betänkandet Ett fönster av möjligheter 
– stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat 
boende (SOU 2017:112)
Beslut
Socialnämnden avstår från att avge remissyttrande.

Sammanfattning
Hultsfreds kommun är inbjuden att lämna synpunkter på betänkandet ”Ett 
fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat 
boende (SOU 2017:112)”.

Ärendebeskrivning
Socialdepartementet, Regeringskansliet, har skickat en remiss gällande 
betänkandet ”Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn 
i skyddat boende (SOU 2017:112)”. Hultsfreds kommun är inbjuden att 
lämna synpunkter. Ett eventuellt svar behöver vara Socialdepartementet 
tillhanda den 15 maj 2018.

Förvaltningen har inga synpunkter på remissen.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 31/2018
Missiv - Remiss av betänkandet Ett fönster av möjligheter - stärkt 
barnperspektiv för barn i skyddat boende
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 51/2018 Dnr 2018/18

Förslag om hantering av stiftelsen 
Skolsamfonden, stiftelsen Sociala samfonden 
samt stiftelsen Irene Engdahls fond
Beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att

- medlen som finns i Sociala samfonden används till inköp av mindre 
buss som ska användas av kommunens särskilda boenden för äldre.

- medlen som finns i Irene Engdahls fond används till aktiviteter 
inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF).

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har gett i uppdrag till socialnämnden att ta fram förslag i 
samråd med ekonomikontoret på vad pengarna kan användas till inom 
ramen för stiftelsernas ändamål. Ekonomikontoret har i uppdrag att ta fram 
ett förslag till ansökan om upplösning av dessa stiftelser. Vid en eventuell 
upplösning kommer de medel som finns i dessa stiftelser kunna användas 
under ett år till ändamål inom de ramar som beskrivs i respektive stiftelse.

Ärendebeskrivning
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2018-02-21 (§ 16) att ge 
förvaltningen i uppdrag att fram ett förslag vad pengarna kan användas till 
inom ramen för stiftelsernas ändamål. De två stiftelserna som det handlar 
om för socialnämndens del är Sociala samfonden samt Irene Engdahls 
fond.

Sociala samfonden ska komma invånare i Hultsfreds kommun tillgodo och 
användas till sjuka, gamla eller handikappade och till behövande 
minderåriga barn. Tillgångarna i denna fond uppgick 2016 till 415 227 
kronor.

Irene Engdahs fond ska komma handikappade i Vena och Målilla till 
godo, i första hand synskadade och utvecklingsstörda samt handikappades 
minderåriga barn och/eller till djurskyddsorganisationer med verksamhet 
inom ovan angivna områden. Tillgångarna i denna fond uppgick 2016 till 
15 426 kronor.

Förvaltningen föreslår att medlen som finns i Sociala samfonden används 
till inköp av en mindre buss att användas inom äldreomsorgen för utflykter 
och kortare resor för boende på de särskilda boendena inom kommunen.
Vidare förslår förvaltningen att medlen som finns i Irenes Engdahls fond 
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används till aktiviteter inom omsorgen för personer med 
funktionsnedsättning (OF).

Då det gäller förslaget om inköp av en mindre buss till äldreomsorgen 
föreslår förvaltningen att övriga kostnader såsom försäkring, drivmedel och 
andra årligt återkommande kostnader finansieras av de särskilda boendena 
gemensamt inom befintlig budgetram. Förvaltningens förslag genomförs 
under förutsättning att kommunstyrelsens beslutar att ansöka om 
upplösning av dessa fonder samt att den ansökan beviljas.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 35/2018
Tjänsteskrivelse 2018-04-15
Kommunstyrelsen § 4/2018
Förslag om hantering av stiftelsen Skolsamfonden, stiftelsen Sociala 
samfonden samt stiftelsen Irene Engdahls fond

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 52/2018 Dnr 2017/121

Motion om äldreboendegaranti
Beslut
Socialnämnden bjuder in biståndshandläggare att lämna information om 
processen vid biståndsbedömning till närmast möjliga nämndssammanträde 
och bordlägger ärendet till dess. Kvalitetssäkring ur den enskildes 
perspektiv bör beröras i informationen.

