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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 1/2019 Dnr 2016/27

Lägesrapport Hultsfred Trygga Hem
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Verksamhetschef vård och omsorg lämnar en lägesrapport om pågående 
arbete inom Hultsfred Trygga Hem.

Ärendebeskrivning
Verksamhetschef informerar den nya nämnden om föreningen Hultsfred 
Trygga Hem och dess styrelse. Antalet platser inom särskilt boende ska 
utökas under en period om cirka fem år.

Den första etappen består av nybyggnation av sju trygghetslägenheter 
utanför särskilt boende Ekliden i Virserum. Byggstarten ägde rum i 
december 2018. Nästa etapp är ombyggnation av särskilt boende 
Hemgården i Målilla där antalet platser ska utökas och ett tillagningskök 
byggas. Projekteringen inför den ombyggnationen pågår och flera olika 
referensgrupper har bildats från bland annat pensionärsorganisationerna 
och de fackliga föreningarna.

Socialnämnden har som mål att varje särskilt boende i kommunen ska vara 
en träffpunkt för boende på orten såväl som för de som bor där. Det är 
också prioriterat att det ska finnas tillagningskök på varje särskilt boende. 
Utgångspunkten är att verksamheterna ska vara salutogena – det vill säga 
att den enskilde ska kunna behålla det liv denne haft tidigare även efter flytt 
till särskilt boende och att det friska tas tillvara på.
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SN § 2/2019 Dnr 2019/9

Återrapport feriearbete 2018 och lägesrapport 
sektion Arbete och integration
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Sektionschef lämnar tillsammans med medarbetare från sektion för arbete 
och integration inom individ- och familjeomsorgen (IFO) en återrapport om 
feriearbetet 2018. Sektionschef lämnar också en lägesrapport från sektion 
Arbete och integration.

Ärendebeskrivning

Återrapport feriepraktik 2018
Varje år kan de ungdomar som slutar högstadiet (16-åringar) ansöka om 
feriepraktik i kommunen över sommaren. Ungdomar upp till 18 år kan 
också erbjudas feriepraktik vid särskilda skäl. Feriepraktiken består av 
totalt 90 timmars arbete fördelat på sex timmar per dag i tre veckor. Vilket 
typ av arbete det är varierar. Ungefär 75 procent finns inom de kommunala 
verksamheterna och resterande procent inom föreningar och privata 
företag. Under 2018 fick 150 ungdomar av 228 sökande feriepraktik.

Lägesrapport Arbete och integration
Sektion Arbete och integration inom individ- och familjeomsorgen (IFO) 
arbetar med arbetsmarknadspolitiska insatser både för ungdomar och andra 
målgrupper. Sektionen har ett ansvar för nyanlända inom integration. 
Sektionen innefattar även olika projekt för utsatta grupper på 
arbetsmarknaden. 

Arbetsmarknadspolitiska insatser inom sektionen består av extratjänst, 
växla försörjningsstöd mot arbete, praktik, arbetsträning, sysselsättning och 
feriepraktik. Integrationsinsatser består av samhällsorientering, 
integrationssamtal, gruppaktiviteter, samverkan ideella aktörer och 
uppsökande verksamhet. De olika projekten är: HuVi Unga, Utegruppen, 
Vidarebosättning, SO Direkt, Aktiva föräldrar, Plattform Vimmerby-
Hultsfred, Gemensam handlingsplan.

Verksamheten Stegen har under 2018 utökats till att vara mer inkluderande 
även för personer som inte blivit anvisade dit. Exempelvis kan ungdomar 
som inte fungerar i skolan och behöver ett ”bryt” komma till Stegen. 
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Stegen har även ett samarbete med SFI för praktisk språkinlärning. Det 
finns också samhällsorienteringsgrupper på Stegen.
Under 2018 har 37 av 50 platser för anpassade anställningar ordnats ute i 
de kommunala verksamheterna. Ett antal har gått vidare till reguljära 
anställningar medan andra har fått förlängt ytterligare ett år.

Statistik visar att det anställs fler män än kvinnor även inom de 
arbetsmarknadspolitiska insatserna. Det är en aspekt som inte får glömmas 
bort och som det kontinuerligt arbetas med. Statistik visar också att den 
största delen av personer med insatser inom Arbete och integration kommer 
från Syrien, följt av Sverige.

