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Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 72/2022 Dnr 2022/56  
 
Besök från verksamheterna: särskilda boenden 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har beslutat (SN § 53/2022) om besök från verksamheterna 
på höstens sammanträden 2022. Nämnden har även tagit fram frågor som 
verksamheterna ska svara på. 
 
Ärendebeskrivning 
Hur kan personalen inom hemtjänsten främja och stötta så det blir så bra 
uppslutning som möjligt inom frivilligverksamheten efter pandemin? 
Varje vår och höst sker planering tillsammans med frivilligverksamheten. 
Det är viktigt att välkomna så fler vill gå med i verksamheten, men också ta 
väl hand om de frivilliga som finns kvar. Cheferna kan också informera om 
möjligheten att gå med som frivillig vid pensionsavgångar. Det är generellt 
sett större sammanslutning av frivilliga i de små orterna än i centralorten. 
Personalen tar med enskilda på aktiviteter utanför boendet när intresse 
finns. Vid gruppaktiviteter används boendenas buss som 
socialförvaltningen hyr. Visionen är att samordna aktiviteter på de olika 
boendena.  
 
På vilket sätt arbetar personalgrupperna med kontinuitet så att färre och 
bekanta ansikten kommer till den enskilde? 
Vid varje arbetspass försöker den personal som arbetar träffa den enskilde 
man är kontaktperson till så mycket det går. Det är viktigt att personalen 
har en bra arbetsmiljö som gör att man trivs och blir kvar i arbetet. Det 
gynnar kontinuiteten på sikt. Idag upplever inte boendena problem med 
bristande kontinuitet. Samordning med resursturer och stöd vid mycket 
frånvaro sker oftast mellan vissa arbetsplatser – för att det inte ska bli för 
många olika personal på samma arbetsplats. Vid ledsagning och vak 
används bara ordinarie personal som är känd för den enskilde.  
 
Ge exempel på när synpunkter, avvikelser, Lex Sarah eller Lex Maria har 
lett till kvalitetsförbättringar. Hur tar verksamheterna tillvara på 
varandras erfarenheter av dessa händelser? 
På grund av en del stölder av läkemedel är en kvalitetsförbättring att införa 
digitala skåp, som loggar vem som öppnat skåpet och när. Rutiner för 
hantering av kontanta medel har också uppdaterats så det alltid ska vara två 
i personalen som kvitterar ut. Dessa ska helst vara kontaktperson och alltid 
ordinarie personal. Antalet synpunkter till verksamheten är få. Diskussioner 
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Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

förs på arbetsplatsträffarna när en synpunkt kommit in. Det är ett 
kvalitetsarbete framåt att försöka få in fler synpunkter samt att ta del av 
varandras interna utredningar enligt Lex Sarah eller Lex Maria.  
 
Vad tror ni förvaltningens höga frisknärvaro beror på i jämförelse med 
länet? 
Det kan vara en positiv aspekt av pandemin, att personalen stannat hemma 
när man varit sjuk. Cheferna upplever att de kan finnas där och stötta 
personalen då antalet medarbetare är hanterbart. Verksamheten har också 
en bra relation med företagshälsan. Den psykiska ohälsan har ökat bland 
personalen, liksom i resten av samhället. Ofta handlar det om att det privata 
följer med till jobbet. Det är många som får samtalsstöd via företagshälsan. 
I arbetsgrupperna har man pratat om återhämtning på jobbet, hur man 
hämtar energi när man är där. Arbetet kring hälsoscheman pågår också. Det 
är viktigt att alla känner sig inkluderade på raster. 
 
Hur arbetar verksamheten med sin ekonomi? 
Alla delar i verksamheten är ekonomi. Det är chefen som måste ha 
helhetsperspektivet med rätt bemanning och scheman. Det innefattar också 
arbete med heltid som norm, rodda om arbetspass och att godkänna 
scheman. 
 
