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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Socialförvaltningen, Revelj 10 mars 2021 kl. 10:00-16:40 
   
Beslutande Se särskild närvarolista 

  
  

Övriga deltagande Robert Andersson*, sektionschef arbete och integration § 25 
Inger Hermansson*, integrationshandläggare § 25 
Dijana Memic*, integrationssamordnare § 25 
Amanda Persson*, arbetsmarknadshandläggare § 25 
Kajsa Allvin*, HR-konsult § 26 
Christina Rendahl Tuvesson*, sektionschef barn och familj § 28 
Emma Roos Simonsson*, verksamhetschef förskola § 28 
Marie Pihl, verksamhetschef vård och omsorg § 29 
Ann-Gret Sillén, socialchef 
Josephine Larsson, sekreterare 
*Deltog på distans via Teams 
 
Detta protokoll har justerats digitalt. 

 
  
Utses att justera Jonny Bengtsson       

                                            
Underskrifter Paragrafer 25-35 
 
Sekreterare ……………………………………………. 
 Josephine Larsson 

 
Ordförande ……………………………………………. 
 Per-Inge Pettersson 
 
Justerande ……………………………………………. 
 Jonny Bengtsson                                             
 
 
 

 
Anslag/Bevis 
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Sammanträdesdatum  2021-03-10 
 
Datum för anslags  
uppsättande 2021-03- Datum för anslags 

nedtagande 2021-04- 
    
Förvaringsplats av protokollet  Socialkontoret 
  
  
Underskrift ……………………………………………. 
 Josephine Larsson 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-03-10 

 

Socialnämnden 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

   
 
 

Ärendelista  2021-03-10 
 

 
 Sekretessärenden kl. 10:00-10:30 Separat 

protokoll 
 

§ 25 Slutrapporter av genomförda projekt på 
arbete och integration 

2021/28  

§ 26 Statistik över sjukfrånvaro 
socialförvaltningen 2020 

2020/72  

§ 27 Anpassningar i bostaden som inte omfattas 
av bostadsanpassningslagen 

2021/26  

§ 28 Gemensam nämnd med barn- och 
utbildningsnämnden kl. 13:30-14:30 

2020/8  

§ 29 Översyn av återstående behov vid ny- och 
ombyggnation särskilt boende 

2016/27  

§ 30 Sammanställning av interna utredningar 
enligt Lex Sarah 2020 

2021/7  

§ 31 Datum för verksamhetsbesök på nämnden 
2021 

2020/8  

§ 32 Tidsplan för budget 2022 2021/22  

§ 33 Rapporter 2021/3  

§ 34 Anmälningsärenden 2021/4  

§ 35 Information vaccinering covid-19 2020/44  

 Närvarolista   
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Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 25/2021 Dnr 2021/28  
 
Slutrapporter av genomförda projekt på arbete 
och integration 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Information om tre olika projekt som jobbats med inom arbete och 
integration. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samhällsorientering direkt 
Projektet genomfördes våren 2019 fram till sista december 2020. Syftet var 
att erbjuda samhällsinformation till asylsökande. Kommunen fick efter 
ansökan 1,049 miljoner kronor till projektet. Hela summan har använts. 
 
Två kurser om samhällsorientering har genomförts två gånger i veckan i 
Hultsfred och i Virserum. Projektledare har ansvarat för kurstillfällena. Till 
den del som det varit möjligt har föreläsare anlitats. Det var god närvaro. 
Kontakter som knöts med andra aktörer har man fortsatt glädje av. 
 
Aktiva föräldrar 
Projektet genomfördes under 2019 och 2020. Syftet var att erbjuda 
samhällsorientering till nyanlända, och i viss mån asylsökande, som saknar 
barnomsorg. Barnpassning erbjöds för att ge vuxna tillfälle att delta i 
kursen. Kommunen fick efter ansökan 298 400 kronor till projektet. Hela 
summan har använts. 
 
Kurserna har genomförts tre gånger i veckan i fyra timmar. Utvärdering har 
visat att projektet gett deltagarna en bra grund att bygga vidare på. Barnen 
har vant sig vid att leka och lära av andra barn och träffa andra vuxna 
utanför familjen. 
 
