
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2023-03-16

Sammanträde med Sociala utskottet 
Plats och tid Stora sammanträdesrummet kl. 08:00 – 12:35 

Beslutande 
Ledamöter Arijana Jazic (S) Ordförande 

Gudrun Andersson (C)  
Marianne Cederqvist (KD) 
Anita Walfridsson (M) §§ 56-72, 74-86 
Anna Ekström (L) §§ 57 – 84 

Tjänstemän Erik Wikström, sekreterare 
Carina Andersson, socialchef 
Caroline Bjerne, teamledare §§ 56 – 64 
Ragnhild Sjöström, enhetschef §§ 56 – 70, 86 
Louise Astenius, socialsekreterare §§ 65 – 69 
Sanna Larsson, socialsekreterare §§ 65 – 69 
Eva Gustafsson, MAS §§ 71 – 74 
Elisabet Lind, kvalitetsutvecklare §§ 69, 71 – 74 
Berit Ram, sjuksköterska § 71 
Maja Lindov, Teamledare §§ 70, 86 
Alexandra Boo, ekonom § 75 

Utses att justera Gudrun Andersson 

Justeringens plats Kommunhuset 2023-03-16 Paragrafer 56-84, 86 
och tid 

Underskrifter 
Sekreterare   …………………………………………… 

Erik Wikström 

Ordförande   …………………………………………… 
Arijana Jazic 

Justerande   ……………………………………………. 
Gudrun Andersson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Sociala utskottet 2023-03-16 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Sociala utskottet 

Sammanträdesdatum 2023-03-16 

Förvaringsplats 
för protokollet

Datum då anslag 

Kommunhuset 

2023-03-20 Datum då anslag 2023-04-11
publiceras tas bort 

Underskrift …………………………………………… 
Erik Wikström 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Sociala utskottet 2023-03-16 

§ 56 Individärende 1 5 

§ 57 Individärende 2 6 

§ 58 Individärende 3 7 

§ 59 Individärende 4 8 

§ 60 Individärende 5 9 

§ 61 Individärende 6 10 

§ 62 Individärende 7 11 

§ 63 Individärende 8 12 

§ 64 Individärende 9 13 

§ 65 Individärende 10 14 

§ 66 Individärende 11 15 

§ 67 Individärende 12 16 

§ 68 Individärende 13 17 

§ 69 Individärende 14 18 

§ 70 Redovisning av utvecklingen av 
utbetalt ekonomiskt bistånd under 
perioden 2019 till 2022 

2023/115 19 

§ 71 Information om Aneby kommuns 
demensarbete 

2023/18 20 

§ 72 Kvalitets- och 
patientsäkerhetsberättelsen för 2022 

2023/121 21 
- 
22 

§ 73 Revidering av riktlinje för 
ledningssystem 

2013/669 23 

§ 74 Patientnämndens årsberättelse 2023/120 24 
- 
25 

§ 75 Månadsuppföljning för sociala 
avdelningen februari 

2023/6 26 
- 
27 

§ 81 Revidering av riktlinjer 
serveringstillstånd 

2021/76 28 

§ 82 Revidering av riktlinjer tillsyn enligt 
alkohollag 

2021/77 29 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum 
 
Sociala utskottet  2023-03-16  

§ 83 Revidering av riktlinjer 
försäljningstillstånd enligt lag om 
tobak och liknande produkter 

2021/78 30 

§ 84 Revidering av riktlinje för tillsyn enligt 
lag om tobak och liknande produkter 

2021/79 31 

§ 76 Beslut om reviderat 
sammanträdesdatum 

 32 

§ 77 Lägesrapport äldreomsorgen 2023/18 33 

§ 78 Information från socialchef 2023/18 34 

§ 79 Anmälningsärenden  35 

§ 80 Delegationsbeslut  36 

§ 86 Extra ärende: Uppföljning av 
brukarundersökning ekonomiskt 
bistånd 2022 

2023/101 37 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Sociala utskottet 2023-03-16 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SU § 56 - 69 Individärende 1 - 14 