Ärendeantal: 274 aktiva integrationsinsatser, 189 aktiva 
arbetsmarknadsinsatser, 53 aktiva på Stegens arbetsträning, 22 aktiva 
insatser inom Plattformen (68 konsultationer).

Beslutsunderlag
Uppföljning feriepraktik 2018
Översiktskarta feriepraktik 2018 (bilaga)
Presentation Arbete och integration
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SN § 3/2019 Dnr 2019/7

Val av ledamöter till socialnämndens 
arbetsutskott 2019-2022
Beslut
Socialnämnden beslutar att till ordinarie ledamöter och ersättare i 
socialnämndens arbetsutskott 2019-2022 utse följande personer:

Ordinarie
Per-Inge Pettersson, C
Conny Daag, M
Jonny Bengtsson, S
Cajsa Runn, S

Ersättare
Antje Rohde, C
Monica Bergh, KD
Eva Svedberg, S
Tomas Lockström, S

Ärendebeskrivning
Socialnämnden ska utse ett utskott på fyra ordinarie ledamöter samt fyra 
ersättare för mandatperioden 2019-2022.

Skickas till
De valda
Kommunkansliet
Personalkontoret
Chefer inom förvaltningen
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SN § 4/2019 Dnr 2019/7

Val av ledamöter till Kommunala 
Pensionärsrådet 2019-2022
Beslut
Socialnämnden beslutar att till ledamöter i kommunala pensionärsrådet 
2019-2022 utse följande personer:

Per-Inge Pettersson, C
Jonny Bengtsson, S

Per-Inge Pettersson, C, utses till ordförande i kommunala pensionärsrådet 
2019-2022.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden ska besluta om ordinarie ledamöter och ersättare till det 
kommunala pensionärsrådet under mandatperioden 2019-2022.

Skickas till
De valda
Kommunkansliet
Personalkontoret
Förvaltningschef och verksamhetschefer
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SN § 5/2019 Dnr 2019/7

Val av ledamöter till Lokala Hälsorådet 2019-
2022
Beslut
Socialnämnden beslutar att till ordinarie ledamot och ersättare i lokala 
hälsorådet 2019-2022 utse följande personer:

Ordinarie 
Per-Inge Pettersson, C

Ersättare
Tomas Lockström, S

Ärendebeskrivning
Socialnämnden ska utse ordinarie ledamot och ersättare som ska ingå i det 
Lokala Hälsorådet under mandatperioden 2019-2022.

Skickas till
De valda
Kommunkansliet
Personalkontoret
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SN § 6/2019 Dnr 2019/7

Val av representanter till LUPP Styrgrupp 2019-
2022
Beslut
Socialnämnden nominerar två av socialnämndens ledamöter till 
representanter i LUPP Styrgrupp 2019-2022:

Per-Inge Pettersson, C
Tomas Lockström, S

Ärendebeskrivning
Socialnämndens ordförande lyfter att socialnämnden ska nominera två av 
nämndens ledamöter till LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitik) 
Styrgrupp och delge kommunstyrelsen. 

Socialnämndens ordförande frågar om nämnden är redo att fatta beslut på 
dagens sammanträde.
Socialnämndens ordförande finner att nämnden är redo att fatta beslut på 
dagens sammanträde.

Skickas till
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
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SN § 7/2019 Dnr 2019/7

Val av kontaktpolitiker till verksamhetsråd 
2019-2022
Beslut
Socialnämnden avvaktar val av kontaktpolitiker till verksamhetsråd 2019-
2022 till efter mål- och resultatdagar den 20-21 mars.

Sammanfattning
Val av kontaktpolitiker till verksamhetsråd 2019-2022.

Ärendebeskrivning
Varje år har verksamheterna inom äldreomsorgen ett par verksamhetsråd 
tillsammans med pensionärsorganisationer, brukare, anhöriga och personal. 
I dessa ingår även kontaktpolitiker från socialnämnden.

En översyn av organisation och arbetssätt pågår.

