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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-05-08

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ärendelista  2019-05-08

§ 60 Lägesrapport Hultsfred Trygga Hem 2016/27

§ 61 Förändring av verksamhetsråd 2019/15

§ 62 Kvalitetsplan vård och omsorg 2019 2019/46

§ 63 Val av kontaktpolitiker till 
verksamhetsdialoger 2019-2022

2019/47

§ 64 Svar på Arbetsmiljöverkets underrättelse 
efter uppföljning av tillsyn

2018/52

§ 65 Statsbidrag habiliteringsersättning 2019 2018/40

§ 66 Överenskommelse Framsteget 2019/45

§ 67 Årsredovisning Samordningsförbundet i 
Kalmar län 2018

2019/44

§ 68 Årets arbetsplats 2018 2019/19

§ 69 Information socialpsykiatrin

§ 70 Rapporter 2019/3

§ 71 Anmälningsärenden 2019/4

§ 72 Verksamhetsförändring på Stegen 2019/40

Närvarolista

Sekretessärende kl. 16:25-16:30 Separat 
protokoll
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-05-08

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 60/2019 Dnr 2016/27

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

Sammanfattning
Socialnämndens ordförande lämnar lägesrapport om Hultsfred Trygga 
Hems arbete med ny- och ombyggnation av äldreboenden i kommunen.

Ärendebeskrivning
Detaljbeslut inför byggnation på särskilt boende Hemgården i Målilla 
diskuteras i nuläget för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Idéer 
diskuteras med konsult.

Den första etappen av ny- och ombyggnation på Hemgården beräknas vara 
klar i januari 2021. Upphandling och tilldelning av byggbolag kommer vara 
klart till hösten. 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-05-08

1(2)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 61/2019 Dnr 2019/15

Förändring av verksamhetsråd till fokusgrupper
Beslut
Socialnämnden 

a) avskaffar verksamhetsråd från och med nuvarande mandatperiod 
2019-2022.

b) ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på fokusgrupper 
innehållande förslag på antal grupper, ämnen samt plan för 
utbildning av gruppledare till arbetsutskottet 2019-06-19.

Sammanfattning
Presentation av förslag till inriktning av nytt arbetssätt att ersätta tidigare 
verksamhetsråd.

Ärendebeskrivning
Frågan om att förändra arbetsformen verksamhetsråd till exempelvis 
fokusgrupper - ett dokumenterat samtal i ett mindre forum - har tidigare 
lyfts på arbetsutskottet. 

Fokusgrupper är vid sidan av enkäter, intervjuer och observationer en 
lämplig metod för att undersöka olika kvalitetsfaktorer och så kallad 
upplevd kvalitet. Som framgår av namnet har metoden ett fokus – ett 
särskilt tema eller ett problem – och intervjuerna genomförs i grupp. Vi kan 
definiera Fokusgrupp som en grupp människor som fokuserar på en och 
samma fråga. Inte på det sättet att en mängd olika frågor och svar 
diskuteras, utan deltagarna i gruppen ger sina synpunkter och värderingar 
på en aktuell fråga eller ett ämne. Deltagarna väljs och bjuds in utifrån att 
de har någonting gemensamt. Dessutom bör de, i åtminstone någon 
mening, vara representativa för alla andra som hör hemma i den 
frågeställning som fokuseras. Det är angeläget med mångfald och att 
deltagarna representerar olika åsikter och hållningar till Fokusgruppens 
tema. 

I ett första steg gäller det att så noga som möjligt identifiera vad som ska 
utmärka dem som ska delta i fokusgruppen. Gruppens storlek kan variera 
något men oftast mellan 8 - 12 personer. Intervjuerna genomförs utifrån på 
förhand givna teman och med i huvudsak öppna frågor.

Avsikten är inte att gruppen ska komma fram till gemensamma 
uppfattningar utan det handlar om att få så rik information som möjligt. 
Metoden är alldeles särskilt användbar för att ta reda på hur folk tänker och 
pratar om ett visst fenomen. Det kan hjälpa oss att förstå hur människor 
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Sammanträdesprotokoll
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2(2)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

skapar begrepp till exempel begreppet kvalitet och vad det har för innehåll 
för olika grupper. 

Fokusgrupper bör övervägas när man vill ha information om hur man kan 
förbättra en verksamhet och få förståelse mellan olika grupper.

Fokusgrupp kan användas till mycket, exempelvis kvalitetsmätningar, ta 
fram frågor till enkät, göra träffsäkra attitydundersökningar på plats, 
utveckla arbetslag, bearbeta missnöje, ta reda på ditt utgångsläge och sätta 
realistiska mål med mera.

