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Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 57/2021 Dnr 2020/8  
 
Verksamhetsbesök individ- och 
familjeomsorgen, sektion barn och familj 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Sektionschefer berättar om arbetet på barn och familj.  
 
Ärendebeskrivning 
Barn och familj är en av sektionerna inom individ- och familjeomsorgen. 
Det finns idag två sektionschefer på barn och familj. De har ett gemensamt 
ansvar i det stora hela. Det som är uppdelat är ansvaret för personalen. Barn 
och familj har följande anställda: 

 sex socialsekreterare 
 fyra familjebehandlare/stödboendepersonal 
 en familjehemssekreterare 
 tre barn- och ungdomsstödjare 
 en 1:e socialsekreterare  
 en administratör. 

Barn och familj i Hultsfreds kommun har också ett samarbete med andra 
kommuner. Det gäller områdena socialjour, familjerådgivning och 
familjerätt.  
Barn och familj har under de senaste åren gjort en resa både i storlek och i 
arbetssätt. Ovanligt många barn omhändertogs under 2016, vilket ledde till 
en genomlysning av arbetssättet. Detta var starten till förändringen av 
arbetssättet. Barn och familj fick sedan ett minskat inflöde av ärenden 
under 2017-2018. Därefter har barn och familj förminskat och ändrat sin 
organisation utifrån ett nytt arbetssätt. Arbetssättet kallas Signs of Safety 
och innebär att arbetet sker mer förebyggande och inkluderande. Det 
förebyggande arbetet är också det största. 
Idag består barn och familj av en förebyggande del och en myndighetsdel. 
Inom det förebyggande arbetet finns flera olika forum, professioner och 
samverkansformer som barn och familj jobbar med. Inom myndighetsdelen 
arbetar man med ansökningar om olika former av stöd eller insatser. Man 
tar också emot orosanmälningar med mera. Barnets behov står i centrum 
och nätverket är en viktigt del i utredningen.  
 
Beslutsunderlag 
Presentation av verksamheten 2021-06-09 
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Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 58/2021 Dnr 2021/25  
 
Uppföljning av genomlysning av genomförda 
utredningar enligt LVU 2016 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen om uppföljningen av den 
genomlysning som genomfördes 2016 till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Uppföljning av genomförda utredningar enligt Lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) 2016. 
 
Ärendebeskrivning 
Med anledning av att det gjordes många omhändertagande av barn och 
unga under 2016 gjorde förvaltningen en genomlysning av alla 
omhändertaganden samma år. Genomlysningen gjordes av en extern 
konsult. Konsulten fick i uppdrag att gå igenom de utredningar och beslut 
som fattats gällande 34 barn och unga. I alla ärenden grundades besluten på 
brister i omsorgen. Bristerna var framförallt misstanke om våld, hedersvåld 
eller psykisk ohälsa i hemmet. Av de 34 barnen hade 29 barn utrikesfödda 
föräldrar. Konsulten gjorde efter genomgången en bedömning av arbetet 
med utredningarna kring dessa 34 barn. Förvaltningen fick också 
rekommendationer för att förbättra och utveckla arbetet med utredningar 
enligt LVU. 
 
Förvaltningschef har nu följt upp denna genomlysning. De 
förbättringsområden som konsulten såg har jämförts med sektion barn och 
familjs verksamhetsberättelse för år 2020. Uppföljningen visar att 
genomlysningen som gjordes 2016 har resulterat i utvecklingsarbete. De 
rekommendationer som gavs efter genomlysning har i hög grad uppfyllts 
inom sektionen för barn och familj. Resultatet har inneburit färre akuta 
omhändertagande och ett färre antal placerade barn. 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-02-24, § 19 
Tjänsteskrivelse 2021-02-16 
Uppföljning av genomlysning av LVU-utredningar 2016 
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Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 59/2021 Dnr 2021/47  
 
Information om taxor och avgifter inom vård 
och omsorg 2021 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Information om avgifter för vård och omsorg i Hultsfreds kommun 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden får varje år information om hur avgifter inom vård och 
omsorg beräknas. Nivån för taxorna är sedan tidigare beslutat i samband 
med budget. 
 
För att få veta sin vård- och omsorgsavgift lämnar den enskilde in sina 
inkomstuppgifter till kommunens avgiftshandläggare. Därefter får man ett 
avgiftsbeslut. Som enskild kan man betala allt från 0 kronor i månaden till 
maxavgift. Detta beror på att alla ska få den hjälp man behöver oavsett 
ekonomi. Kommunens avgiftshandläggare kan också hjälpa till med att 
ansöka om bostadstillägg hos pensionsmyndigheten. 
 