Hur arbetar verksamheten med barnkonventionen? 
Det är planerat att lyfta upp barnkonventionen på arbetsplatsträffar som en 
del i implementeringen. En viktig aspekt är att personalen måste veta hur 
man gör en orosanmälan om man misstänker att ett barn far illa. 
Verksamheterna tar också emot praktikanter från arbetsmarknadsenheten. 
Det gynnar barn att se sin förälder går till jobbet. 
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Socialnämnden 
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SN § 73/2022 Dnr 2022/56  
 
Besök från verksamheterna: hemtjänst och 
korttid 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har beslutat (SN § 53/2022) om besök från verksamheterna 
på höstens sammanträden 2022. Nämnden har även tagit fram frågor som 
verksamheterna ska svara på. 
 
Ärendebeskrivning 
Hur kan personalen inom hemtjänsten främja och stötta så det blir så bra 
uppslutning som möjligt inom frivilligverksamheten efter pandemin? 
Hemtjänsten talar väl om frivilligverksamheten i arbetsgrupperna. 
Hemtjänstens personal kan hjälpa till att lämna ut informationsblad med 
program över olika aktiviteter till brukare. Det är viktigt att uppmuntra och 
vara lyhörd inför vilken typ av aktiviteter som de äldre just nu efterfrågar. 
Alla brukare måste få information om aktiviteter, då det varierar vem som 
vill delta och när. Hemtjänsten lånar bussen - som hyrs av förvaltningen för 
kommunens boenden - för att komma ut på utflykter. Ledsagning till 
aktiviteter sker också. Det är oftast större utmaning att få till aktiviteter i 
centralorten än i kommunens övriga orter. Det finns också en utmaning i att 
de som har behov av färdtjänst inte alltid har ansökt om det.  
 
På vilket sätt arbetar personalgrupperna med kontinuitet så att färre och 
bekanta ansikten kommer till den enskilde? 
I grunden planerar hemtjänsten alltid utifrån den enskilde brukarens 
kontaktpersoner vid schemaläggning, även om oförutsedda händelser som 
sjukdom kan göra att man får planera om. Stora arbetsgrupper delas också 
upp i mindre områden för en ökad kontinuitet. Det är en fördel med 
kontinuitet inom hemtjänsten för de personer som vistas på korttidsenheten 
i Hultsfred. En god kontinuitet gör att det är enklare för den enskilde att 
komma hem efter vistelsen där.  
 
En ny mätning av kontinuitet inom hemtjänsten kommer göras i veckorna 
framåt. Just nu tittar hemtjänsten på olika planeringssystem för den dagliga 
samordningen. Det har också utannonserats administrativa tjänster som 
samordnare inom hemtjänsten för att få en likahantering och struktur.  
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Ge exempel på när synpunkter, avvikelser, Lex Sarah eller Lex Maria har 
lett till kvalitetsförbättringar. Hur tar verksamheterna tillvara på 
varandras erfarenheter av dessa händelser? 
De olika arbetsområdena inom hemtjänsten försöker dra lärdom av 
varandra, men kan göra det mer. Det har förekommit en del stölder av 
läkemedel och ibland pengar. Nya digitala medicinskåp kommer installeras 
under hösten. Dessa kommer bland annat logga vem som öppnar skåpet och 
när. Man har också infört som rutin att det alltid är två personal vid 
hantering av pengar. 
 
Det finns utmaningar inom samverkan med sjukhusen för att det ska bli så 
bra som möjligt för den enskilde. Nära vård borde leda till bättre 
samverkan. Regionens bedömningsbil är uppskattad och fungerar bra. 
 
