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1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 48/2019 Dnr 2019/41

Statistik från Höglandets socialjour 2018
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Presentation av statistik över inkommande ärenden till Höglandets 
socialjour under helåret 2018.

Ärendebeskrivning
Antalet ärenden har totalt sett sjunkit med 30 ärenden inom Höglandets 
socialjour under 2018 jämfört med helåret 2017. Procentuellt har antalet 
ärenden i Hultsfreds kommun ökat något. 

Socialjouren har en beredskap vardagar efter kontorstid, nätter och helger. 
Socialjouren har flest ärenden under helgerna, då socialkontoren hanterar 
akuta ärenden vardagar under kontorstid.

Det är främst privatpersoner, men även polis, uppdragstagare med flera 
som kontaktar socialjouren. De flesta ärenden går att hantera per telefon 
och endast en liten andel av ärendena är akuta och föranleder att 
socialjouren behöver åka ut. De flesta ärendena går att lösa inom en timme.

Andelen ärenden gällande vuxna har ökat i antal vilket är konsekvent med 
upplevelsen på socialförvaltningen i Hultsfreds kommun. Antalet ärenden 
för våld i nära relation har ökat sedan föregående år. Andelen ärenden som 
rör kvinnor har ökat markant sedan föregående år. Antalet ärenden som rör 
barn har istället minskat.

Socialjouren upplever att kommunikationen med kommunerna fungerar bra 
och att det är en stabil fördelning av ärendena. Socialjour.se där ärenden 
kommuniceras digitalt med kommunerna upplevs som mycket positivt av 
båda parterna.

Beslutsunderlag
Statistik från Höglandets socialjour helåret 2018
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 49/2019 Dnr 2016/27

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

Sammanfattning
Verksamhetschef vård och omsorg lämnar en lägesrapport om arbetet med 
ny- och ombyggnation av äldreboenden i kommunen.

Ärendebeskrivning
Nybyggnationen av trygghetslägenheter utanför särskilt boende Ekliden i 
Virserum pågår och beräknas vara inflyttningsklara i december 2019. 
Tilldelningen av lägenheterna kommer ske under maj månad.

Projekteringen av särskilt boende Hemgården i Målilla är klar och man 
beräknar att påbörja nybyggnationen i en första etapp i december 2019. 
Referensgrupp hölls den 15 mars och en kontakt med konsult Peter 
Westlund om bland annat färgsättning utifrån bland annat demens pågår. 
Detaljer kring ett salutogent boende ses över så dessa kommer med i 
upphandlingen. Logistiken av de boende under byggnationen på 
Hemgården kommer gå att lösa på plats.

Nämnden diskuterar hur projektet dokumenteras med fotografier inför 
framtiden. 

Nämnden har även önskemål om att projektsamordnare lämnar en rapport 
till nämnden i augusti eller september. Då med fokus på vad det är som 
utmärker ett särskilt boende i Hultsfreds kommun utifrån värdegrunden, det 
salutogena och i samarbetet med konsult. Socialchef och verksamhetschef 
tar med sig frågan.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 46/2019

Skickas till
Verksamhetschef vård och omsorg
Projektsamordnare
Socialchef
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1(2)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 50/2019 Dnr 2018/94

Budget 2020
Beslut
Socialnämnden redovisar till budgetberedningen förvaltningens förslag till 
budget 2020 med följande justeringar och tillägg:

- justera omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) och 
psykiatrins målnivå för ”Andelen som uppger att personal pratar 
med dem så att de förstår vad de menar” under invånare och 
brukare från 100 procent till 98 procent.

- ta bort ”Flytt av gruppbostaden Berguven” under viktiga händelser 
2020

- lägga till ”Barnkonventionen blir lag den 1 januari 2020” under 
viktiga händelser 2020

- lägga till ”Utveckling av digitala tjänster” under viktiga händelser 
2020

Sammanfattning
Presentation och diskussion kring budgetförslag inför 2020.