Jonny Bengtsson, S, undrar om vård- och omsorgsavgiften kan minska för 
boende på det särskilda boendet på Vetlandavägen 55 i Målilla? Detta när 
deras hyror höjs efter att till- och ombyggnationen där är klar. Kommunen 
följer den frågan och har informerat de enskilda att anmäla hyreshöjningen 
till pensionsmyndigheten. 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-05-26, § 49 
Taxor och avgifter inom vård och omsorg 2021 
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Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 60/2021 Dnr 2021/45  
 
Form för verksamhetsdialoger inom vård och 
omsorg 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att 

1. Verksamhetsdialogerna inom vård och omsorg delas upp i mindre 
grupper enligt nedan: 

a) Team hemtjänst blir grupperna hemtjänst norr och hemtjänst 
söder. 

b) Team särskilda boenden blir grupperna särskilt boende norr 
och särskilt boende söder. 

c) Team omsorgen om personer med funktionsnedsättning 
(OF) blir grupperna OF söder (inklusive boendestöd, 
dagverksamhet samt socialpsykiatri) och OF norr. 

2. Verksamhetsdialogerna inom vård och omsorg genomförs en gång 
per år. 

3. När behov uppstår kan nämnden komma att kalla in berörd 
verksamhet inom vård och omsorg till ett nämndsammanträde. 

 
Sammanfattning 
Arbetsutskottet (SNAU § 44/2021) gav verksamhetschefer vård och 
omsorg i uppdrag att ta fram ett förslag på form för verksamhetsdialog 
inom vård och omsorg. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden beslutade (SN § 63/2019) att verksamhetsdialoger ska 
hållas två gånger per år, en per vår och en per höst, med start hösten 2019. 
Ansvarig chef ska sätta datum för dialogen i samråd med kontaktpolitiker.  
 
Verksamhetsdialogerna inom vård och omsorg har varit stora. Det har 
därför varit svårt att få till en dialog där alla verksamheter får möjlighet att 
framföra sina synpunkter. Det har på grund av pandemin covid-19 också 
varit svårt att genomföra dialogerna det senaste året.  
 
För att kunna genomföra dialogerna på ett mer delaktigt sätt föreslås en ny 
indelning av dialogerna inom vård och omsorg, se nedan: 
 
Hemtjänst norr 
Hemtjänst City och Vena 
Hemtjänst Krans och Silverdalen 
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Hemtjänst söder 
Hemtjänst Målilla/Mörlunda 
Hemtjänst Virserum/Järnforsen 
 
Särskilt boende söder 
Vetlandavägen Målilla 
Doktorsvägen Mörlunda 
Ringvägen Virserum 
 
Särskilt boende norr 
Aspedalsgatan Hultsfred/Natthemtjänst 
Skördevägen Vena/Slättgården 
Östra Långgatan Hultsfred/Paviljongen 
Trygg Hemgång/Korttidsenhet 
 
Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) norr 
Granitvägen 25 B 
Gränsgatan 9 
Lindvägen 7 
Nygatan 5/Lilla Torget 
Diamanten/Granitvägen 22 
  
Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) söder 
Boendestöd/Dagverksamhet socialpsykiatrin  
Stockholmsvägen 44 
Orrgränd 1 
Tjädervägen 3 
 
När verksamhetsdialogerna delas upp i fler grupper är det att föredra att de 
genomförs en gång per år då det blir flera dialoger att genomföra.  
 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-05-26, § 47 
Tjänsteskrivelse 2021-05-11 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-04-28, § 44 
 
Skickas till 
Verksamhetschefer vård och omsorg 
Enhetschefer vård och omsorg 
Administrativ handläggare 
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Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 61/2021 Dnr 2021/46  
 
Rökdetektorlarm som tillbehör till 
trygghetslarm i ordinärt boende 
 
Beslut 
Socialnämnden 

1. väljer rökdetektor som tillbehörslarm vid upphandling av 
trygghetslarm i ordinärt boende. 

2. ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett underlag till 
finansiering, rutin/arbetsgång och ansvarsfördelning. 

 
Sammanfattning 
Det finns fördelar för enskilda med trygghetslarm att kunna koppla ett 
rökdetektorlarm till sitt trygghetslarm. Det ser både kommunens 
räddningstjänst och ledning för vård och omsorg. Tryggheten kan öka och 
det mänskliga lidandet minska för den enskilde om ett tidigt larm till 
räddningstjänsten sker i händelse av brand. Räddningstjänsten får också 
möjlighet att snabbt börja med livräddning och brandbekämpning. 
 