Sekretessärenden - biläggs ej i offentligt protokoll. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Sociala utskottet 2023-03-16 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SU § 70 Redovisning av utvecklingen av utbetalt 
ekonomiskt bistånd under perioden 2019 till 2022 
Dnr KS 2023/115 

Beslut  
Sociala utskottet beslutar 

att föreslå kommunstyrelsen att ta del av redovisningen. 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Enhetschef Ragnhild Sjöström och teamledare Maja Lindov redovisar 
utvecklingen av utbetalt ekonomiskt bistånd under perioden 2019 till 2022. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2023-03-06 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Sociala utskottet 2023-03-16 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SU § 71 Information om Aneby kommuns 
demensarbete 
Dnr KS 2023/18 

Beslut  
Sociala utskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Gustafsson och sjuksköterska Berit Rahm 
informerar om Aneby kommuns demensarbete. Informationen behandlar bland 
annat beläggning i dagsläget, personalförsörjning, planeringsförutsättningar samt 
framtida kostnader och planering på området.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Sociala utskottet 2023-03-16 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SU § 72 Kvalitets- och 
patientsäkerhetsberättelsen för 2022 
Dnr KS 2023/121 

Beslut  
Sociala utskottet beslutar 
att godkänna kvalitéts- och patientsäkerhetsberättelsen 2022, samt 
att anmäla sociala utskottets beslut till Kommunstyrelsen. 

Reservation 
Anna Ekström (L) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Ärendebeskrivning  
Den 1 januari 2011 började patientsäkerhetslagen PSL 2010:659, att gälla. Enligt 
lagen ska vårdgivare dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en 
patientsäkerhetsberättelse och det bör även upprättas en sammanhållen 
kvalitetsberättelse. 

Berättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den. 

Det finns flera syften med en sammanhållen kvalitéts- och 
patientsäkerhetsberättelse: 

• Vårdgivaren får bättre kontroll över verksamhetens kvalitét- och
patientsäkerhetsarbete.

• Inspektionen för vård och omsorg kan lättare utföra sin tillsyn av
verksamheten.

• Det blir enklare att ge andra intressenter tillgång till information,
exempelvis allmänheten, patienter/brukare, andra vårdgivare och
intresseorganisationer.

Kvalitéts- och patientsäkerhetsarbetet bygger på SOSFS 2011:9 - Ledningssystem 
för systematiskt kvalitetsarbete.  

Dessa föreskrifter ska tillämpas i arbetet med att systematiskt och fortlöpande 
utveckla och säkra kvaliteten i sådan verksamhet som omfattas av 

1. 31 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),
2. 16 § tandvårdslagen (1985:125),
3. 6 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS,

och3 kap. 3 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453).

2 § Föreskrifterna ska även tillämpas i det systematiska patientsäkerhetsarbetet 
som vårdgivare ska bedriva enligt 3 kap. patientsäkerhetslagen(2010:659).Med 
stöd av ledningssystemet ska verksamheten planeras, ledas, kontrolleras, följas 
upp, utvärderas och förbättras. Kvalitéts- och patientsäkerhetsberättelsen 
innehåller en sammanställning av det kvalitéts-och patientsäkerhetsarbete som 
verksamheten bedrivit under 2022. 

Kvalitetsutvecklare Elisabet Lind och medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva 
Gustafsson föredrar ärendet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Sociala utskottet 2023-03-16 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Yrkanden 
Anna Ekström (L) och Anita Walfridsson (M) yrkar om återremiss: 
”Handlingarna i dessa ärenden kommer oss ledamöter till del under tisdagen i 
samma vecka som utskottet är på torsdagen.  
Omöjligt för oss att ta del av ärendena och göra ett politiskt arbete med 
informationen utan framförhållning. 
Kallelse med handlingar ska vara ledamöter till handa fem vardagar innan ett 
sammanträde inte som i detta fall en dag innan. 
Därför yrkar vi återremiss av ärendena 17, 18 och 19.” 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer liggande förslag till beslut och återremissyrkandet mot 
varandra och finner att utskottet beslutar enligt liggande förslag till beslut.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse 2022-03-14  
Kvalitéts - och Patientsäkerhetsberättelse 2022 
    

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Sociala utskottet 2023-03-16 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SU § 73 Revidering av riktlinje för ledningssystem 
Dnr KS 2013/669 

Beslut  
Sociala utskottet beslutar 

att anta uppdateringen avseende riktlinje för ledningssystemet på systematiskt 
kvalitetsarbete inom Sociala Avdelningen. 