Vad tror ni förvaltningens höga frisknärvaro beror på i jämförelse med 
länet? 
De anställdas friskvårdsbidrag är uppskattat hos personalen. Personalen är 
också duktiga på att signalera om de behöver hjälpmedel i arbetet. 
Samarbetet med rehabiliteringsenheten kring nödvändiga hjälpmedel 
fungerar också bra. Det som är svårt inom hemtjänsten är oftast trånga 
utrymmen i brukarens hem. Det finns lösningar med tillgängliga duschar på 
kommunens särskilda boenden. Det är sällan personalen behöver 
inbeordras från ledighet, vilket leder till ett lugn hos personalen när de är 
lediga och ska återhämta sig. Det finns också en yrkesstolthet. Liksom i 
hela samhället har den psykiska ohälsan också ökat inom hemtjänsten.  
 
Hur arbetar verksamheten med sin ekonomi? 
Ett bra planeringssystem kommer underlätta och effektivisera 
schemaläggandet som i sin tur påverkar ekonomin. Verksamheten har 
arbetat mycket med sin ekonomi. För att verksamheterna ska få rätt summa 
pengar behöver man fortsätta arbetet med att se över hur utförd tid 
registreras. Resursturer som används är en tillgång ekonomiskt, medans 
obokade resursturer istället kostar. Det skulle också vara en fördel att lägga 
utbildningar även på kommunens småorter för att undvika lång resetid för 
personalen där. 
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SN § 74/2022 Dnr 2022/13  
 
Besök från ny enhetschef för sjuksköterskor 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Ny enhetschef för sjuksköterskor presenterar sig för nämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Rickard Nilsson började sin tjänst som enhetschef för kommunens 
sjuksköterskor inom hälso-/sjukvård och rehabilitering (HSR) 2022-06-01. 
 
Rickard har anställt flera nya sjuksköterskor som från och med november 
2022 täcker upp det behov som finns. 
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SN § 75/2022 Dnr 2016/27  
 
Lägesrapport Hultsfred Trygga Hem 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Lägesrapport kring arbetet med till- och ombyggnation av kommunens 
boenden. 
 
Ärendebeskrivning 
Denna vecka flyttar delar av boendet på Aspedalsgatan i Hultsfred till 
Vetlandavägen i Målilla. Det är både personal och brukare som flyttar. Nu 
startar arbetet med att få till arbetssättet på det nya boendet på ett bra sätt.  
 
Nämnden reflekterar över invigningen av det nya boendet i Målilla, vilken 
upplevdes positivt. 
 
Det bor tolv personer kvar på det särskilda boendet på Aspedalsgatan i 
Hultsfred under pågående byggnation. Under nästa vecka kommer de 
tomma delarna att tömmas på saker, som under tiden ställs i byggnaden 
Skedala på Knektagårdsområdet i Hultsfred.  
 
En rapport om projekteringen inför till- och ombyggnation av boendena på 
Doktorsvägen i Mörlunda och Skördevägen i Vena kommer senare i höst. 
Det är en del ändringar sedan förstudien gjordes för ett antal år sedan.  
 
Arbetet med att se över socialförvaltningens behov i byggnaden på 
Knektagårdsområdet i Hultsfred pågår. Just nu ser man över marken på 
hela området. Arkitektkonsulter har tagits in för att skissa på vad som är 
möjligt att göra med byggnaden som används idag. En styrgrupp har också 
involverats.  
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SN § 76/2022 Dnr 2022/58  
 
Statistik över inkomna synpunkter till 
förvaltningen första halvåret 2022 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Statistik över inkomna synpunkter till förvaltningen första halvåret 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Nämnden har till dagens sammanträde fått del av halvårsredovisning av 
inkomna synpunkter 2022.  
 
Arbetsutskottet framförde (SNAU § 54/2022) frågeställningar inför 
nämndens sammanträde: 

1. Av de som lämnat synpunkter har kategorin ”invånare” ökat 
samtidigt som kategorin ”brukare” har minskat. Kan man se vad det 
beror på? 

2. Går det att jämföra antalet inkomna synpunkter med exempelvis 
andra förvaltningar inom kommunen eller med andra kommuners 
socialförvaltningar? 