Sammanfattning
Förvaltningen anser att nuvarande lagstiftning gällande bistånd och den 
enskildes rättigheter även fortsättningsvis ska följas. Hultsfreds kommun 
har tagit beslut om en långsiktig plan för att tillgodose behovet både då det 
gäller seniorboende, trygghetsbostäder och särskilda boenden. Många av 
trygghetslägenheterna finns i nära anslutning till kommunens särskilda 
boenden. Hultsfreds Bostäder och andra bostadsbolag renoverar och gör 
fler bostäder tillgängliga vilket ökar tryggheten och den enskildes 
välbefinnande över att klara sin vardag. Samråd har skett med berörda 
motionsställare.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Anders Andersson, KD, har 2017-08-23 lämnat in 
en motion om äldreboendegaranti. Motionsställaren menar att det är hög tid 
att lagstifta om en äldreboendegaranti, som skulle garantera varje person 
över exempelvis 85 år en lagstadgad rätt att få en plats på ett äldreboende 
om så önskas. Förslaget innebär att beslutet att flytta till ett äldreboende 
helt ska vara den enskildes. Kommunens ansvar är att se till att det finns 
platser på olika boendealternativ. Kristdemokraterna föreslår därför att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att klarlägga vad som inom nuvarande 
lagstiftning är möjligt att göra för att vår kommun ska kunna gå före och 
erbjuda en äldreboendegaranti, alternativt ta kontakt med Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) och Socialdepartementet för att få de 
regeländringar som behövs.

Förvaltningens bedömning då det gäller vad som är möjligt inom 
nuvarande lagstiftning är att det inte finns något hinder för en kommun att 
vara generösare än vad en lagstiftning säger. Däremot anser förvaltningen 
att nuvarande lagstiftning gällande biståndsbedömning för en ansökan om 
ett särskilt boende bör fortsätta att gälla. Då det gäller seniorboende och 
trygghetsboende krävs ingen biståndsbedömning, det är den enskildes eget 
beslut att anmäla intresse för ett sådant boende. Biståndsbedömningen 
gäller enbart det särskilda boendet och förvaltningen anser att det även 
fortsättningsvis bör vara en biståndsbedömd insats. Det är av stor vikt att de 
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äldre som har störst behov i första hand erbjuds ett särskilt boende. 
Vidare anser förvaltningen att det idag sker mycket få avslag vid en 
ansökan om särskilt boende då kriterierna för att bevilja ett boende i högre 
grad än tidigare tar hänsyn till den enskildes önskemål. Trygghet är ett 
sådant exempel som idag ger garanti för att ett särskilt boende beviljas. 
Förvaltningen anser att fortsatt biståndsbedömning enligt nuvarande 
lagstiftning ska gälla för ansökningar om särskilt boende. Förvaltningen 
anser inte att någon äldreboendegaranti ska erbjudas kommunens invånare 
då det gäller särskilt boende.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 36/2018
Tjänsteskrivelse 2018-04-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 259/2017
Motion från Anders Andersson, KD, om äldreboendegaranti 

Skickas till
Myndighet vård och omsorg
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 53/2018 Dnr 2017/122