Projekt HuVi 2.0 
Projektet genomfördes augusti 2019 fram till sista november 2020. Syfte 
var att jobba med hjälp och stöd för ungdomar mellan 19-26 år som idag 
står utanför arbetsmarknaden. Projektet har genomförts två gånger. 
Kommunen har efter ansökan fått 750 000 kronor till en projektomgång, 
och 1,5 miljoner kronor totalt. 
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Hjälpen och stödet till ungdomarna har tagit hänsyn till varje persons egna 
behov. Ungdomarna har nu gått vidare till bland annat jobb, studier, 
Arbetsförmedlingen eller daglig verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
Slutrapport projekt Samhällsorientering direkt 
Slutrapport projekt Aktiva föräldrar 
Slutrapport projekt HuVi unga 2.0 
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Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 26/2021 Dnr 2020/72  
 
Statistik över sjukfrånvaro socialförvaltningen 
2020 
 
Beslut 
Socialnämnden  

1. lägger informationen till protokollet. 
2. uppdrar åt förvaltningen att återkomma med sjukfrånvarostatistik 

från 2020 per verksamhetsområde. 
 
Sammanfattning 
Sjukfrånvaro och frisknärvaro hos all personal som jobbar på 
socialförvaltningen för helåret 2020.  
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningens HR-konsult har tagit fram en rapport över sjukfrånvaro och 
frisknärvaro under 2020. Statistiken presenteras varje år.  
 
Statistiken från år 2020 visar att sjukfrånvaron ökat lite jämfört med år 
2019. Det är korttidsfrånvaron som ökat. Långtidsfrånvaron har minskat 
inom socialförvaltningen. Antalet frånvarotillfällen har också ökat, liksom 
sjukfrånvaron per månad. 
 
Till stor del beror ökningen på pandemin covid-19. Personal har inte fått 
arbeta på plats vid symtom. Vård- och omsorgspersonal har inte kunnat 
jobba hemifrån. 
 
Ökningen har skett både hos kvinnor och män. Inom socialförvaltningen 
finns den största ökningen hos yngre medarbetare. Antalet dagar för vård 
av barn har också ökat. Detta beror även det på pandemin covid-19. 
 
Beslutsunderlag 
Statistik sjukfrånvaro helåret 2020 
 
Skickas till 
HR-konsult 
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Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 27/2021 Dnr 2021/26  
 
Anpassningar i bostaden som inte omfattas av 
bostadsanpassningslagen 
 
Beslut 
Socialnämnden 

1. Uppdrar åt förvaltningen att ta fram de riktlinjer som krävs för att 
arbeta enligt det flödesschema som presenterats. 

2. Ger arbetsutskottet delegation att ta beslut i enskilda ärenden 
gällande anpassningar i bostaden som inte omfattas av 
bostadsanpassningslagen. 

3. Lägger till arbetsutskottets delegation enligt ovanstående punkt 2 i 
nämndens delegationsordning. 

 
Sammanfattning 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) är ansvariga i ärenden 
utifrån bostadsanpassningslagen (BAB). BAB, socialtjänstlagen (SoL) och 
hälso-och sjukvårdslagen (HSL) stämmer inte alltid överens med varandra. 
Förvaltningen har tillsammans med ÖSK därför sett att stödet i vissa 
ärenden inte blir det bästa för den enskilde. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen jobbar mot att den enskilde ska kunna bo kvar hemma i 
sitt eget boende så länge den enskilde önskar. Dessutom ska den enskilde 
kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Detta med hjälp av insatser i 
form av bostadsanpassning, hjälpmedel i övrigt och vid behov insatser från 
hemtjänst och hälso- och sjukvård.  
 
Det är inte alltid de olika lagarna som kommunen styrs av stämmer överens 
med varandra. Det finns olika krav i lagarna som måste vara uppfyllda för 
en del av insatserna. Det kan innebära ett avslag på bostadsanpassning i 
helhet. Håller inte ytskikten för en bostadsanpassning så blir det ett avslag. 
När det händer görs inte heller mindre anpassningar i bostaden, exempelvis 
i ett badrum.  
 
Det här leder till att socialförvaltningen i vissa ärenden behöver hantera 
frågan om bostadsanpassning inom de lagar som nämndens olika 
verksamheter jobbar utifrån. Förvaltningen har tagit fram ett förslag på 
flödesschema för hur dessa ärenden kan hanteras, som finns med som 
bilaga. Förvaltningen bedömer att det som mest handlar om mellan 5-10 
ärenden per år. 
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ÖSK kommer även i fortsättningen kunna utföra anpassningen efter en 
beställning från socialförvaltningen. När anpassningen är klar får 
socialförvaltningen en faktura på arbetet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-18 
Bilaga: Flödesschema 2021-01-29 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-02-24, § 17 
 
Skickas till 
Rehabiliteringsenheten inom HSR 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) 
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SN § 28/2021 Dnr 2020/8  
 
Gemensam nämnd med barn- och 
utbildningsnämnden kl. 13:30-14:30 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Gemensam nämnd med barn- och utbildningsnämnden. Deltagandet sker på 
distans via länk i Teams. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har två gånger om året en gemensam nämnd under en 
timme med barn- och utbildningsnämnden. Nämnderna ska jobba för 
samverkan med varandra.  
 