Ärendebeskrivning
Förvaltningens förslag till budget 2020 för socialnämndens verksamheter 
presenteras. Årets budgetdialog kommer äga rum den 16 april 2019.

Resultatet av mål- och nyckeltal 2018 presenteras. När en förbättring skett 
bör inte resultatet fortsatt vara rött, utan det visar på att målnivån är för 
hög. Vad gäller de målnivåer som är uppnådda bör de istället höjas. 
Arbetsutskottet gav socialchef i uppdrag att justera berörda målnivåer inför 
2020 till nämndens sammanträde. Socialchef och controller presenterar på 
dagens sammanträde framtaget förslag till nya målnivåer. Nämnden önskar 
justera ytterligare en målnivå som idag ligger på 100 procent vilket 
nämnden anser är för högt.

De anpassningar som finns inför 2020 är en generell anpassning och en 
kundanpassning. Summan blir 270 200 kronor i ökad ram för 
socialnämnden.

Anpassningarna består av en omfördelning av de ofördelade medlen till 
hemtjänsten. Anpassningar har även gjorts gällande intäktsbudgeten till 
verkligt utfall gällande Lindgården och hemtjänsten. Budgeten för 
tvättservice har sänkts. Tillsammans med socialnämndens ökade ram ger 
det hemtjänsten en ökad budget med 2 770 200 kronor.
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Äskande består av en miljon kronor för arbetskläder. Detta på grund av 
ökade kostnader för arbetskläder på grund av nya hygienföreskrifter från 
Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen.

Uppskattade behov finns inom gruppbostäder omsorgen för personer med 
funktionsnedsättning (OF) på 2,5 miljoner kronor samt korttid och trapphus 
på 1,5 miljoner kronor.

Förslaget innebär även justering av äskanden i investeringsbudgeten för 
inventarier inom vård och omsorg. Förvaltningen har sett över de faktiska 
behoven utifrån när inköpen behöver göras. Tidigare äskande för 2020 på 
900 tusen kronor minskas till 700 tusen kronor. Justeringar har även gjorts i 
äskanden för år 2021-2023.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 38/2019
Presentation inför budgetdialog 2020, med konsekvensbeskrivning av 
anpassningar och äskande

Skickas till
Socialchef
Controller
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 51/2019 Dnr 2019/38

Frivilligverksamhet ekonomisk 
sammanställning 2018
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Ekonomisk sammanställning från frivilligverksamheten för år 2018.

Ärendebeskrivning
Frivilligsamordnare har sammanställt aktivitetsbidrag, hyra och el inom 
frivilligverksamheten 2018. Ersättningen är uträknad utifrån antalet 
genomförda caféer och övriga aktiviteter inom frivilligverksamheten år 
2018. Det genomfördes 164 caféer och 1 299 aktiviteter. Ersättningen för 
caféer är 400 kronor, medan övriga aktiviteter ersätts med 25 kronor.

Summan ersättningar:
Caféer = 65 600 kronor
Övriga aktiviteter = 32 475 kronor
Summa = 98 075 kronor

Summa hyra och el:
Hyra lokaler = 426 542 kronor
El = 50 647 kronor
Summa = 477 189 kronor

Totalt
Summan totalt ersättningar och lokalkostnad = 575 264 kronor 

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 26/2019
Frivilligverksamheten – sammanställning av aktivitetsbidrag, hyra och el 
under 2018

Skickas till
Frivilligsamordnare

7



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-04-08

1(2)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 52/2019 Dnr 2019/17

Granskning av insatser för asyl och integration
Beslut
Socialnämnden godkänner förslag till svar på revisionsrapporten. 

Sammanfattning
Ekonomichef, barn- och utbildningschef och socialchef lämnar gemensamt 
förslag till svar på granskning av insatser för asyl och integration. 

Ärendebeskrivning
De förtroendevalda revisorerna har gett PwC i uppdrag att göra en 
granskning av kommunens insatser för asyl och integration. Revisions-
rapporten innehåller bedömning för fyra kontrollmål varav två är uppfyllda 
och två är delvis uppfyllda. Svar ges nedan på de kontrollmål som är delvis 
uppfyllda. 