Skickas till
Socialchef
Verksamhets- och enhetschefer

11



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-01-09

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 8/2019 Dnr 2019/7

Val av kontaktpolitiker till verksamhetsdialoger 
2019-2022
Beslut
Socialnämnden avvaktar val av kontaktpolitiker till verksamhetsdialoger 
2019-2022 till efter mål- och resultatdagar den 20-21 mars.

Sammanfattning
Val av kontaktpolitiker till verksamhetsdialoger 2019-2022.

Ärendebeskrivning
Varje år har socialförvaltningens verksamheter ett par verksamhetsdialoger 
tillsammans med kontaktpolitiker från socialnämnden.

Skickas till
Ledningsgrupper
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SN § 9/2019 Dnr 2018/102

Högsta godtagbara hyreskostnad 2019
Beslut
Socialnämnden ändrar högsta godtagbara hyreskostnad för 2019 enligt 
förvaltningens förslag vid beräkning av ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen.

Sammanfattning
Vid beräkning av ekonomiskt bistånd utgår bistånd för rimlig boendekostnad. 
Rimlig boendekostnad är framräknat genom vad som är rimligt för en 
låginkomsttagare på orten i förhållande till större bostadsföretag. 
Nedanstående tabell visar därmed en rimlig boendekostnad för 2019 i 
Hultsfreds kommun.

Ärendebeskrivning
Försörjningsstöd utöver riksnorm kan lämnas för skäliga kostnader för ett antal 
behovsposter. En av dessa behovsposter är boendekostnad. Utgångspunkten 
vid bedömningen av vad som är en skälig boendekostnad bör vara vad en 
låginkomsttagare på orten normalt har möjlighet att kosta på sig. Kostnaden 
bör även relateras till hyresnivån hos allmännyttiga bostadsföretag eller andra 
större bostadsföretag på orten. Utifrån detta har det sedan tidigare framräknats 
vad som är en rimlig hyreskostnad för en låginkomsttagare i Hultsfreds 
kommun. Varje år revideras denna hyreskostnad utifrån den hyreshöjning som 
Hultsfreds Bostäder förhandlar fram. För 2019 är hyreshöjningen om 1,36%.

Därmed anses högsta godtagbara hyra för 2019 vara enligt nedanstående tabell.

     
 Högsta Genomsnittskostnad/lägenhetsstorlek  
 Storlek Hultsfreds bostäder  
Familjetyp F-kassan Lgh-typ Ant kvm Kostnad  
1-2 vuxna 60 kvm 1 rok 39,9 3 530 kr  
1-2 vuxna +1 barn 80 kvm 2 rok 61,6 5 120 kr  
1-2 vuxna + 2 barn 100 kvm 3 rok 76,6 5 800 kr  
1-2 vuxna + 3 barn 120 kvm 4 rok 97,3 6 540 kr  
1-2 vuxna + 4 barn 140 kvm 5 rok 118,5 7 700 kr  
1-2 vuxna + 5 barn 160 kvm 6 rok 146,5 10 800 kr  

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-12-06
Socialnämndens arbetsutskott § 104/2018
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Skickas till
Sektionschef IFO Vuxen
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SN § 10/2019 Dnr 2018/103

Ändring av riksnorm för 2019
Beslut
Socialnämnden ändrar riksnorm för 2019 för att användas som underlag vid 
beräkning av ekonomiskt bistånd.

Sammanfattning
Ändring av riksnorm för 2019 vid beräkning av ekonomiskt bistånd.

Ärendebeskrivning
Regeringen har fastställt riksnorm för 2019 enligt nedanstående tabell. 
Ändringarna för 2019 är att regeringen räknat upp samtliga poster med 2 
procent jämfört med riksnorm för 2018. 