Motion om att förebygga fallolyckor hos våra 
äldre
Beslut
Socialnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar 
yttrandet till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Förvaltningen anser inte att halkskydd ska erbjudas till kommuninvånare 
som har hemtjänst eller larm och inte heller till invånare över 65 år. Frågan 
har behandlats i en tidigare motion. Det svaret ledde till att en arbetsgrupp 
bildades med uppdrag att ta fram beskrivning på olika former av enkla 
hjälpmedel. I uppdraget ingick även att ta fram en sammanställning på 
vilka enkla hjälpmedel som finns att tillgå och även ge förslag på var den 
enskilde kan köpa dessa hjälpmedel. Om den enskilde som idag har insatser 
i form av hemtjänst inte själv eller med stöd av närstående kan köpa 
exempelvis halkskydd så hjälper självklart medarbetare inom 
socialförvaltningen att göra dessa inköp. Samråd har skett med berörda 
motionsställare.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamot Börje Helgesson, L, har 2017-10-18 lämnat in en 
motion om att förebygga fallolyckor hos äldre. I motionen föreslås att 
kommunen erbjuder halkskydd till våra äldre kommuninvånare. I första 
hand till de som idag har hemtjänst eller larm och i andra hand till alla över 
65 år. Motionsställaren föreslår även att medel för kommande säsong tas ur 
oförutsedda utgifter och därför behandlas vid budgetberedningen 2019 samt 
att ansvarig förvaltning får i uppdrag att söka medfinansiering från 
exempelvis Landstinget.
Förvaltningens yttrande grundar sig dels på en tidigare utredning som gjorts 
i frågan om gratis halkskydd och dels i förvaltningens inriktning på ett 
salutogent förhållningssätt.
Då det gäller tidigare utredning så ledde den till en arbetsgrupp som tog 
fram ett material om enklare hjälpmedel och var den enskilde kunde köpa 
dessa. Förslagen på enklare hjälpmedel kommer att visas i speciella skåp på 
kommunens särskilda boenden. Förvaltningens inriktning på ett salutogent 
synsätt innebär i korthet att det den enskilde kommuninvånaren kan göra 
själv eller med hjälp av anhöriga ska inte tas ifrån den enskilde. 
Förvaltningen inriktar sig istället på att visa och vägleda den enskilde och 
anhöriga, vilka hjälpmedel som finns och var dessa kan inköpas.
Förvaltningen anser inte att halkskydd ska erbjuda till våra äldre 

12



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-05-09

2(2)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

kommuninvånare.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 37/2018
Tjänsteskrivelse 2018-04-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 262/2017
Motion från Börje Helgesson, L, om att förebygga fallskador hos våra äldre

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 54/2018 Dnr 2017/82

Uppföljning av socialnämndens beslut 2017
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Uppföljning av verkställighet av socialnämndens beslut helåret 2017.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har tagit fram en uppföljning av verkställighet av beslut 
fattade av socialnämnden under första halvåret 2017 enligt bilagt underlag.

Följande ärenden och aktuellt beslut finns med i sammanställningen:

Socialnämnden den 11 januari 2017
Växla försörjningsstöd mot arbete

Socialnämnden den 15 mars 2017
Ersättning för förskjuten semester inom vård och omsorg 2017
Förändring i styrmodellen inom omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning (OF)
Information om åtgärder för platser i särskilt boende

Socialnämnden den 12 april 2017
Patientsäkerhetsberättelse 2016
Redovisning av inkomna synpunkter helår 2016
Information om åtgärder för ett utökat antal platser inom särskilt boende

Socialnämnden den 10 maj 2017
Information om gemensam socialjour norra Kalmar län

Socialnämnden den 7 juni 2017
Utökning av tjänst personliga ombud
Information om revidering av verksamhetsråd och verksamhetsdialoger

Socialnämnden den 16 augusti 2017
Strategi e-Hälsa inom H2O 2017-2025
Gemensam socialjour norra Kalmar län
Överenskommelse mellan Landstinget och kommunerna i Kalmar län om 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Revidering av verksamhetsråd och verksamhetsdialoger
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Socialnämnden den 13 september 2017
Förlängning av Framstegets överenskommelse om intraprenad
Halvårsredovisning avvikelser HSL januari-juni 2017
Synpunkter under första halvåret 2017
Stickprov fordonsbränslekvitton 2016
Förslag på tillfälligt särskilt boende

Socialnämnden den 11 oktober 2017
Utbetalning av ekonomiskt bistånd ur ett jämställdhetsperspektiv
Ansökan om godkännande för valfrihetssystem hemtjänst – Pauliström vård 
och omsorg