Beslutsunderlag
Skrivelse om inriktning fokusgrupper 2019-04-30
Socialnämndens arbetsutskott 2019-04-24, § 39
Kommunala pensionärsrådet 2019-02-13, § 4
Socialnämndens arbetsutskott 2019-02-20, § 19
Presentation om inriktning på fokusgrupper 2019-04-24

Skickas till
                    Kvalitets-strateger
                    Socialchef
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-05-08

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 62/2019 Dnr 2019/46

Kvalitetsplan vård och omsorg 2019
Beslut
Socialnämnden antar förvaltningens förslag gällande kvalitetsplan vård och 
omsorg 2019.

Sammanfattning
Förvaltningens kvalitetstrateger har tagit fram ett förslag på kvalitetsplan 
för vård och omsorg 2019. Kvalitetsplanen utgår ifrån de fyra olika 
perspektiven i kommunens styrmodell.

Ärendebeskrivning
Förvaltningens kvalitetstrateger har tagit fram ett förslag på kvalitetsplan 
för vård och omsorg. Kvalitetsplanen innehåller mål och aktiviteter som 
ska genomföras för att nå uppsatta mål. Målen presenteras utifrån de fyra 
perspektiven i kommunens styrmodell. Detta ger en hög grad av 
igenkännande i verksamheten då även kvalitetsplanen hänger ihop med 
styrmodellens mål.

Planen för 2019 innebär inte några stora justeringar jämfört med 
kvalitetsplanen för föregående år. Kvalitetsberättelsen som görs i samband 
med årsbokslut beskriver hur väl förvaltningen når uppsatta mål.

Socialnämnden diskuterar på dagens sammanträde att de handlingsplaner 
som tas fram utifrån kvalitetsplanen bör vara en punkt på förvaltningens 
verksamhetsdialoger.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 40/2019
Tjänsteskrivelse 2019-04-15
Kvalitetsplan vård och omsorg 2019 – Den röda tråden

Skickas till
Socialchef
Kvalitétsstrateger
Verksamhetschefer
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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1(3)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 63/2019 Dnr 2019/47

Val av kontaktpolitiker till verksamhetsdialoger 
2019-2022
Beslut
Socialnämnden beslutar att 

a) för perioden 2019-2022 välja följande kontaktpolitiker och ersättare 
till verksamhetsdialoger:

Hälso- sjukvård- och rehabilitering (HSR)
Ord. Per-Inge Pettersson, C
Ers. Lars Nilsson, C

Ord. Jonny Bengtsson, S
Ers. Eva Svedberg, S

Bemanningsenheten
Ord. Antje Rohde, C
Ers. Jörgen Nilsson, C

Ord. Tomas Lockström, S
Ers. Anton Mlynar, S

Individ- och familjeomsorgen (IFO)
Ord. Conny Daag, M
Ers. Verona Frings-Arns, M

Ord. Cajsa Runn, S
Ers. Jenny Velinder, V

Myndighet vård och omsorg (VO) – Frivilligorganisationerna
Ord. Ann-Charlott Andersson, C
Ers. Sanne Nytorpet, KD

Ord. Cajsa Runn, S
Ers. Jenny Velinder, V

Team SÄBO (särskilt boende)
Ord. Conny Daag, M
Ers. Verona Frings-Arns, M
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2(3)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ord. Tomas Lockström, S
Ers. Anton Mlynar, S

Ord. John Hoffbrink, SD
Ers. Ingemar Zetterström, SD

Team hemtjänst
Ord. Antje Rohde, C
Ers. Jörgen Nilsson, C

Ord. Jonny Bengtsson, S
Ers. Eva Svedberg, S

Team OF (omsorgen om personer med funktionsnedsättning)
Ord. Monica Bergh, KD
Ers. Gun-Britt Axelsson, KD

Ord. Jonny Bengtsson, S
Ers. Eva Svedberg, S

Framsteget
Ord. Monica Bergh, KD
Ers. Gun-Britt Axelsson, KD

Ord. Tomas Lockström, S
Ers. Anton Mlynar, S

b) verksamhetsdialoger ska hållas två gånger per år, en per vår och en 
per höst, med start hösten 2019.

c) ansvarig chef sätter datum för dialogerna i samråd med 
kontaktpolitiker. Inbjudan ska skickas till ordinarie kontaktpolitiker 
och ersättare.

d) kontaktpolitikerns ersättare har rätt att närvara samtidigt som 
ordinarie kontaktpolitiker med rätt till arvode.