Rapportens bedömning mot kontrollmål

Revisionen skriver: ”Har återrapportering av vidtagna åtgärder skett till 
kommunstyrelsen och nämnderna? Vi bedömer att återrapportering av 
vidtagna åtgärder sker till kommunstyrelsen och nämnderna, men att 
dokumentation saknas i kommunstyrelsens och nämndernas protokoll. Vi 
anser att uppföljningen av barn- och utbildningsnämndens tilldelade medel 
försvåras av att de ingår i resursfördelningen tillsammans med övrig 
finansiering samtidigt som antalet tilldelade tjänster ska överföras till 
nedlagda kostnader.”

Svar/kommentar: Uppföljningen av barn- och utbildningsnämndens 
tilldelade medel är inte svårare än övriga då allt konteras avskilt från 
ordinarie verksamhet. Barn- och utbildningsnämnden kommer däremot 
arbeta för att i resursfördelningen tydliggöra skillnaden på budget och 
tilldelade medel enligt åtgärdsplanen.

Revisionens skriver: ”Har analys och uppföljning genomförts för att 
fastställa om vidtagna åtgärder har fått önskvärd effekt? Vi bedömer att 
analys och uppföljning i begränsad omfattning genomförts för att fastställa 
om vidtagna åtgärder har önskad effekt. Vi ser positivt på att uppföljning 
kommer att ske inom ramen för ordinarie uppföljningssystem. Däremot 
anser vi att de nyckeltal som har bäring mot arbetet med asyl och 
integration bör öronmärkas för att förtydliga vilka aspekter som ska beaktas 
vid analys av åtgärdsplanens mål.”
Svar/kommentar: Enheten för arbete och integration kommer att arbeta 

8



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-04-08

2(2)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

inom ramen för styrmodellen och prioritera de mål och nyckeltal som är 
viktigast för arbetet med integration. 

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 28/2019
Tjänsteskrivelse 2019-02-19
Missiv och revisionsrapport Granskning av insatser för asyl och integration

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 53/2019 Dnr 2019/36

Revisionsrapport om arbetet med barn o ungas 
psykiska ohälsa
Beslut
Socialnämnden lägger efter diskussion om revisionsrapporten om arbetet 
med barn och ungas psykiska ohälsa informationen för kännedom till 
handlingarna.

Sammanfattning
Granskning av arbetet mot barn och ungas psykiska ohälsa.

Ärendebeskrivning
De förtroendevalda revisorerna har gett PwC i uppdrag att genomföra en 
granskning av arbetet mot barn och ungas psykiska ohälsa. 

Revisorerna överlämnade 2019-03-12 revisionsrapporten till barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden för beaktande och åtgärd. 
Rapporten lämnades även till kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges 
presidium för kännedom.

Socialnämndens arbetsutskott beslutade § 29/2019 att lämna 
revisionsrapporten till socialnämnden för information och diskussion. 
Rapporten tas med i det fortsatta arbetet med frågan.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 29/2019
Missiv och revisionsrapport om arbetet med barn och ungas psykiska 
ohälsa 2019-03-12
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 54/2019 Dnr 2019/37

Kvalitetsberättelse Framsteget 2018
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Redovisning efter kvalitetsgranskning av Framstegets verksamheter 2018.

Ärendebeskrivning
Socialchefen har 2019-02-08 genomfört en uppföljning av kvaliteten inom 
Framsteget utifrån gällande uppdrag och kravbeskrivning. Utifrån den 
uppföljningen har en kvalitetsberättelse sammanställts för de områden som 
kvalitetssäkrats.