Socialnämnden den 15 november 2017
Feriepraktik 2018
Beslut om tillfälligt särskilt boende
Avveckling HVB Rönnvägen

Socialnämnden den 6 december 2017
Inrättande av tjänster inom socialnämndens verksamhetsområde i budget 
2018
Avveckling HVB Rönnvägen

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 38/2018
Tjänsteskrivelse 2018-04-19
Uppföljning av verkställighet av beslut helåret 2017
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SN § 55/2018 Dnr 2018/43

Revidering av delegationsordningen
Beslut
Socialnämnden justerar delegationsordningen utifrån förvaltningens 
förslag.

Sammanfattning
Personalavdelningen har i samband med ett ärende rörande bisyssla 
uppmärksammat förvaltningen på att en förändring av delegat bör göras 
gällande bisyssla.

Ärendebeskrivning
Respektive chef har i uppdrag att i samband med medarbetarsamtal lyfta 
frågan om en medarbetare har någon form av bisyssla. Det är då upp till 
närmaste chef att avgöra om eventuell bisyssla ska godkännas. 
I delegationsordningen anges för närvarande att delegat är personalchef, 
detta bör ändras till närmaste chef.

11. Personalärende

11.27 Godkännande av bisyssla

Nuvarande delegat Förslag till ny
                                                                                       delegat
Personalchef Förvaltningschef

Verksamhetschef
Enhetschef
Sektionschef
Verksamhetsledare

Förvaltningen föreslår att delegaten ändras enligt ovan förslag.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 39/2018
Tjänsteskrivelse 2018-04-16

Skickas till
HR-konsult
Förvaltningens chefer
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SN § 56/2018 Dnr 2018/44

Rapport om öppna jämförelser 2017
Beslut
Socialnämnden lägger rapporten gällande öppna jämförelser 2017 för 
kännedom till handlingarna.

För att ta del av resultatet klicka på nedan länk:
https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/aldre.9487.html

Sammanfattning
Öppna jämförelser är en rapport som presenteras årligen. Den är en 
sammanställning av olika undersökningar som genomförs inom vård och 
omsorg. Undersökningar som rapporteras in är brukarundersökningen, 
enhetsundersökning, uppgifter till Kolada, de olika kvalitetsregistren, med 
mera. En jämförelse av vissa resultat 2015-2017 har sammanställts med 
anledning av den satsning som gjorts gällande att utveckla salutogena 
verksamheter inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning. 

Ärendebeskrivning
Utifrån den satsning på utbildning till samtliga medarbetare gällande 
salutogena verksamheter och salutogena genomförandeplaner som 
genomförts de senaste åren har förvaltningen jämfört Öppna jämförelser 
2017 med det resultat som presenterades 2015. En viktig fråga i 
jämförelsen var att se om den utbildningsinsats som gjorts resulterat i bättre 
resultat i verksamheterna. Jämförelsen har gjorts både då det gäller 
hemtjänst och särskilt boende.

Förvaltningen har jämfört resultatet på följande områden:
 Bemötande, förtroende och trygghet
 Inflytande och tillräckligt med tid
 Hemtjänst respektive särskilt boende som helhet

Inom särskilt boende har en jämförelse även gjorts gällande, aktiviteter, 
boendemiljö samt mat och måltid. Resultaten i öppna jämförelser 
presenteras dels som procentuellt antal nöjda brukare men även en 
placering bland kommunerna i Sverige.

Inom hemtjänsten har resultaten inom de jämförda områdena klart 
förbättrats. Då det gäller hemtjänsten som helhet var kommunen på plats 
136 när resultatet presenterades 2015. År 2017 hade den placeringen 
flyttats fram till plats 44. Både bemötande, trygghet och tillräckligt med tid 
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

har förbättrats under dessa två år.

När det gäller särskilt boende kan förvaltningen glädjas åt en första 
placering i Sverige då det gäller inflytande och tillräckligt med tid. Mycket 
roligt och en otrolig stolthet att resultaten inom framförallt särskilt boende 
men även hemtjänsten förbättrats med hjälp av det fokus på salutogena 
verksamheter och socialnämndens värdegrund.