På dagens gemensamma möte presenteras det arbete som pågår på 
Familjecentralen i Hultsfred. Det finns flera olika samverkansgrupper på 
Familjecentralen. Där finns personal från socialförvaltningen, barn- och 
utbildningsförvaltningen, barnhälsovården och mödrahälsovården. De två 
senare tillhör Region Kalmar län.  
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Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 29/2021 Dnr 2016/27  
 
Översyn av återstående behov vid ny- och 
ombyggnation särskilt boende 
 
Beslut 
Socialnämnden föreslår fullmäktige besluta 

1. förslag på tillval som presenteras i ärendebeskrivningen genomförs i 
kommande om-och tillbyggnad av de särskilda boendena. 

 
Sammanfattning 
Nämnden har på uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU § 
30/2020) utfört en översyn av tillval och ökade kostnader under till- och 
ombyggnationen av kommunens särskilda boenden. Nämnden gav 
verksamhetschef för vård och omsorg uppdrag att tillsammans med 
Hultsfred Trygga Hem göra översynen. Översynen har gjorts på boendena 
på Aspedalsgatan i Hultsfred, Doktorsvägen i Mörlunda och Skördevägen i 
Vena. Förslaget är nu klart. 
 
Ärendebeskrivning 
Inriktningsprogrammet för framtidens boenden skrevs i samband med 
förstudien som Riksbyggen gjorde 2016. Sedan dess har 
socialförvaltningen jobbat vidare med att utveckla äldreomsorgen i 
kommunen. Detta utifrån socialnämndens värdegrund och det salutogena 
tankesättet. Förvaltningen har jobbat tillsammans med konsult Peter 
Westlund för att följa den forskning som finns kring salutogena 
verksamheter utifrån känslan av sammanhang (KASAM). Utifrån detta kan 
man se olika delar i boendet, från den enskildes lägenhet till olika 
gemensamma delar på boendet. Det finns ett behov av att komplettera 
inriktningsprogrammet. Dels med de olika delarna som ett särskilt boende 
består av. Dels med hur kommunen vill att de olika boendedelarna ska 
fungera. 
   
Personligt boende 
Lägenheten ska vara handikappanpassad och vara 33-35 kvadratmeter. 
Lägenheten är en plats att vila, sova, titta på teve, lyssna på radio, läsa, 
minnas och vara med sig själv. Lägenheten ska ge möjlighet att möblera så 
den får hall, kokskåp (kök), toalett/badrum samt vardagsrum och sovrum. 
Här kan man om man önskar umgås med andra och inta sina måltider. 
 
Allmänt boende 
Gemensamma utrymmen för måltider och olika aktiviteter. Här umgås man 
med andra och söker trygghet men närvarande personal. Här finns olika 
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rum för samvaro, aktivitet och vardagsrum för socialt umgänge. Det är 
viktigt att alltid komma fram till något.   
 
Kollektivt boende 
Det särskilda boendet ska också erbjuda någonting att gå till. En restaurang 
blir också en mötesplats dit även andra från samhället kommer för att äta 
och delta i olika aktiviteter. Äldreboendet ska uppmuntra en aktiv livsstil. 
 
Utemiljö 
Ska vara inbjudande och lättillgänglig. Utemiljön ska stimulera alla sinnen. 
Det ska ges möjlighet att komma ut när man själv vill. Utemiljön ska också 
ge möjlighet till aktivitet eller stillhet och där ska man också kunna umgås 
med andra.  
 
Restaurang och träffpunkt 
Alla särskilda boenden ska ha en restaurang och en träffpunkt dit de som 
bor på det särskilda boendet kan välja att gå. Till restaurangen och 
träffpunkten kan de som bor i trygghetslägenheterna i nära anslutning till 
det särskilda boendet komma och äta sina måltider. De kan också umgås 
med andra och vara med på olika aktiviteter. Träffpunkten är deras 
gemensamhetslokal. Till restaurangen och träffpunkten ska också andra 
äldre i samhället kunna komma för att äta, umgås med andra och vara med 
på olika aktiviteter om de så önskar. 
 