Ärendebeskrivning 
I samband med upphandling av trygghetslarm till ordinärt boende har 
Hultsfreds kommun möjlighet att även upphandla rökdetektorlarm som 
kopplas till trygghetslarmen. Vid rökutveckling hos den enskilde går larm 
till larmcentralen som omgående larmar både räddningstjänsten och 
hemtjänstpersonal. Detta skulle öka tryggheten och säkerheten för den 
enskilde som bor i ordinärt boende och har trygghetslarm. 
 
Representanter från äldreomsorgen har tillsammans med räddningstjänsten 
tittat på hur man gjort i Västerviks kommun. Där har man sedan några år 
tillbaka rökdetektorlarm till alla sina trygghetslarm, vilket gett positiva 
erfarenheter. Både räddningstjänsten och äldreomsorgen i Västerviks 
kommun är mycket nöjda med satsningen på rökdetektorlarm.  
 
Hyran för rökdetektorlarm i Västerviks kommun är 500 kronor per 
rökdetektor. För Hultsfreds kommuns del skulle det handla om en kostnad 
på cirka 250 000 kronor. Montering av rökdetektor måste göras av en 
utbildad person, helst från räddningstjänsten. Vid en jämförelse med 
Västerviks kommun skull den kostnaden vara cirka 100 000 kronor. I ett 
inledande skede ska all hemtjänstpersonal få utbildning i hur man ska agera 
när det kommer ett larm från en rökdetektor. 
 
Räddningstjänsten och äldreomsorgen i Hultsfreds kommun kan se många 
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fördelar för respektive verksamhet att inför rökdetektorlarm på 
trygghetslarmen i kommunen. För äldreomsorgen skulle det innebära en 
ökad trygghet och säkerhet både för den enskilde och för 
omvårdnadspersonalen. Många som har hjälp av hemtjänsten kan inte 
själva ta sig ut ur sin bostad i händelse av brand. Ett rökdetektorlarm kräver 
inget aktivt larm av den enskilde. Om det blir en rökutveckling larmas 
larmcentralen automatiskt. Larmcentralen larmar då både räddningstjänsten 
och hemtjänsten direkt. Vid ett falsklarm är det viktigt att den enskilde 
aldrig behöver stå för den kostnaden. 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-05-26, § 48 
Tjänsteskrivelse 2021-05-11 
Utredning från Räddningstjänsten 
 
Skickas till 
Verksamhetschef vård och omsorg 
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Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 62/2021 Dnr 2019/73  
 
Delårsrapport 2021-04-30 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Prognos och delårsrapport av 2021 års resultat den 30 april 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämndens totala prognos den 30 april 2021 för helåret 2021 visar på 
ett underskott på ca 8,9 miljoner kronor. Kommunen fick statlig ersättning 
för sjuklönekostnader under 2020. Motsvarande beslut för 2021 gäller i 
dagsläget fram till och med juni 2021.  
 
Individ- och familjeomsorgens (IFO) totala prognos visar på ett underskott 
på knappt 3,6 miljoner kronor. Det är främst ensamkommande barn, 
försörjningsstöd, skyddat boende och Stegens verksamhet som får ett 
underskott.  
 
Äldreomsorgens (ÄO) totala prognos visar på ett överskott på 3,5 miljoner 
kronor. Den direkta hemtjänsten, två särskilda boenden och 
bemanningsenheten får enligt prognosen ett underskott. 
 
Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) och psykiatrins 
totala prognos visar på ett underskott på 9,9 miljoner kronor. Det är främst 
externa placeringar inom psykiatrin, personliga assistenter, gruppbostäder 
och kontot OF gemensamt. 
 
Diskussion förs på sammanträdet om behov av förklaringar till vissa 
underskott. Socialchef är kallad till kommunstyrelsens arbetsutskott i 
frågan. 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-05-26, § 46 
Presentation 2021-06-09 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 

10



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-06-09 

1(1) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 63/2021 Dnr 2021/6  
 
Förslag till rutin för framtagande av 
internkontrollplan för socialnämnden 
 
Beslut 
Socialnämnden antar förslag till rutin för arbetsgång vid framtagande av 
internkontrollplan för socialnämnden. 
 
Sammanfattning 
Förslag till rutin för arbetsgång vid framtagande av internkontrollplan för 
socialnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen fattade i september 2018 beslut om övergripande 
riktlinjer och tillämpningsanvisningar för intern kontroll. Utifrån dessa ska 
nämnden ta fram en internkontrollplan varje år.  
 