Intraprenaden har till ansvar att se till att all personal har kännedom om 
skyldigheten att anmäla missförhållande (Lex Sarah)
Vid genomgång av protokoll från arbetsplatsträffar och planeringsdagar 
kan konstaterats att det finns en tydlig dokumentation som visar att samtlig 
personal informerats om skyldigheten att anmäla missförhållanden. 
Verksamheten försöker genom dialog på arbetsplatsträffar ta lärdom av de 
avvikelser som anmäls för att på så sätt hindra att liknande händelser sker i 
verksamheten. Under 2018 har verksamheten inte haft någon rapportering 
enligt Lex Sarah men ändå haft frågan uppe för dialog på arbetsplatsträffar.

Regler om tystnadsplikt ska undertecknas av all personal.
Vid uppföljningen redogör verksamhetsledarna om att de undertecknade 
sekretssavtalen förvaras i respektive medarbetares personakt, 
undertecknandet sker vid en anställnings början. Den kan vara 
undertecknad vid en tidigare anställning och den finns då redan i 
personakten.
 
När en beställning erhålls från socialförvaltningen ska intraprenaden 
snarast och senast efter 7 dagar meddela socialförvaltningen när insatsen 
kan påbörjas. Detta ska ske inom 14 dagar.
Verksamheten verkställer fattade beslut inom 14 dagar. Samarbetet med 
biståndshandläggarna fungerar bra. Verksamheten är delaktig och med i 
planering av ett nytt ärende. Undertecknad tog vid uppföljningstillfället del 
av de tre senaste besluten och kunde konstatera att dessa verkställts inom 
angiven tidsram. Förberedelser sker i hög grad med skolan och gymnasie-
särskolan för att underlätta den enskildes övergång från skola till daglig 
verksamhet.
Verksamheten har att se till att all personal reflekterar över värdegrundens 
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

innebörd i det dagliga arbetet.
I dokumentationen från arbetsplatsträffar och på planeringsdag under året 
är det tydligt dokumenterat att värdegrundsarbetet pågår inom 
verksamheten. Det finns ett arbetsmaterial som används vid reflektion i 
arbetsgrupperna. Det finns fokus på värdegrund på utbildningsdagar genom 
att reflektera utifrån olika fallbeskrivningar.

Planering, insatser och genomförandeplaner för den enskilde skall ske i 
samråd med enskild och god man samt vid behov även anhöriga, 
boendepersonal. 
Undertecknad har tagit del av fem slumpmässigt utvalda genomförande-
planer. Det finns i alla en namngiven kontaktperson för den enskilde. 
Genomförandeplanen uppdateras minst en gång per år, oftare när så 
behövs. En genomförandeplan görs tillsammans med den enskilde, 
anhöriga och god man, som även är med när genomförandeplanen 
uppdateras. Genomförandeplanerna innehåller mycket vad den enskilde vill 
och vad som är viktigt att tänka på. Aktiviteter beskrivs ofta och en 
utveckling har skett det senaste året gällande meningsfullhet och 
hanterbarhet. Undertecknad kan se att genomförandeplanerna utvecklats 
och att de beskriver de individuella behoven och önskemålen på ett mycket 
tydligare sätt än tidigare. Viktigt att verksamheten håller i den utveckling 
som skett och hela tiden har fokus på meningsfullheten för varje enskild 
individ.

 Verksamhetsledarna kan se att antalet praktikplatser har ökat under 
året vilket är mycket tillfredsställande. 

 Antalet deltagare ökar något inom verksamheten. 
 Nyrekryteringar inom verksamheten pågår med anledning av 

pensionsavgångar.
 Verksamhetsledarna upplever att relationerna med brukare och 

anhöriga är bra. 
 Den ökade habiliteringsersättningen togs emot mycket positivt från 

såväl den enskilde som deras företrädare.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 30/2019
Kvalitetsberättelse Framsteget 2018

Skickas till
Framsteget
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SN § 55/2019 Dnr 2018/77

Statistik på synpunkter 2018
Beslut
Socialnämnden 

- lägger informationen för kännedom till handlingarna
- till kommande redovisningar önskar socialnämnden en jämförelse i 

antalet samt mellan verksamhetsområden med föregående tre år

Sammanfattning
Statistik över inkomna synpunkter helåret 2018.