Reservation 
Anna Ekström (L) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Ärendebeskrivning  
Riktlinjen för avdelningens systematiska kvalitetsarbete ska årligen 
revideras/uppdateras. Uppdateringen för 2023 innehåller inga ändringar av 
innehållet i riktlinjen utan endast ett uppdaterat datum. 

Yrkanden 
Anna Ekström (L) yrkar om återremiss: 
”Handlingarna i dessa ärenden kommer oss ledamöter till del under tisdagen i 
samma vecka som utskottet är på torsdagen.  
Omöjligt för oss att ta del av ärendena och göra ett politiskt arbete med 
informationen utan framförhållning. 
Kallelse med handlingar ska vara ledamöter till handa fem vardagar innan ett 
sammanträde inte som i detta fall en dag innan. 
Därför yrkar vi återremiss av ärendena 17, 18 och 19.” 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer liggande förslag till beslut och återremissyrkandet mot 
varandra och finner att utskottet beslutar enligt liggande förslag till beslut. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2023-03-14 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Sociala utskottet 2023-03-16 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SU § 74 Patientnämndens årsberättelse 
Dnr KS 2023/120 

Beslut  
Sociala utskottet beslutar 
att sociala utskottet tar till sig informationen avseende Patientnämndens i Region 
Jönköpings läns årsrapport 2022 och lägger den till handlingarna. 

Reservation 
Anna Ekström (L) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Ärendebeskrivning  
Patientnämnden har bland annat i uppdrag att stötta och hjälpa patienter och 
närstående som har synpunkter eller klagomål på hälso- och sjukvården. Enligt lag 
har alla landsting och regioner en patientnämnd som är fristående från hälso- och 
sjukvården. Patientnämnden i Region Jönköpings län består av politiker som 
behandlar ärenden från sjukvård, kommunal äldrevård, tandvård och privata 
vårdgivare som har avtal med Region Jönköpings län. Patientnämnden 
sammanställer de synpunkter och klagomål som kommer in. Slutsatserna används 
för att förbättra vården. Patientnämnden samarbetar med Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO). Det innebär att IVO informeras om det finns något som IVO 
behöver granska. 

Patienter och närstående har rätt att bli bemötta med respekt och få begriplig 
information om hälsotillstånd och om de undersökningar och behandlingar som 
föreslås. Patientnämnden gör i sin årsrapport en samanställning över inkomna 
ärenden under året. Nämnden påtalar vikten av att använda klagomål och 
synpunkter i verksamhetsutvecklingen samt att överföringen från nämnden till 
respektive vårdenhet är en förutsättning för detta arbete. 

Under 2022 inkom 1167 ärenden till patientnämnden, vilket är en ökning av 
ärenden med drygt 196 ärenden (17%) mot föregående år. Vanligast är att 
patientnämnden kontaktas via telefon men användandet av 1177.se vårdguidens 
E-tjänst ökar. Under året uppdaterades E-tjänsten 1177, till ”en väg in”, vilket
inneburit en förenkling för medborgare att inkomma med synpunkter och
klagomål då man direkt kan välja verksamhet eller patientnämnden när man loggar
in på sina sidor på 1177. De flesta klagomål/synpunkter rör kommunikation samt
vård och behandling