Personliga kostnader per hemmavarande barn och skolungdom, kronor
Ålder 0 år 1-2 år 3 år 4-6 år 7-10 år 11-14 år 15-18 år 19-20 år

Summa 
personliga 
kostnader

2 130 2 380 2 120 2 380 2 990 3 440 3 880 3 090

Utan lunch 
5 dagar per 
vecka

2 000 2 190 1 940 2 120 - - - -

Personliga kostnader vuxna, kronor
Ensamstående Sambor

Summa personliga kostnader 3 090 5 570
Gemensamma hushållskostnader, kronor
Antal personer 1 2 3 4 5 6 7
Summa 
gemensamma 
kostnader

990 1 100 1 380 1 570 1 810 2 050 2 220

För att beräkna kostnaden för hushåll med fler än 7 personer lägger man till 170 
kr för varje ytterligare hushållsmedlem. Det motsvarar skillnaden mellan 
hushåll med 6 respektive 7 personer.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-12-04
Socialnämndens arbetsutskott § 105/2018

Skickas till
Sektionschef IFO Vuxen
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SN § 11/2019 Dnr 2018/104

Förenklad hantering av inkomstförfrågan och 
avgiftsbeslut inom vård och omsorg
Beslut
Socialnämnden lägger informationen om förenklad hantering av 
inkomstförfrågan för beräkning av avgift inom vård och omsorg samt 
avgiftsbeslut till handlingarna.

Sammanfattning
Information om förenklad hantering av inkomstförfrågan vid beräkning av 
avgifter inom vård och omsorg och avgiftsbeslut.

Ärendebeskrivning
För att underlätta för våra medborgare som har en insats inom vård och 
omsorg kommer avgiftshandläggare från och med 2019-01-01 förenkla 
utskick av avgiftsbeslut och blanketten inkomstförfrågan.

Hanteringen har fram till nu bestått av att avgiftshandläggare varje år 
hämtar in inkomstuppgifter från Pensionsmyndigheten och 
Försäkringskassan. Därefter får alla brukare som har någon insats en 
inkomstförfrågan i form av en blankett som ska fyllas i och ett 
informationsblad om nya taxor. Blanketten inkomstförfrågan ska skickas 
tillbaka till avgiftshandläggare snarast. En påminnelse går också ut. 
Uppskattningsvis skickas en tredjedel in av de blanketter som skickats ut. 
Inkomstuppgifterna sammanställs och ett avgiftsbeslut skickas till den 
enskilde. Om inga inkomstuppgifter har återsänts ska den enskilde betala 
maxtaxa vilket i vissa fall kan drabba personer med låga inkomster då de 
inte förstår vikten av att lämna in rätt uppgifter på grund av sjukdom. 
Många brukare ringer också och undrar varför de måste lämna in en ny 
blankett varje år då de upplever det som krångligt att fylla i en ”massa 
papper”. Detta medför att avgiftshandläggare får ta in mycket uppgifter via 
telefon.

När det gäller helt nya brukare så måste avgiftshandläggare även 
fortsättningsvis begära in inkomstuppgifter då man i nuläget inte kan 
inhämta uppgifter om eventuella privata pensioner eller tjänstepensioner. 
Kommer inga inkomstuppgifter in får den nya brukaren betala maxtaxa.

Den nya hanteringen innebär att avgiftshandläggare börjar med att hämta 
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alla nya uppgifter från Pensionsmyndigheten samt Försäkringskassan. 
Därefter kommer alla brukare som har någon insats av kommunen att få ett 
avgiftsbeslut som grundar sig på innevarande årsinkomster från 
Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan inklusive eventuellt 
bostadstillägg, föregående års tjänstepension med mera. I utskicket av 
beslutet bifogas blanketten inkomstförfrågan och uppgifter om nya taxor 
med ett förtydligande om innehållet i utskicket. Godtar man avgiftsbeslutet 
så behöver man inte göra något. Är det någon uppgift man har 
invändningar mot fyller man i den medföljande inkomstförfrågan och 
skickar in den till avgiftshandläggaren som lägger in de nya uppgifterna 
och skickar ett nytt avgiftsbeslut. 

Avgiftshandläggare har fått information om att denna hantering av 
inkomstuppgifter och avgiftsbeslut sker i Västerviks och Mönsterås 
kommuner redan och de har bara fått positiv respons från brukarna och 
deras anhöriga. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-12-14
Informationsbrev om årlig omprövning av avgifter (bilaga)
Socialnämndens arbetsutskott § 106/2018

Skickas till
Avgiftshandläggare
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SN § 12/2019 Dnr 2018/100

Avgifter för kvalitetsregister 2019
Beslut
Socialnämnden beslutar att den totala kostnaden 11 580 kronor för 
kvalitetsregister under 2019 hanteras inom kontot socialkontoret stabs 
övriga kostnader.