I Hultsfreds kommun bor man kvar i det ordinära boendet länge och de 
flesta livet ut. Vi satsar mycket på hemtjänst och möjligheten att bo kvar i 
sin invanda miljö. Att ges möjlighet till ett aktivt liv, hela livet är viktigt. 
Restaurangen och träffpunkten på de särskilda boendena ska vara den 
träffpunkten där man kan äta och umgås. Många äldre i dagens samhälle 
känner sig ensamma och det är viktigt att vi jobbar aktivt för att minska 
ensamhet och isolering bland äldre. Alla ska ges möjlighet till ett socialt liv 
om man så önskar. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-04, med bilagor: 
Bilaga 1 - Förslag till socialnämndens arbetsutskott utifrån översyn av 
kommande behov på de särskilda boendena 
Bilaga 2 - Ritning Aspedalsgatan i Hultsfred från pågående projektering 
Bilaga 3 - Ritning Doktorsvägen i Mörlunda från förstudie 2016 
Bilaga 4 - Ritning Skördevägen i Vena från förstudie 2016 
Socialnämndens arbetsutskott 2020-12-16, § 115 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-02-24, § 13 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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SN § 30/2021 Dnr 2021/7  
 
Sammanställning av interna utredningar enligt 
Lex Sarah 2020 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Protokollsanteckning 
Lena Hjelte, SD, lämnar en skriftlig kommentar till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Redovisning av interna utredningar enligt Lex Sarah som gjorts under 2020 
inom vård och omsorg samt individ- och familjeomsorgen. 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen gör interna utredningar när en rapport enligt Lex Sarah 
kommer in. Det är en del av nämndens arbete med kvalitet. Syftet med Lex 
Sarah är att verksamheten ska utvecklas och att missförhållanden ska rättas 
till.  
 
Det är viktigt att komma till rätta med brister i verksamheten och att 
förhindra att liknande missförhållanden händer igen. All personal ska 
rapportera missförhållanden eller risk för missförhållande direkt när det 
händer. Missförhållandet ska utredas av ansvarig chef och rättas till snarast 
möjligt. Verksamhetschef eller annan sektionschef ansvarar därefter för att 
fatta beslut om avslut eller att föreslå arbetsutskottet besluta att anmäla 
händelsen vidare till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 
Missförhållanden som anmäls vidare till IVO ska vara allvarliga och 
anmälan ska ske skyndsamt. 
 
Sammanlagt inom socialförvaltningen har 26 rapporteringar enligt Lex 
Sarah gjorts under 2020. En rapport bedömdes som allvarlig och anmäldes 
till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). I det fallet avslutade IVO 
ärendet och vidtog inga ytterligare åtgärder. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-18 
Sammanställning av interna utredningar enligt Lex Sarah inom vård och 
omsorg 2020 
Sammanställning av interna utredningar enligt Lex Sarah inom individ- och 
familjeomsorgen 2020 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-02-24, § 18 

11



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-03-10 

2(2) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

Bilaga till protokollet.  
Protokollsanteckning från Lena Hjelte, SD: 
 
Som tredje punkt (i sammanställningen för individ- och familjeomsorgen) 
under rubriken Åtgärder som vidtogs med anledningen av 
rapporteringen står ”Checklista för egenkontroll och testning utarbetas 
och efterfrågas vid inköp av nytt digitalt system, samt att förvaltningen tar 
fram en förtydligad rutin för introduktion av nya politiker mellan 
mandatperioder”. 
De två delarna har ingenting med varandra att göra. 
Sekretessmaterial skickades till fel mottagare, en socialnämndsledamot som 
kan få sekretessärenden på sin Ipad,och därför inte hade anledning att 
ifrågasätta materialet och uppmärksammade därför inte att det gällde 
ärenden som skulle behandlas i SNAU. När felet uppmärksammades 
rapporterades detta. 
Genom formuleringen skuldbelägger man mottagaren av det felaktiga 
utskicket, i och med att man formulerar det som att mottagaren behöver 
bättre information. Detta är fel! 
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SN § 31/2021 Dnr 2020/8  
 
Datum för verksamhetsbesök på nämnden 2021 
 
Beslut 
Socialnämnden 

1. Ställer in verksamhetsbesöket av individ- och familjeomsorgen 
(IFO) på nämnden 2021-03-10 som beslutades på nämnden 2020-
12-09, § 137. 