 
Synpunkterna som kommit in har främst handlat om bemötande, service 
och övrigt. Ingen arbetsplats sticker ut i antalet synpunkter som kommit in. 
Det är svårt att säga varför fler benämnt sig som ”invånare” i stället för 
”brukare” när man lämnat in en synpunkt. Det kan handla om att man som 
brukare eller närstående också är invånare i kommunen, och föredrar att 
använda sig av den benämningen. Förvaltningen ser inte att det skulle vara 
värdefullt att jämföra antalet inkomna synpunkter med kommunens övriga 
förvaltningar. Enligt kommunens riktlinjer ska en övergripande statistik 
redovisas en gång per år. 
 
Det är i dagsläget få synpunkter som kommer in till förvaltningen. Det kan 
därför inte leda till ett strategiskt förbättringsarbete i nuläget. Arbetet just 
nu handlar om att försöka öka antalet synpunkter. Det är viktigt att 
personalen skapar trygga relationer med enskilda i beroendeställning. Detta 
så att enskilda med insatser från förvaltningen inte undviker att skicka in en 
synpunkt på grund av ovisshet om vad som händer sen. Det är viktigt att 
betona att synpunkter ses som en gåva i kvalitetsarbetet.  
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Beslutsunderlag 
Halvårsredovisning av inkomna synpunkter 2022 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-08-24, § 54 
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SN § 77/2022 Dnr 2022/59  
 
Statistik över avvikelser och kvalitetsregister 
enligt HSL första halvåret 2022 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Statistik över avvikelser och kvalitetsregister enligt hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL) första halvåret 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Nämnden har till dagens sammanträde fått del av halvårsredovisning av 
avvikelser och kvalitetsregister enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 
2022.  
 
Arbetsutskottet framförde (SNAU § 55/2022) frågeställningar inför 
nämndens sammanträde: 

1. Varför har den palliativa vården försämrat sitt resultat sedan 
föregående år? Totalt har fyra punkter försämrats. 

2. Avvikelserna mellan kommunen och Regionen har ökat. Beror 
kommunens avvikelser till Regionen främst på sjukhusen i länet 
eller på kommunens hälsocentraler? 

3. Det saknas data för en del månader vad gäller utskrivningsklara från 
sjukhus. Finns det ingen data för de månaderna? 

 
Fallolyckor har återigen ökat under första halvåret 2022 efter den markanta 
minskningen 2021. Det är svårt att veta orsakerna till att statistiken om 
fallolyckor går upp och ner. Generella orsaker till avvikelser är den 
enskildes kapacitet, att berörda inte följt riktlinjer eller bristande 
kommunikation och information. 
 
I kvalitetsregistret Senior Alert registreras uppgifter för att följa det 
förebyggande arbetet. Registreringen har ökat successivt de senaste åren, 
men det behöver fortsatt öka. Det finns rutiner på att vård och omsorg ska 
arbeta med Senior Alert i det förebyggande arbetet. Det finns dock inga 
mål och nyckeltal idag.  
 
I jämförelse med riket och länet har Hultsfreds kommun låga resultat i 
BPSD-registret (Beteendemässiga och psykiska symtom vid 
demenssjukdom). Det är något som förvaltningen kommer se över orsaken 
till.  
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Diagrammet över vård i livets slutskede visar ett försämrat resultat 2022 
jämfört med kommunens resultat 2021. I jämförelse med länet, riket och 
Regionen har dock Hultsfreds kommun bra resultat. Det är ändå viktigt att 
hålla kvar de goda resultaten. 
 
Avvikelser som skickats från kommunen till Regionen har ökat under 2022. 
Det är främst Västerviks sjukhus som fått avvikelser till sig. Det är oftast 
personal inom kommunens hälso-/sjukvård och rehabilitering (HSR) som 
skickat avvikelser. 
 