Sammanfattning
Det nationella stödet till två kvalitetsregister har minskat inför 2019 som 
innebär att kommunerna som vill använda sig av registren kommer att 
avgiftsbeläggas. De kvalitetsregister som berörs är Senior Alert, ett register 
för ett förebyggande systematiskt kvalitetsarbete och BPSD registret, som 
är ett register för beteendemässiga och psykiska symptom vid 
demenssjukdom. Hultsfreds kommuns kostnad skulle innebära en årsavgift 
för båda registren på 11 580 kronor.

Ärendebeskrivning
De ekonomiska förutsättningarna har förändrats för BPSD-registret och 
Senior Alert då det nationella stödet har reducerats. 2018 finansieras 
registret av stat och landsting men används av samtliga 290 kommuner. 
Inför 2019 kommer båda registren att avgiftsbelägga kommunerna som vill 
fortsätta använda registren. Kostnaden kommer att faktureras under våren 
2019. 

Inför 2020 undersöker Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
möjligheten att kommunerna tillsammans ska kunna finansiera viktiga 
förutsättningar för att arbeta evidensbaserat. En sådan förutsättning är att 
kunna fortsätta att arbeta med kvalitetsregister. Om SKLs styrelse i 
december 2018 fattar beslut om en rekommendation till kommunerna om 
gemensam finansiering kommer detta att träda i kraft för 2020 och då 
kommer inte varje enskilt register att behöva vända sig till kommunerna för 
att söka finansiellt stöd. 

Avgiften 2019 baseras på antalet invånare i respektive kommun. För 
Hultsfreds kommun innebär det för Senior Alert 5 762 kronor och för 
BPSD 5 818 kronor vilket blir en total årskostnad på 11 580 kronor. 
Förvaltningen anser att vi ska fortsätta att använda registren och därmed 
också acceptera kostnad. Kostnaden föreslås hanteras inom befintlig 
budgetram.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-12-12
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Brev från BPSD och Senior Alert med bilagd information om kostnader för 
kommunerna
Socialnämndens arbetsutskott § 107/2018

Skickas till
Socialchef
Administrativ handläggare
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-01-09

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 13/2019 Dnr 2017/104

Kompletterat yttrande på motion om utbildning 
för hemtjänstens personal i säkrare och 
tryggare bilkörning
Beslut
Socialnämnden kompletterar yttrandet på motionen om utbildning för 
hemtjänstens personal i säkrare och tryggare bilkörning med förvaltningens 
beräkning av en total kostnad på ca 311 tkr.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen arbetsutskott (§ 223/2018) återemitterade motionen 
gällande säkrare och tryggare bilkörning till socialnämnden för en 
komplettering av uppskattad kostnad för en utbildningsinsats.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen uppskattar antalet medarbetare som skulle beröras av 
en eventuell utbildning till cirka 150 medarbetare. Tidsåtgången för dels 
den teoretiska utbildningen och dels för den praktiska utbildningen är 
beräknad till 5 timmar per medarbetare, vilket innebär 750 timmar.
Totalkostnaden för personaltiden blir 750 timmar x 255 kronor = 191 250 
kronor. Därutöver tillkommer en kostnad per medarbetare för själva 
utbildningen som företaget ansvarar för med 800 kronor per medarbetare, 
vilket totalt blir 120 000 kronor. Förvaltningen uppskattar den totala 
utbildningskostnaden till 311 250 kronor utifrån dels våra egna beräkningar 
av lönekostnader och dels utifrån de kostnader som Mariestads kommun 
har haft för sin utbildning. Skulle det vara aktuellt hos socialförvaltningen 
krävs en upphandling som kan påverka kostnaden.

Beslutsunderlag
Motion från S om utbildning för hemtjänstens personal i säkrare och 
tryggare bilkörning
Socialnämndens arbetsutskott § 89/2018
Yttrande motion om utbildning för hemtjänstens personal i säkrare och 
tryggare bilkörning
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 223/2018
Tjänsteskrivelse 2018-12-12
Socialnämndens arbetsutskott § 108/2018

Skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-01-09

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 14/2019 Dnr 2018/105

Remiss SOU 2018:70 En arvsfond i takt med  
tiden
Beslut
Socialnämnden har inga synpunkter på remissen. 