Sammanfattning
Val av kontaktpolitiker till verksamhetsdialoger 2019-2022.

Ärendebeskrivning
Socialchef har till dagens sammanträde tagit fram förslag till uppdelning av 
verksamhetsdialoger 2019-2022. Det har skett en förändring i 
organisationen inom vård och omsorg vilket även innebär en förändring av 
indelning i dialogerna. 

Socialnämnden ska på dagens sammanträde välja ordinarie kontaktpolitiker 
till de olika verksamhetsdialogerna. Varje politiskt block väljer en 
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3(3)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

representant per dialog, medan Sverigedemokraterna ingår i en dialog. 
Kontaktpolitikerns ersättare är samma som den personlige ersättaren i 
nämnden. 

Beslutsunderlag
Förslag till verksamhetsdialoger 2019-2022
Sammanställning av kontaktpolitiker verksamhetsdialoger 2017-2018

Skickas till
Verksamhets- och sektionschefer
Kontaktpolitiker socialnämnden
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1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 64/2019 Dnr 2018/52

Svar på Arbetsmiljöverkets underrättelse efter 
uppföljning av tillsyn
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Underrättelse från Arbetsmiljöverket om övervägande att besluta om 
föreläggande med möjlighet för kommunen att lämna synpunkter innan 
beslut senast 2019-05-03.

Ärendebeskrivning
Arbetsmiljöverket genomförde under hösten 2018 en tillsyn av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet på fyra av förvaltningens arbetsplatser 
inom äldreomsorgen. Tillsynen ledde till ett antal punkter som 
förvaltningen skulle åtgärda. Under mars månad 2019 genomförde 
Arbetsmiljöverket uppföljningsbesök på berörda arbetsplatser. Vid dessa 
besök konstaterades att alla krav sedan tillsynen inte var åtgärdade. Det 
föranledde en underrättelse från Arbetsmiljöverket som kan leda till ett 
föreläggande med ett eventuellt vite som följd om inte kraven åtgärdas.

Det som Arbetsmiljöverket saknar är kartläggning, riskbedömning och 
handlingsplan gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet utifrån de 
riktlinjer som tagits fram av förvaltningen. Dessutom saknas 
riskbedömning av arbetsmiljön hos de enskilda brukarna. En rutin för detta 
har tagits fram som arbetsplatserna ska följa. Arbetsmiljöverket saknar 
också genomförda årliga uppföljning utifrån uppdaterade rutiner. 
Arbetsmiljöverket har ställt kraven att dessa undersökningar ska vara klara 
senast 22 augusti 2019.

Synpunkter på kraven men även på tidsangivelsen då det ska vara klar 
skulle vara Arbetsmiljöverket tillhanda senast 2019-05-03. För att svaret 
skulle lämnas i tid gav arbetsutskottet (§ 43/2019) socialchef i uppdrag att 
tillsammans med HR-konsult skriva ett svar som nu delges nämnden.

Beslutsunderlag
Svar till Arbetsmiljöverkets underrättelse efter uppföljning av tillsyn 2019-
04-29
Socialnämndens arbetsutskott § 43/2019
Underrättelse från Arbetsmiljöverket 2019-04-08

10



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-05-08

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 65/2019 Dnr 2018/40

Statsbidrag habiliteringsersättning 2019
Beslut
Socialnämnden

a) rekvirerar det beräknade beloppet utifrån socialstyrelsens 
fördelningsnyckel som innebär 653 682 kronor

b) markerar i rekvisitionen att kommunen även vill ta del av medel 
som inte rekvirerats från andra kommuner 

Sammanfattning
Statsbidrag finns att rekvirera för habiliteringsersättning för 2019. För 
Hultsfreds kommun innebär det ett statsbidrag på 653 682 kronor.

Ärendebeskrivning
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2019 fördela medel 
till kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Statsbidraget 
utlystes första gången 2018 och återkommer nu även 2019. Statsbidraget 
får användas av kommunerna i syfte att införa eller höja en låg dagpenning 
av habiliteringsersättning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Statsbidraget 
får även användas till att bibehålla en nivå på dagpenningen som tidigare 
höjts med hjälp av statsbidraget. 