Hultsfreds kommun har fortsatt noll kronor i betalningsansvar till sjukhus 
för utskrivningsklara. När data i statistiken fattas beror det på att det varit 
noll, och beror inte på tapp av data. 
 
Beslutsunderlag 
Halvårsredovisning av avvikelser och kvalitetsregister inom HSL (hälso- 
och sjukvårdslagen) 2022 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-08-24, § 55 
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SN § 78/2022 Dnr 2022/7  
 
Förlängning av rekommendation 
kunskapsstyrning socialtjänst 2020-2024 
 
Beslut 
Socialnämnden föreslår fullmäktige anta förlängning av rekommendation 
om kunskapsstyrning inom socialtjänsten fram till 2024.  
 
Sammanfattning 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har beslutat förlänga 
rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer 
samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter till och 
med 2024. 
 
Ärendebeskrivning 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har meddelat kommunerna att 
man 2022-06-10 beslutat förlänga rekommendationen om kunskapsstyrning 
socialtjänst till och med 2024. SKR har också beslutat att be kommunerna 
meddela sitt ställningstagande till förlängningen senast 2022-12-01. 
 
SKR:s förbundsstyrelse meddelade 2018-12-18 kommunerna om en 
rekommendation om gemensam finansiering av ett mer samlat system för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter. Socialnämnden yttrade sig 
om att anta rekommendationen 2019-02-06 (SN § 19/2019), vilket 
kommunfullmäktige sedan beslutade 2019-03-25 (KF § 53/2019). 
 
Beslutsunderlag 
Meddelande från SKR:s förbundsstyrelse 2022-06-10 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-08-24, § 51 
Samlat beslutsunderlag rekommendation om finansiering kunskapsstyrning 
socialtjänst 2022-08-30 
Återkoppling 2021 
Kostnad per kommun 2022 
Information 2022-08-30 från SKR inför ställningstagande kring 
förlängning av rekommendation 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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SN § 79/2022 Dnr 2022/45  
 
Remiss av förslag till revidering av policy för 
ökad tillgänglighet i Hultsfreds kommun 
 
Beslut 
Socialnämnden antar förslag till remissyttrande som sitt eget.  
 
Sammanfattning 
Förslag till revidering av policy för ökad tillgänglighet har skickats till 
samtliga förvaltningar, pensionärsrådet och tillgänglighetsrådet för 
yttrande. Socialnämndens arbetsutskott gav förvaltningen i uppdrag att ta 
fram ett förslag på yttrande. 
 
Ärendebeskrivning 
Begreppet funktionsnedsättning bör även fortsättningsvis vara kvar och inte 
bytas ut till funktionsvariation. Enligt Socialstyrelsens termbank så är 
definitionen av funktionsnedsättning en nedsättning av fysisk, psykisk eller 
intellektuell funktionsförmåga. Begreppet funktionsvariation finns inte med 
i Socialstyrelsens termbank och är inte ett synonym till begreppet 
funktionsnedsättning. Begreppet funktionsvariation har ingen fast 
definition utan beskriver inneboende förmågor som alla individer har och 
behöver inte bero på en funktionsnedsättning.   
 
Förslag på en vision som även knyter an till kommunens vision enligt 
strategikartan och FN:s standardregler: 
Alla människor ska kunna bo, verka och utvecklas i kommunen  
 
Uppsatta mål bör vara konkreta och specifika så att det går att avgöra när 
ett mål är uppnått. Nuvarande mål anses inte kunna mätas varför det skulle 
kunna konkretiseras ytterligare. Förslag på ett mål som går att mäta genom 
en analys av aktiviteter som genomförts för att underlätta för personer med 
funktionsnedsättning är: 
Minska och undanröja hinder för att öka den enskildes självständighet och 
utveckling. 
 