I nämndens plan finns i regel omkring fem kontrollmål. Där står också hur 
och när de olika kontrollmålen ska mätas. Planen ska följas upp och 
resultatet ska rapporteras till nämnden en gång per år. Därefter får också 
kommunstyrelsen del av resultatet. 
Enligt tillämpningsanvisningarna (§ 3) ska nämnden också ha minst en 
fastställd rutin för: 

 Hur planering och rapportering av arbetet med intern kontroll ska gå 
till. 

 Introduktion till nyanställda om vad intern kontroll innebär. 
Utifrån detta har förvaltningen tagit fram ett förslag till rutin över 
arbetsgången vid framtagande av internkontrollplan för socialnämnden, se 
bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-05-26, § 50 
Tjänsteskrivelse 2021-04-30 
Bilaga 1: Förslag till rutin 
Bilaga 2: Riktlinjer intern kontroll 
Bilaga 3: Tillämpningsanvisningar riktlinjer intern kontroll 
Bilaga 4: Mall internkontrollplan 
 
Skickas till 
Socialchef 
Controller 
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SN § 64/2021 Dnr 2020/105  
 
Beredning av motion från KD om att stärka den 
medicinska kompetensen i äldreomsorgen 
 
Beslut 
Socialnämnden överlämnar beredningen till kommunstyrelsen för 
ställningstagande om ytterligare analyser ska göras för att göra en 
bedömning om ambitionsnivå. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen beskriver i sin beredning av motion hur det ser ut idag för att 
ge kommunstyrelsen ett underlag för att ta ställning till om ytterligare 
analyser behöver göras. Ambitionsnivån är en fråga som politiken utifrån 
dessa fakta behöver ta ställning till. Socialnämnden har idag en uttalad 
ambition om att anställa utbildade undersköterskor inom äldreomsorgen, 
även om det målet inte fullt ut nås. Idag finns beslut från regeringen på en 
satsning 2021, men för att dessa medarbetare ska ges möjlighet att fullfölja 
utbildning skulle det behövas en satsning även 2022. Förvaltningen 
diskuterar även möjligheterna till specialistutbildningar för denna 
yrkesgrupp då det finns ett behov av dels att öka antalet sjuksköterskor med 
specialistutbildning dels att möjligheten finns för de som vill vidareutbilda 
sig.  
Samråd har skett med berörda motionsställare. 
 
Ärendebeskrivning 
Bakgrund 
Fullmäktigeledamöterna Åke Nilsson, Lennart Davidsson, Monica Bergh 
och Anders Andersson, samtliga KD, har 2020-10-15 lämnat in en motion 
om att stärka den medicinska kompetensen i äldreomsorgen. I motionen 
framgår att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i sin rapport Vad har 
IVO sett 2019 konstaterar att deras analys visar att det förekommer att 
personal i äldreomsorgen saknar både kunskap och kompetens. Utifrån 
denna rapport vill motionsställarna genom sin motion  

- analysera behovet av förstärkt kompetens i äldreomsorgen 
och om behov finns planera för en förbättrad tillgång till 
sjuksköterskor 

- att en ambition ska uttalas där kommunen strävar efter 
ökad andel undersköterskor inom äldreomsorgen samt 
stärka den medicinska kompetensen bland 
undersköterskor 

- samla in data om medicinsk kompetens och förmedla en 
ambition att höja denna nivå. 
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Sjuksköterskor 
Förvaltningens grundbemanning gällande sjuksköterskor är ca 21 
årsarbetare. Det finns idag en svårighet att rekrytera upp till den nivån, då 
det är en brist på sjuksköterskor. Förvaltningen har i 
sjuksköterskeorganisationen kompletterat med ett antal undersköterskor 
som arbetar i nära samarbete med sjuksköterskor. Situationen med 
rekrytering varierar över tid. För närvarande är inte alla tjänster tillsatta och 
det pågår rekrytering. Under tidigare perioder har anställningar kunnat ske 
och då har det även varit en viss överanställning för att möjligheterna 
funnits till detta. Det är även ett antal sjuksköterskor som för närvarande är 
föräldralediga. 
 
Förvaltningens strävan är att uppnå en bemanning i nivå med den 
grundbemanning som finns i budget. Förvaltningen diskuterar även 
möjligheterna till specialistutbildningar för denna yrkesgrupp. Detta då det 
dels finns ett behov av att öka antalet sjuksköterskor med 
specialistutbildning, dels att möjligheten finns för de som vill vidareutbilda 
sig.  
 