Ärendebeskrivning
Som en del i kvalitetsarbetet ska synpunkter tas emot och hanteras. Det har 
registrerats 34 synpunkter totalt till socialförvaltningen under 2018. Av 
dessa var 32 stycken klagomål, en innehöll beröm och en var en fråga.

Av de som framfört synpunkterna är 14 stycken närstående, 10 stycken är 
den enskilde själv och tre stycken är invånare. I sju fall är det inte angivet 
vem som framfört synpunkten.

Då de inkomna synpunkterna kategoriserats handlade 15 stycken om 
bemötande/kompetens och 12 stycken om service/tjänster. De andra 
kategoriserades som bland annat ej verkställda beslut, taxor och avgifter 
eller övrigt.

I 27 fall har de inkomna synpunkterna lett till förbättring i verksamheten.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 31/2019
Tjänsteskrivelse 2019-03-05

Skickas till
Medicinskt ansvarig sjuksköterska

13



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-04-08

1(2)

Socialnämnden
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SN § 56/2019 Dnr 2019/39

Ersättning förskjuten semester som en förmån
Beslut
Socialnämnden lämnar frågan vidare till personalutskottet om ersättning för 
förskjuten semester 

- kan ses som en förmån och finnas med i den diskussion som pågår 
gällande förmåner 

- kan finansieras inom ramen för de förmåner som kommer att 
erbjudas till kommunens anställda

Sammanfattning
Socialnämnden har de senaste tre åren erbjudit medarbetare inom vård och 
omsorg att förskjuta sin semester utanför semesterperiodens 13 veckor.
De arbetstagare som beslutats få den möjligheten har erhållit en ersättning i 
form av bonus på 30 000 kronor som har utbetalats i september månad.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har efter beslut i socialnämnden erbjudit medarbetare att 
förskjuta sin semester och arbeta under juni, juli och augusti. Det har visat 
sig att det varit en mycket värdefull åtgärd för att säkra sommaren inom 
vård och omsorg. Det är inför sommaren detta år 63 medarbetare som 
kommer att förskjuta sin semester, det innebär att färre semestervikarier 
behöver rekryteras. Förvaltningen har svårt att rekrytera vikarier till 
verksamheterna så denna möjlighet underlättar sommarens planering inom 
samtliga verksamheter.

Utvärdering som gjordes efter föregående år visade att sommaren 
upplevdes som lugnare och tryggare för både medarbetare och brukare.
De medarbetare som arbetade hela sommaren blev en sammanhållande länk 
för helheten och bidrog till en hög kvalitet.

Kostnaden för denna ersättning är ca 2 600 tkr, beroende på vilken 
tjänstgöringsgrad den enskilde medarbetaren har. Ersättningen på 30 000 
kronor utgår från heltidsanställning och alla som erbjuds ersättning arbetar 
inte heltid. Dessutom är det fyra olika nivåer på ersättningen beroende på 
hur många veckor man väljer att förskjuta sin semester. 

Det pågår ett arbete i kommunen för att ta fram ett förslag på olika former 
av förmåner att kunna erbjuda våra anställda. Socialnämnden ser att 
möjligheten med förskjuten semester som erbjuds till anställda inom vård 
och omsorg kan ses som en av de kommande förmånerna. Förskjuten 
semester skulle då finansieras inom ramen för den övergripande satsningen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

på förmåner i kommunen som helhet.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 32/2019
Tjänsteskrivelse 2019-03-21

Skickas till
Personalutskottet
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Sammanträdesdatum
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1(2)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 57/2019 Dnr 2017/129

Upphävning av tidigare fattat beslut om 
stickprov genom tidsmätning i hemtjänsten 
2019
Beslut
Socialnämnden beslutar att

- upphäva socialnämndens tidigare beslut gällande 
tidmätning inom hemtjänsten § 46 2018, punkt f i 
beslutssatsen.