2. Datum för verksamhetsbesök från IFO vuxen och IFO arbete och 
integration flyttas till nämnden 2021-05-05. 

3. Datum för verksamhetsbesök från IFO barn och familj flyttas till 
nämnden 2021-06-09. 

 
Sammanfattning 
Ändring av datum för verksamhetsbesök på socialnämnden under våren. 
 
Ärendebeskrivning 
Nämnden har beslutat att 2021-03-10 ha verksamhetsbesök från individ- 
och familjeomsorgen (IFO). Med anledning av att nämnden i mars är 
gemensam med barn- och utbildningsnämnden blir tiden för besöket för 
kort. 
 
Förslaget är därför att verksamhetsbesök från IFO flyttas till nya datum. 
Eftersom IFO är många olika delar är förslaget att dela upp 
verksamhetsbesöket på två olika datum. 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämnden 2020-12-09, § 137 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-02-24, § 22 
 
Skickas till 
Sektionschefer individ- och familjeomsorgen (IFO) 
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SN § 32/2021 Dnr 2021/22  
 
Tidsplan för budget 2022 
 
Beslut 
Socialnämnden tidigarelägger nämnden 2021-04-07 till klockan 10 med 
paus för lunch mellan klockan 12-13. 
 
Sammanfattning 
Datum för budget 2022 på arbetsutskott och nämnd. 
 
Ärendebeskrivning 
Planering av datum för nämndens och arbetsutskottets behandling av 
budget 2022. 
 
Arbetsutskottet har 2021-02-24, § 23, beslutat att 

1. Arbetsutskottet 2021-03-24 förlängs till klockan 15 med paus för 
lunch mellan klockan 12-13. 

2. Extra arbetsutskott 2021-03-31 klockan 08:30-12. 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-02-24, § 23 
 
Skickas till 
Socialnämndens ledamöter och ersättare 
Socialchef 
Controller 
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SN § 33/2021 Dnr 2021/3  
 
Rapporter 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Deltagare på mötet får möjlighet att dela med sig av information från andra 
möten eller forum. 
 
Ärendebeskrivning 
Per-Inge Pettersson, C, informerar om följande möten: 

- Länsgemensam ledning den 12 februari 
- Digitalt kommunalt pensionärsråd den 17 februari 
- Kommunkompassen med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 

den 3 mars 
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SN § 34/2021 Dnr 2021/4  
 
Anmälningsärenden 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Protokoll Hjälpmedelsnämnden 2021-01-28 
Protokoll från förvaltningsövergripande samverkan 2021-02-02 
Kommunfullmäktige 2021-02-08, §§ 8, 12 
Delegationsbeslut 2021-02-19 ny beslutsattestant (Handlingsnr. 2021/205) 
Information och beslut från Migrationsverket (Handlingsnr. 2021/209-210) 
Skrivelser från Lena Hjelte, SD, 2021-02-11 och 2021-02-22 (Handlingsnr. 
2021/123, 2021/216-217) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-16, § 31 
Ordförandebeslut 2021-02-18 och remissvar till Justitiedepartementet 
Ju2021/00574 (Handlingsnr. 2021/180) 
Rapport från Ung Cancer (Handlingsnr. 2021/241) 
Lex Sarah, 2 stk (Handlingsnr. 2021/192, 2021/198) 
Lex Maria, 3 stk (Handlingsnr. 2021/187-189)  
Domar från Kalmar Tingsrätt, 2 stk (Handlingsnr. 2021/106, 2021/233) 
Domar från Förvaltningsrätten i Växjö, 16 stk (Handlingsnr. 2021/117, 
2021/122, 2021/166, 2021/204, 2021/213-214, 2021/218, 2021/221-222, 
2021/228-232, 2021/236, 2021/242)  
Delegationsbeslut februari 2021 äldreomsorgen, omsorgen om personer 
med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorgen 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-03-10 

1(1) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 35/2021 Dnr 2020/44  
 
Information vaccinering covid-19 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Rapport om hur vaccineringen mot covid-19 inom kommunens vård och 
omsorg går just nu. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialchef informerar om hur vaccineringen mot covid-19 inom 
kommunens vård och omsorg går just nu. 
 
Vaccinationen av brukare tror man blir klar vecka 11. Vaccinationen av 
vård- och omsorgspersonal tror man blir klar veckan 19. 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-03-10 

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 Lars Nilsson*, C X       
4 Monica Bergh*, KD  X       
5 Conny Daag*, M  X       
6 Jonny Bengtsson*, S  X       
7 Tomas Lockström*, S  X       
8 Silva Andersson*, S  X       
9 Lena Hjelte*, SD  X       

 
*Deltog på distans via Teams. 
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