Undersköterskor 
Då det gäller undersköterskor har idag 79 procent av de tillsvidareanställda 
inom vård och omsorg en undersköterskeutbildning. Socialnämndens 
uttalade ambition är att anställa undersköterskor även om den ambitionen 
inte alltid nås. Utbildningen håller en hög nivå och är certifierad genom 
vård och omsorgscollege. Inom ramen för vård och omsorgscollege har 
även ett stort antal handledare utbildats inom kommunens vård och omsorg. 
Detta för att ge de studerande en bra praktik och bra förutsättningar för sina 
studier. 
 
För närvarande pågår även en satsning genom äldreomsorgslyftet där ett 
tjugotal medarbetare som är tillsvidareanställda påbörjat sin utbildning till 
undersköterska. Förvaltningen hoppas att det blir en fortsatt satsning så att 
utbildningen kan genomföras fullt ut. Idag finns beslut från regeringen på 
en satsning 2021, men för att dessa medarbetare ska ges möjlighet att 
fullfölja utbildning skulle det behövas en satsning även 2022. 
 
Kompetensutveckling 
Det finns idag ett nära samarbete mellan de olika professionerna inom vård 
och omsorg för att säkra de olika behoven den enskilde har. Då det gäller 
exempelvis förflyttningsutbildning som nämns i IVO:s rapport så utbildar 
arbetsterapeuter och rehabiliteringsassistenter vård och omsorgens 
medarbetare kontinuerligt. För närvarande har pandemin begränsat dessa 
utbildningar till viss del. Även inom andra vård- och omsorgsuppgifter sker 
kompetensutveckling med hjälp våra egna professioner. 
 
Nära vård är en stor samhällsutveckling som kommer att genomföras de 
närmaste åren. Denna utveckling kommer innebära många dialoger om 
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kompentensutveckling och samverkan mellan regionen och kommunen. 
 
Trygg i Kommunen 
Ett nyckeltal som IVO lyfter i sin rapport är hur stor andel av de äldre inom 
hemtjänst och särskilt boende som känner sig trygga. I Hultsfreds kommun 
upplever 92 respektive 94 procent att de är trygga. Det resultatet gör att 
kommunen är bland de kommunerna med högst värde. 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-05-26, § 51 
Tjänsteskrivelse 2021-04-27 
Socialnämndens arbetsutskott 2020-12-16, § 109 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-17, § 228 
Motion från KD om att stärka den medicinska kompetensen i 
äldreomsorgen 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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SN § 65/2021 Dnr 2021/15  
 
Information revisionsgranskningar psykisk 
ohälsa och Hultsfred Trygga Hem 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Information om pågående revisionsgranskningar. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialchef informerar arbetsutskottet om två pågående 
revisionsgranskningar. 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-05-26, § 52 
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SN § 66/2021 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, berättar om 

- Kommunala Pensionärsrådet 2021-05-19 som skedde digitalt och 
som i huvudsak handlade om budgetförslaget inför 2022 

- Hjälpmedelsnämnden 2021-05-25 
- LUPP styrgrupp tillsammans med Tomas Lockström, S, 2021-06-01 
- Ordförandeträff 2021-06-04 där Nära Vård i huvudsak diskuterades. 

 
Monica Bergh, KD, berättar om 

- Verksamhetsdialog på Framsteget tillsammans med Tomas 
Lockström, S. 
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SN § 67/2021 Dnr 2021/4  
 
Anmälningsärenden 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Protokoll Hjälpmedelsnämnden 2021-05-25 
Protokoll verksamhetsdialog Framsteget 2021-05-25 
Protokoll verksamhetsdialog IFO Barn och familj 2021-05-17 
Protokoll socialnämndens samverkansgrupp 2021-05-04 
Minnesanteckningar kommunala pensionärsrådet 2021-02-17 
Kommunfullmäktige 2021-04-26, § 50 
Kommunstyrelsen 2021-03-09, § 37 
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) (Handlingsnr. 
2021/519) 
Brev och handlingsplan från Arbetsmarknadsdepartementet (Handlingsnr. 
2021/528-529) 
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), 2 st (Handlingsnr. 
2021/576, 2021/590) 
Lex Sarah, 2 st (Handlingsnr. 2021/581, 2021/594) 
Domar från Förvaltningsrätten i Växjö, 4 st (Handlingsnr. 2021/512, 521, 
577, 587) 
Delegationsbeslut maj 2021 äldreomsorgen, omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorgen 
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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 Silva Andersson*, S  X       
9 Lena Hjelte*, SD  X       

 
*Deltog på distans via Teams. 
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