Även området gällande aktiviteter har gjort stora förbättringar inom särskilt 
boende. Plats 162 i jämförelsen 2015 mot plats 13 i resultatet 2017.
Bemötande har också fått ett mycket bättre resultat. Placering 42 i senaste 
rapporten att jämföra med placering 158 i rapporten 2015.
Precis som hemtjänsten har resultatet för särskilt boende som helhet ett 
mycket bra resultat. Plats 32 i Sverige jämfört med plats 113 i rapporten 
2015.

Förvaltningen kan konstatera att satsningen på utbildning och fokus på 
värdegrund har gett resultat i verksamheterna. Det viktiga nu är att fortsätta 
reflektera och utveckla verksamheterna. Samtliga utbildningsinsatser är 
färskvara och det gäller att hålla i och hålla ut i värdegrund, KASAM och 
salutogena verksamheter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-05-01
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 57/2018 Dnr 2016/27

Lägesrapport ny- och ombyggnation särskilt 
boende
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Lägesrapport ny- och ombyggnation särskilt boende.

Ärendebeskrivning
Ordförande informerar om att detaljprojektering nu påbörjas. Det är flera 
beslut på detaljnivå som ska fattas. 

Socialchef informerar om att en projektsamordnare nu har anställts. 
Projektsamordnare presenterar sig för nämnden under hösten 2018.

Skickas till
Verksamhetschef vård och omsorg
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 58/2018 Dnr 2018/2

Rapporter
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Deltagare ges möjlighet att lämna aktuella rapporter.

Ärendebeskrivning
Socialchef informerar om avvecklande av stödboende för 
ensamkommande. Förvaltningen har haft förhandling med fackliga 
representanter. 

Ordförande informerar om konferens om den nya demensvården anordnat 
av Socialstyrelsen den 8 maj i Oskarshamn. Hälften av befolkningen över 
90 år har någon form av demens.

Lizette Wästerlund, S, rapporterar från LUPP styrgrupp. Det var diskussion 
kring om fler områden bör finnas med i enkäten, såsom aktivitet inom 
föreningar.

Socialchef informerar om budget 2019.

Socialchef informerar om arbetet med Heltid som norm.
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 59/2018 Dnr 2018/3

Anmälningsärenden
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Samverkansöverenskommelse med Landstinget i Kalmar län om riskbruk, 
missbruk och beroende (Handlingsnr. 18/433)
Kommunstyrelsen § 44/2018 (Handlingsnr. 18/458)
Cirkulär 18:17 Vårpropositionen och vårändrings-
budgeten för år 2018 (Handlingsnr. 18/508)
Mötesanteckningar från verksamhetsdialog Hälso -sjukvård och 
rehabilitering (HSR) 2018-03-20 (Handlingsnr. 18/444)
Domar från Förvaltningsrätten i Växjö, 3 st 
(Handlingsnr. 18/435, 18/459, 18/539)
Protokoll från socialnämndens samverkanskommitté 2018-03-06, 2018-04-
10
Delegationsbeslut april 2018: Omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning (OF), Äldreomsorgen (ÄO) och Individ- och 
familjeomsorgen (IFO)
Tecknade avtal (Handlingsnr. 18/436)
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Närvaro-/röstningslista

Ledamot Tjänstgörande ersättare
Närvar-
ande

§  
Ja

§ 
Nej

§ 
Ja

§
Nej

§ 
Ja

§
Nej

1 Per-Inge Pettersson, C X
2 Conny Daag, M X
3 Eva Svedberg, S X
4 Jonny Bengtsson, S X
5 Monica Bergh, KD X
6 Antje Rohde, C Ann-Charlott 

Andersson, C
X

7 Britt Wireland Sorpola, S X
8 Lizette Wästerlund, S X
9 Carl-Johan Pettersson, SD X
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