- en mätning gällande kontaktmanskap samt 
personalkontinuitet inom hemtjänsten genomförs 2019

Sammanfattning
På socialnämnden sammanträde i april 2018 (§ 46/2018) fattades ett beslut 
om att en ny tidmätning i hemtjänsten skulle genomföras under våren 2019.
Förvaltningen har lyft frågan igen då en sådan tidmätning inte skulle ge de 
resultat vi önskar i form av hög kvalitet och ett effektivt arbetssätt. 
Förvaltningen föreslår därför att det ska göras en mätning med fokus på 
kontaktmanskap och personalkontinuitet inom hemtjänsten.

Ärendebeskrivning
Under 2018 diskuterades olika åtgärder för att få en budget i balans 
gällande hemtjänsten som 2018 redovisar ett relativt stort underskott. På 
socialnämndens sammanträde i april 2018 togs beslut om ett antal punkter 
gällande Budget 2019 (§ 46/2018), där en av punkterna (punkt f) gällde att 
en tidmätning inom hemtjänsten likt den som genomfördes 2013 skulle 
genomföras under våren 2019. Efter en fortsatt dialog med politiken har det 
framkommit att det kanske inte är en tidmätning som skulle ge de effekter 
förvaltning och nämnd önskar. Dessutom måste en upphandling 
genomföras och det är då inte säkert att samma företag får uppdraget och 
då skulle resultaten inte bli jämförbara. Förvaltningen föreslår i stället att 
en mätning genomförs gällande kontaktmanskap och personalkontinuitet i 
hemtjänsten 2019. En mätning som förvaltningen själva genomför. 

Resultatet kommer sammanställas och presenteras för socialnämnden.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 36/2019
Tjänsteskrivelse 2019-03-21
Socialnämnden § 46/2018
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Skickas till
Verksamhetschefer vård och omsorg
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1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 58/2019 Dnr 2019/3

Rapporter
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Deltagare får möjlighet att lämna aktuella rapporter till nämnden.

Ärendebeskrivning
Ordförande Per-Inge Pettersson, C, rapporterar från 

- Mötesplats Smörblomman i Hultsfred.
- Referensgrupp den 5 mars kring arbetet med Hultsfred Trygga Hem
- Besök i Oskarshamn tillsammans med socialchef den 22 mars. 

Information lämnades till Oskarshamn nye ordförande om aktuella 
frågor inom socialnämndens område.

- Gratulation av 100-åring i kommunen den 23 mars.
- LUPP Styrgrupp tillsammans med Tomas Lockström, S, den 27 

mars där även folkhälsosamordnare deltog.
- Tillgänglighetsrådet där barn och ungas tillgänglighetsfrågor 

diskuterades.
- LUPP Styrgrupp den 2 april.
- Mötesplats Kopparslagaren den 3 april.
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 59/2019 Dnr 2019/4

Anmälningsärenden
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Protokoll från Kommunala Pensionärsrådet 2019-02-13
Rapport från Kommunal om välfärdsteknik för hälsa, trygghet och 
utveckling i arbetet (Handlingsid 2019/335)
Patientnämndens verksamhetsberättelse 2018 (Handlingsid 2019/275)
Rättelse från Sveriges Kommuner och Landsting (Handlingsid 2019/239)
Kommunstyrelsen § 34
Kommunfullmäktige §§ 34, 36, 43, 50, 53
Årsredovisning 2018 (Handlingsid 2019/353)
Delegationsbeslut attesträtt 2019-03-08 (Handlinsid 2019/261)
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg efter anmälan enligt Lex 
Sarah (Dnr. 2019/13, Handlingsid 2019/243)
Protokoll från förvaltningsövergripande samverkan 2019-03-05
Lex Sarah med beslut om anmälan SNAU § 1055/2019 (Dnr. 2019/43)
Tecknade avtal (Handlingsid 2019/242, 343-346)
Delegationsbeslut mars 2019: Omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning (OF), Äldreomsorgen (ÄO) och Individ- och 
familjeomsorgen (IFO)
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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 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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