Sammanfattning
Yttrande över remiss om ”En arvsfond i takt med tiden” från 
Socialdepartementet.

Ärendebeskrivning
Socialdepartementet har översänt en remiss om ”En arvsfond i takt med
tiden”. Den gäller en översyn av regelverket kring Allmänna arvsfonden.
Eventuellt yttrande över remissen ska vara inlämnad till departementet
senast 15 mars 2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-12-18 att översända 
remissen till socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, turism- och 
informationsenheten, utvecklingskontoret samt kultur- och fritidskontoret 
för att få bredd på remissen. Eventuella yttranden ska vara 
kommunstyrelsens arbetsutskott tillhanda senast 25 februari 2019 för att 
sammanställas i ett yttrande från kommunen.

Beslutsunderlag
Remiss och remisslista SOU 2018:70 En arvsfond i takt med
tiden
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 284/2018

Skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-01-09

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 15/2019 Dnr 2019/3

Rapporter
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Deltagare på socialnämndens sammanträde ges möjlighet att lämna aktuella 
rapporter.

Ärendebeskrivning
Socialnämndens ordförande informerar om att jul- och nyårshelgen har 
varit relativt lugn gällande ordförandebeslut i individärenden.

Arbetsutskotten från socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och 
kommunstyrelsen har diskuterat vad som kommer ske efter att de extra så 
kallade ”Fri 500-pengarna” som kommunen använt sig av är slut inom ett 
par år. Frågan kommer att diskuteras vidare.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-01-09

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 16/2019 Dnr 2019/4

Anmälningsärenden
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Protokoll verksamhetsdialog: 

- Individ- och familjeomsorgen (IFO) sektion Vuxen 2018-11-15
- Hälso- sjukvård och rehabilitering (HSR) 2018-11-20 

Cirkulär:
- 18:60 Rekommendationer för ersättningar till familjehemsvård 2019 

(Handlingsid 2018/1230)
- 18:61 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt 

SoL 2019 (Handlingsid 2018/1231)
- 18:62 Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj 

som korttidsvistelse enligt LSS 2019 (Handlingsid 2018/1232)

Kommunstyrelsen 2018-12-04 §§ 135, 137
Kommunfullmäktige 2018-12-17 §§ 159, 175

Slutrapport från ILFA-projekt Hultsfreds kommun (Handlingsid 2019/1)
Protokoll från kommunala pensionärsrådet 2018-12-06

Beslut från Kammarrätten i Jönköping (Handlingsid 2019/5)
Beslut från Förvaltningsrätten i Växjö (Handlinsid 2019/3)
Domar från Förvaltningsrätten i Växjö, 6 st (Handlingsid 2018/1250-1251, 
2018/1278, 2018/1282-1284)
Dom från Kalmar Tingsrätt (Handlingsid 2018/1249)
Delegationsbeslut december 2018: Omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning (OF), Äldreomsorgen (ÄO) och Individ- och 
familjeomsorgen (IFO)
Tecknade avtal (Handlingsid 2018/1285, 2018/1291-1293)
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-01-09

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 17/2019 Dnr 2018/93

Ändring av datum för nämnden i april
Beslut
Socialnämnden byter datum på nämnden i april till den 8 april kl. 13.

Ärendebeskrivning
Det finns behov av att byta datum på nämndens sammanträde i april som 
tidigare är beslutat till den 10 april kl. 13. Förslaget är att byta datum till 
den 8 april kl. 13.

Skickas till
Berörda
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-01-09

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Närvaro-/röstningslista

Ledamot Tjänstgörande 
ersättare

Närvar-
ande

§  
Ja

§
Nej

§ 
Ja

§
Nej

§ 
Ja

§
Nej

1 Per-Inge Pettersson, C X
2 Antje Rohde, C X
3 Ann-Charlott Andersson, C X
4 Monica Bergh, KD X
5 Conny Daag, M X
6 Jonny Bengtsson, S X
7 Tomas Lockström, S X
8 Cajsa Runn, S X
9 John Hoffbrink, SD X
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