Utöver den nivån som Hultsfred kommun tilldelas ges möjligheten att få ta 
del av medel som inte har rekvirerats senast 2019-06-01. Socialstyrelsen 
kommer då att fördela till de kommuner som har angivit i 
rekvisitionsblanketten att de önskar ta del av dessa medel. Förvaltningens 
förslag är att rekvirera det beräknade beloppet utifrån Socialstyrelsens 
fördelningsnyckel som innebär 653 682 kronor för Hultsfreds kommun. 
Dessutom föreslår förvaltningen att en markering görs för att ta del av de 
medel som inte rekvirerats från andra kommuner.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 44/2019
Tjänsteskrivelse 2019-04-15
Rekvisition statsbidrag habiliteringsersättning 2019

Skickas till
Framsteget
Socialchef
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 66/2019 Dnr 2019/45

Överenskommelse Framsteget
Beslut
Socialnämnden antar en ny överenskommelse för Framstegets intraprenad 
som gäller från och med 2020-01-01 och tillsvidare med en ömsesidig 
uppsägningstid på ett år.

Sammanfattning
Förslag om ny överenskommelse mellan socialnämnden och Framstegets 
entreprenad som gäller tillsvidare.

Ärendebeskrivning
Framsteget har under många år varit en intraprenad inom socialnämndens 
verksamhetsområde. Nuvarande överenskommelse beslutades under våren 
2014 och det gjordes då en del förändringar i överenskommelsen som 
förvaltningen fortfarande anser är aktuella. Överenskommelsen gäller till 
och med 2019-12-31. Verksamhetsledarna på Framsteget har tillsammans 
med övriga medarbetare framfört en önskan om en ny överenskommelse 
som gäller från och med 2020-01-01 och tillsvidare, med en ömsesidig 
uppsägning på ett år.

Förvaltningen anser att verksamheten Framsteget fungerar på ett mycket 
bra sätt och ser inga hinder i att intraprenaden permanentas med föreslagen 
uppsägningstid. Uppdrag och kravbeskrivning daterad 2014-03-11 gäller 
även i den fortsatta överenskommelsen. Förvaltningen föreslår därför att 
nämnden antar en ny överenskommelse med intraprenad Framsteget som 
gäller från och med 2020-01-01 och tillsvidare med en ömsesidig 
uppsägning på ett år.

Socialnämndens arbetsutskott föreslog (§ 45/2019) enligt förvaltningens 
förslag och gav uppdrag till socialchefen att till nämndens sammanträde se 
över befintlig kravbeskrivning för eventuell uppdatering av hänvisningar.

Beslutsunderlag
Uppdrag och kravbeskrivning Framsteget uppdaterad 2019-04-30
Socialnämndens arbetsutskott § 45/2019
Tjänsteskrivelse 2019-04-15
Uppdrag och kravbeskrivning till Intraprenaden Framsteget 2014-03-11

Skickas till
                     Framsteget
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1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 67/2019 Dnr 2019/44

Årsredovisning Samordningsförbundet i 
Kalmar län 2018
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Samordningsförbundet i Kalmar län har skickat in årsredovisning med 
granskning och revisionsberättelse från 2018 till länets medlemskommuner. 

Ärendebeskrivning
Samordningsförbundet i Kalmar län har skickat in årsredovisning med 
granskning och revisionsberättelse från 2018 till länets medlemskommuner. 

Kommunfullmäktige ska pröva frågan om årsredovisningen kan godkännas 
och om Samordningsförbundets styrelse kan beviljas ansvarsfrihet. 

De översända dokumenten lyfts även för kännedom till socialnämnden med 
möjlighet att lämna yttrande.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 46/2019
Brev från Samordningsförbundet i Kalmar län 2019-04-10:
Årsredovisning med granskningsrapport 2018
Revisionsberättelse 2018

Skickas till
Kommunstyrelsen, för kännedom
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1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 68/2019 Dnr 2019/19

Årets arbetsplats 2018
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Information om utdelning av Årets arbetsplats inom socialförvaltningen 
2018.

Ärendebeskrivning
Socialchef tillsammans med nämndens ordförande delade under onsdagen 
2019-04-17 ut diplom och blomma till Årets arbetsplats 2018. Det är 
Berguven, gruppboende för personer med autism, i Hultsfred som utsetts 
till Årets arbetsplats 2018.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 47/2019
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 69/2019

Information socialpsykiatrin
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Socialchef lämnar muntlig information om socialpsykiatrin.

Ärendebeskrivning
Socialpsykiatrin har startat en samverkan med Träffpunkt Liljan och 
dagverksamheten Skedala i Hultsfred. Socialpsykiatrin har även startat en 
Träffpunkt i Virserum för att bryta social isolering och få möjligheten att 
vara en del i ett socialt sammanhang. Utökningen finansieras inom budget.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 48/2019
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1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 70/2019 Dnr 2019/3

Rapporter
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Deltagare ges möjlighet att lämna aktuella rapporter till nämnden.