Få ärenden inkommer till patientnämnden från den kommunala verksamheten. 
Hälften av ärendena som inkommit har handlat om omvårdnad, bristande 
omvårdnadsrutiner. Det kan vara så att patienterna i den kommunala hälso-och 
sjukvården inte har samma kännedom som patienterna inom Region Jönköpings 
län om möjligheten att vända sig till patientnämnden. En annan förklaring kan 
vara att patienter inom kommunal vård upplever ett större beroendeförhållande 
gentemot vårdgivaren och därför inte vill framföra klagomål med rädsla för 
konsekvenser. Å andra sidan är det inom den kommunala hälso-och sjukvården 
vanligt med långa vårdkontakter, vilket i sig är relationsbyggande och ökar 
förutsättningarna att lösa eventuella problem. Information om patientnämnden 
finns på kommuns hemsida 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Gustafsson föredrar ärendet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Sociala utskottet 2023-03-16 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Yrkanden 
Anna Ekström (L) och Anita Walfridsson (M) yrkar om återremiss: 
”Handlingarna i dessa ärenden kommer oss ledamöter till del under tisdagen i 
samma vecka som utskottet är på torsdagen.  
Omöjligt för oss att ta del av ärendena och göra ett politiskt arbete med 
informationen utan framförhållning. 
Kallelse med handlingar ska vara ledamöter till handa fem vardagar innan ett 
sammanträde inte som i detta fall en dag innan. 
Därför yrkar vi återremiss av ärendena 17, 18 och 19.” 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer liggande förslag till beslut och återremissyrkandet mot 
varandra och finner att utskottet beslutar enligt liggande förslag till beslut. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2023-03-14 
Patientnämndens årsberättelse 2023 
   

Beslutet skickas till 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Sociala utskottet 2023-03-16 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SU § 75 Månadsuppföljning för sociala 
avdelningen februari 
Dnr KS 2023/6 

Beslut  
Sociala utskottet beslutar 

att ta till sig informationen avseende Sociala Avdelningens månadsuppföljning för 
februari 2023, samt  

att skicka den vidare till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning  
Avdelningens resultat för januari/februari 2023 innebär en negativ avvikelse i 
förhållande till budget med motsvarande ca -4580 tkr.  

Sociala avdelningen arbetar fortsatt aktivt med förändring och omställning av 
verksamheten. Individanpassade och förebyggande insatser för brukaren, ledorden 
är självständighet och oberoende. Omställningsarbetet syftar till ett ökat fokus på 
förändrade arbetssätt i syfte att över tid skapa goda förutsättningar för 
medarbetarna. Att tillsammans skapa förutsättningar för ett aktivt och utvecklande 
medarbetarskap i en Lärande organisation, där alla hjälps åt med ständiga 
förbättringar och effektiviseringar.   

Vi kan konstatera att kostnaderna för försörjningsstödet visar på ett underskott 
motsvarande -190 tkr. Detta beror främst på ökade kostnader kopplat till 
uppräkning av riksnormen för 2023. Ett fortsatt aktivt arbete sker i samverkan 
med bland annat arbetsförmedlingen för att få människor ut i åtgärder kopplat till 
studier och olika lönestöd med syfte att uppnå självförsörjning. 

Ett arbete är påbörjat i samverkan med skolan för att skapa gemensam målbild 
om vad kan vi förebygga för att minska insatser för barn och unga i Aneby. 
Arbetet inkluderas vår öppenvård samt myndighetsenheten för att tillsammans se 
vilka preventiva åtgärder som kan åstadkomma för att minska inflöde av 
anmälningar och förebygga placeringar. 

Inom Särskilt Boende Antuna/Rosenborg syns fortsatt höga sjukskrivningstal 
men ett aktivt arbete pågår för att få fler av de anställda åter i arbete. Arbete är 
påbörjat för omställningsarbete på Antuna/Rosenborg för att öka frisktalen och 
även ge bättre förutsättningar avseende schema och bemanning. Detta är ett 
omställningsarbete som kommer behöva tid för att få effekt men många positiva 
insatser är startade. 

Hemtjänsten har i nuläget inte heller kommit i fas med sina kostnader i 
förhållande till utförda insatser. Detta beror till viss del på ökat behov såsom flera 
ärenden av palliativ karaktär, ökat inflöde av nya ärenden och vissa svårigheter att 
få tag i personal till verksamheten. Utifrån det påbörjas nu ett arbete där 
hemtjänst, hemsjukvård och myndighetsenheten ska se över vilka åtgärder som 
behöver göras för att effektivisera verksamheten men också säkerställa att insatser 
ges utifrån individuella behov.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Sociala utskottet 2023-03-16 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Det är fortsatt vakanta tjänster inom ledningsfunktioner vilket gör att vi har tre 
konsultchefer på plats. Detta gör dock att verksamheterna inte tappar fart utan 
arbete fortgår avseende utveckling och förbättringsarbete.  