Beslutsunderlag 
Handlingsplan – policy för ökad tillgänglighet 
Förslag till policy för ökad tillgänglighet 
Tjänsteskrivelse 2022-05-06 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-17, § 117 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-06-15, § 48 
Förslag till remissyttrande från socialnämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-09-07 

2(2) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

Socialnämndens arbetsutskott 2022-08-24, § 52 
 
Skickas till 
Kommunkansliet 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-09-07 

1(1) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 80/2022 Dnr 2022/13  
 
Information om korttidsenheten 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Information om korttidsenhetens framtida tillhörighet. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialchef informerar om att korttidsenheten på Knektagården i Hultsfred 
nu tillhör teamet för hemtjänst i stället för teamet för särskilda boenden. 
Detta då samarbetet främst sker med hemtjänsten. Hela vård- och omsorg 
samverkar liksom tidigare, och förändringen påverkar inte tidigare 
samarbeten.  
 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-08-24, § 53 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-09-07 

1(1) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 81/2022 Dnr 2022/2  
 
Rapporter 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Deltagare på mötet ges möjlighet att lämna aktuella rapporter. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämndens ordförande Per-Inge Pettersson, C, rapporterar om: 

• Invigningen av särskilda boendet på Vetlandavägen i Målilla 2022-
08-24. 

• Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) 2022-08-30 tillsammans 
med presidiet, socialchef och controller. Åtgärder kring underskott i 
budgeten inför årsbokslutet redovisades, med god feedback. 

 
Socialchef informerar nämnden om vad som redovisades till KSAU 2022-
08-30. Utifrån genomlysningen av omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning (OF) har tre fokusområden att börja arbeta med tagits 
fram. Dessa områden är korttidsverksamheten, gruppbostäder och personlig 
assistans. 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-09-07 

1(1) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 82/2022 Dnr 2022/1  
 
Anmälningsärenden 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Protokoll socialförvaltningens fackliga samverkan 2022-08-16 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-08-24, § 56 
Inlämnad synpunkt (Handlingsnr. 2022/767-768) 
Beslut Lex Maria (Handlingsnr. 2022/745) 
Domar från Förvaltningsrätten i Växjö, 4 st (Handlingsnr. 2022/735, 
2022/744, 2022/758, 2022/812) 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-09-07 

1(1) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 83/2022 Dnr 2021/75  
 
Arvode vid utebliven heldag för nämnden 2022-
08-17 
 
Beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom ordförandes förslag. 
 
Sammanfattning 
Arvode vid utebliven heldag för nämnden 2022-08-17. 
 
Ärendebeskrivning 
Nämnden har tidigare beslutat (SN § 53/2022) om att höstens nämnder i 
augusti-november 2022 ska vara heldagar mellan klockan 8:30-17. Detta 
med anledning av att besök från nämndens verksamheter ska ske på höstens 
nämnder. Nämndens sammanträde 2022-08-17 blev med kort varsel 
förkortat till en halvdag, då ett verksamhetsbesök behövde flyttas fram. 
 
Jonny Bengtsson, S, lyfte (SN § 71/2022) frågan om hur det blir med 
sammanträdesarvodet för de ledamöter som tagit ledigt från jobb eller 
liknande för en heldag när dagen blev förkortad. 
 
Socialnämndens ordförande återkommer nu med information till nämnden. 
Ordinarie ledamöter och ersättare som deltog på nämnden 2022-08-17 
lämnar in en blankett om ersättning mellan klockan 13-16 till ordförande 
för attest.  
 
Blanketter lämnas ut och fylls i under sammanträdet. 
 
Skickas till 
Deltagande förtroendevalda 2022-08-17 
 
 
 

20



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-09-07 

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, ej § 77  X       
3 Ann-Charlott Andersson, C  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 Silva Andersson, S  X       
9 Nathalie Gustafsson, SD  X       

 
*Deltog på föredragningarna §§ 72-73, men inte under beslut. 
**Deltog på föredragningarna §§ 74-83 och under beslut §§ 72-83. 
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