Ärendebeskrivning
Per-Inge Pettersson, C, informerar om:

- Presidiemöte
- Referensgrupp Hultsfred Trygga Hem 2019-04-24
- LUPP styrgrupp 2019-04-30 där fokus låg på Barnkonventionen
- Kallelse till kommunstyrelsen om ungas mående. 

Socialförvaltningen har tillsammans med kultur- och 
fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen i 
uppdrag att ta fram en plan.

- Tillgänglighetsrådet har gett intraprenad Framsteget i uppdrag att 
revidera tillgänglighetsguiden.
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 71/2019 Dnr 2019/4

Anmälningsärenden
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Cirkulär 19:18 - Vårproposition 2019 och vårändringsbudgeten för år 2019 
(Handlingsid. 2019/413)
Delegationsbeslut attesträtt 2019-03-19 och 2019-04-02 (Handlingsid 
2019/328 och 368)
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg efter anmälan enligt Lex 
Maria (Dnr. 2018/101, Handlingsid 2019/405)
Dom från Kalmar Tingsrätt (Handlingsid. 2019/366 och 444)
Beslut från Förvaltningsrätten i Växjö (Handlingsid. 2019/435)
Protokoll från förvaltningsövergripande samverkan 2019-04-02
Delegationsbeslut april 2019 äldreomsorgen, omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorgen

Svar på brev samt brev från Lundagården i Mörlunda
Svar från Migrationsverket 2019-05-06

Sammanträdet ajourneras för fika samt extra arbetsutskott kl. 15:00-15:40.
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 72/2019 Dnr 2019/40

Verksamhetsförändring på Stegen
Beslut
Socialnämnden beslutar att

a) chefs- och ledarskap över Stegen från och med 2019-06-
01 återgår till sektionschef

b) föreståndartjänsten på Stegen i och med detta återgår till 
att vara en arbetskonsulenttjänst

Protokollsanteckning
Jonny Bengtsson, Tomas Lockström och Anton Mlynar, alla S, deltar inte i 
beslutet då de tycker att förslaget inte är ändamålsenligt och förståeligt.

Sammanfattning
Verksamheten återgår till tidigare struktur med sektionschef som ansvarig 
chef.

Ärendebeskrivning
Stegen är en verksamhet som funnits sedan 1990-talet. Den historiska 
strukturen har varit sådan att verksamheten och medarbetarna styrts av en 
sektionschef. På 2010-talet ändrades detta gradvis, en av arbetsledarna blev 
föreståndare för verksamheten och visst ansvar delegerades från 
sektionschef. 2016 blev föreståndartjänsten en renodlad chefstjänst med 
vissa operativa arbetsuppgifter kvar, som rapporterade till sektionschef.
Behovet i verksamheten är av operativ karaktär snarare än 
ledningskaraktär. Därmed föreslås att verksamheten återgår till tidigare 
struktur med sektionschef som ansvarig för verksamheten och som direkt 
chef för medarbetarna, samt att föreståndartjänsten återgår till att vara en 
arbetskonsulenttjänst som innehåller operativa arbetsuppgifter i likhet med 
övriga medarbetare i verksamheten.

Socialnämndens arbetsutskott 2019-03-28, § 37, beslutade att föreslå 
socialnämnden besluta enligt förvaltningens förslag. Jonny Bengtsson, S, 
och Cajsa Runn, S, deltog inte i arbetsutskottets beslut. Arbetsutskottet 
beslutade även att ärendet skulle lyftas till den socialnämnd som låg 
närmast i tid när allt förarbete och underlag blivit klart. Underlaget har nu 
bifogats kallelsen till dagens socialnämnd.

Sektionschef redovisar förslaget för dagens socialnämnd.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-05-08

2(2)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Riskbedömning och handlingsplan
Protokoll MBL § 19 Stegen 2019 – Kommunal
Protokoll MBL § 19 Stegen 2019 - Vision
Protokoll MBL § 11 Stegen 2019
Socialnämndens arbetsutskott § 37/2019
Tjänsteskrivelse 2019-03-25

Skickas till
Socialchef
Sektionschef
HR-konsult

Sammanträdet ajourneras för gruppöverläggning kl. 15:50-16:20.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-05-08

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
Sanne Nytorpet, KD X

4 Monica Bergh, KD Gun-Britt Axelsson, KD X
5 Conny Daag, M X
6 Jonny Bengtsson, S* X
7 Tomas Lockström, S* X
8 Cajsa Runn, S Anton Mlynar, S* X
9 John Hoffbrink, SD X

* Deltog i föredragning men inte i beslut, § 72
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