Sociala avdelningen tar sikte på att nya medarbetare är på väg in i verksamheten 
och då skapas än mer förutsättningar att fortsätta arbeta med våra frågor om nära 
vård, preventivt arbete, kompetensförsörjning och att utveckla tekniken i våra 
verksamhetsområden och tar sikte på att Aneby ska bli den bästa platsen. 

Sociala avdelningen vill förmedla att verksamheterna fortsatt bidrar till god vård 
och service för Aneby kommuns medborgare. 

Ekonom Alexandra Boo föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2023-03-14 
Månadsuppföljning februari sociala avdelningen 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Sociala utskottet 2023-03-16 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SU § 81 Revidering av riktlinjer serveringstillstånd 
Dnr KS 2021/76 

Beslut  
Sociala utskottet beslutar 

att anta uppdateringen avseende riktlinjen serveringstillstånd. 

Ärendebeskrivning  
Riktlinjen för serveringstillstånd ska årligen revideras/uppdateras. Uppdateringen 
för 2023 innehåller inga ändringar av innehållet i riktlinjen. 

Protokollsanteckning  
Anna Ekström (L) och Anita Walfridsson (M) lämnar in följande 
protokollsanteckning: 

Olyckligt att ärendena med handlingar kommer ut under tisdagen knappt två 
dagar innan sammanträdet. Speciellt då ärendena inte fanns med på den 
ursprungliga kallelsen. Omöjliggör för oss ledamöter att läsa in oss på ärendena 
och ha en politisk dialog innan beslut. Men då ärendena, just dessa riktlinjer nu 
läggs fram utan revideringar väljer vi att delta i beslutet denna gång.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2023-03-13 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Sociala utskottet 2023-03-16 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SU § 82 Revidering av riktlinjer tillsyn enligt 
alkohollag 
Dnr KS 2021/77 

Beslut  
Sociala utskottet beslutar 

att anta uppdateringen avseende riktlinjen tillsyn enligt alkohollagen. 

Ärendebeskrivning  
Riktlinjen för tillsyn enligt alkohollagen ska årligen revideras/uppdateras. 
Uppdateringen för 2023 innehåller inga ändringar av innehållet i riktlinjen. 

Protokollsanteckning  
Anna Ekström (L) och Anita Walfridsson (M) lämnar in följande 
protokollsanteckning: 

Olyckligt att ärendena med handlingar kommer ut under tisdagen knappt två 
dagar innan sammanträdet. Speciellt då ärendena inte fanns med på den 
ursprungliga kallelsen. Omöjliggör för oss ledamöter att läsa in oss på ärendena 
och ha en politisk dialog innan beslut. Men då ärendena, just dessa riktlinjer nu 
läggs fram utan revideringar väljer vi att delta i beslutet denna gång.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2023-03-13 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Sociala utskottet 2023-03-16 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SU § 83 Revidering av riktlinjer 
försäljningstillstånd enligt lag om tobak och 
liknande produkter 
Dnr KS 2021/78 

Beslut  
Sociala utskottet beslutar 

att anta uppdateringen avseende riktlinjen försäljningstillstånd enligt lag om tobak 
och liknande produkter. 

Ärendebeskrivning  
Riktlinjen för försäljningstillstånd enligt lag om tobak och liknande produkter ska 
årligen revideras/uppdateras. Uppdateringen för 2023 innehåller inga ändringar av 
innehållet i riktlinjen. 

Protokollsanteckning  
Anna Ekström (L) och Anita Walfridsson (M) lämnar in följande 
protokollsanteckning: 

Olyckligt att ärendena med handlingar kommer ut under tisdagen knappt två 
dagar innan sammanträdet. Speciellt då ärendena inte fanns med på den 
ursprungliga kallelsen. Omöjliggör för oss ledamöter att läsa in oss på ärendena 
och ha en politisk dialog innan beslut. Men då ärendena, just dessa riktlinjer nu 
läggs fram utan revideringar väljer vi att delta i beslutet denna gång.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2023-03-13 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Sociala utskottet 2023-03-16 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SU § 84 Revidering av riktlinje för tillsyn enligt lag 
om tobak och liknande produkter 
Dnr KS 2021/79 

Beslut  
Sociala utskottet beslutar 

att anta uppdateringen avseende riktlinjen tillsyn enligt lag om tobak och liknande 
produkter. 

Ärendebeskrivning  
Riktlinjen för tillsyn enligt tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter ska 
årligen revideras/uppdateras. Uppdateringen för 2023 innehåller inga ändringar av 
innehållet i riktlinjen.  

Protokollsanteckning  
Anna Ekström (L) och Anita Walfridsson (M) lämnar in följande 
protokollsanteckning: 

Olyckligt att ärendena med handlingar kommer ut under tisdagen knappt två 
dagar innan sammanträdet. Speciellt då ärendena inte fanns med på den 
ursprungliga kallelsen. Omöjliggör för oss ledamöter att läsa in oss på ärendena 
och ha en politisk dialog innan beslut. Men då ärendena, just dessa riktlinjer nu 
läggs fram utan revideringar väljer vi att delta i beslutet denna gång.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2023-03-13 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Sociala utskottet 2023-03-16 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SU § 76 Beslut om reviderat sammanträdesdatum 

Beslut  
Sociala utskottet beslutar 

att flytta augustisammanträdet till den 23 augusti 2023. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Sociala utskottet 2023-03-16 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SU § 77 Lägesrapport äldreomsorgen 
Dnr KS 2023/18 

Beslut  
Sociala utskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Ärendet föredras av socialchef Carina Andersson. 

20



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Sociala utskottet 2023-03-16 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SU § 78 Information från socialchef 
Dnr KS 2023/18 

Beslut  
Sociala utskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Socialchef Carina Andersson informerar om arbetet med öppna jämförelser, 
vakanser och pågående rekryteringar. Olika former av filmer från verksamheterna 
har tagits fram i marknadsföringssyfte för framtida rekryteringar. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Sociala utskottet 2023-03-16 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SU § 79 Anmälningsärenden 

Beslut  
Sociala utskottet beslutar 

att anse ärendena anmälda. 

Ärendebeskrivning  
Jönköping FR 470-23 Interimistiskt beslut 2023-02-07 

Jönköping FR 2017-22 Dom 2023-02-02 

Jönköping FR 2538-22 Dom 2023-02-07 

Jönköping FR 4691-22 Dom 2023-02-16 

Jönköping FR 4972-22 Dom 2023-02-10 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Sociala utskottet 2023-03-16 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SU § 80 Delegationsbeslut 

Beslut  
Sociala utskottet beslutar 

att godkänna anmälda delegationsbeslut. 

Ärendebeskrivning  
Med hänvisning till kommunstyrelsens beslut § 61/2005 om delegation anmäls 
socialchef, enhetschefer, teamledare, biståndshandläggare, socialsekreterare, 
arbetsterapeuter och assistenter fattade beslut under tiden 2023-02-01 – 2023-02- 
28. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Sociala utskottet 2023-03-16 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SU § 86 Extra ärende: Uppföljning av 
brukarundersökning ekonomiskt bistånd 2022 
Dnr KS 2023/101 

Beslut  
Sociala utskottet beslutar 

att ta till sig informationen avseende ekonomiskt bistånds brukarundersökning 
2022. 

Ärendebeskrivning  
Sociala avdelningen genomför regelbundet brukarundersökningar. Under 2022 har 
en brukarundersökning genomförts inom ekonomiskt bistånd. Syftet med 
brukarundersökningen är att ta reda på hur brukare upplever stödet från 
socialtjänsten. 

Enhetschef Ragnhild Sjöström och teamledare Maja Lindov föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
Brukarundersökning ekonomiskt bistånd 2022 
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