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PROTOKOLLTÄBYC, 2022-03-22 

SOCIALNÄMNDEN 

§ 25 Val av justeringsman och godkännande av dagordning 

Barbro Lindberg (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet. Protokollet justeras 
torsdagen den 24 mars 2022. 

Därefter godkänns dagordningen. 

-, 
, A / 

justsigh: .:/~ 
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PROTOKOLLTÄBVO 2022-03-22 

SOCIALNÄMNDEN 

§ 26 Information om Täby kommuns krisberedskap 

Säkerhetschef Gustaf Sundman informerar socialnämnden om Täby kommuns 
krisberedskap. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tackar för informationen och beslutar att notera informationen om Täby 
kommuns krisberedskap till protokollet. 

~ 
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PROTOKOLLTÄBVO 2022-03-22 

SOCIALNÄMNDEN 

§ 27 Information om socialnämndens 2021 

Information om socialnämndens år 2021 presenteras av avdelningschef Camilla Wass, 
avdelningschef Marie Tid, enhetschef Nima Najafi, resultatenhetschef Andres Tapper, 
utvecklingsledare Stephanie Mankio, utvecklingsledare Lee Matturi, välfärdstekniker 
Marcus Jansson och socialsekreterare Frida .Johansson. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tackar för informationen och beslutar att notera informationen om 
socialnämndens år 2021 till protokollet. 

~ 

1) Å·
1~ 

ordf.sign: ........ ...... ..... ..... ... ... •. jusl.sign: .... :: ............ . 

I 



8 

PROTOKOLLTÄBYO 2022-03-22 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2022/75-04 

§ 28 Årsredovisning 2021 för socialnämnden 

Årsredovisningen för socialnämnden innehåller uppföljning av uppdrag, mål och ekonomi 
enligt verksamhetsplan 2021. För styrning av socialnämndens verksamheter under 2021 

har kommunfullmäktige fastställt sex mål. Den sammantagna måluppfyllelsen för 
nämnden är god. Resultatet är att två mål har uppnåtts och att fyra mål är på väg att 
uppnås. Socialnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse med 45,6 mnkr viket 
motsvarar 4 % av budgeterade nettokostnader. Årets investeringar uppgår till 0,5 mnkr 
vilket innebär lägre utgifter än budget med 28,2 mnkr. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande med tillhörande bilagor daterat den 28 februari 
2022. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna Årsredovisningen 2021för socialnämnden daterad 
den 28 februari 2022 och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens 
samlade årsredovisning. 

Expedieras: Charlotte Hellners, controller; Kommunstyrelsen 
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PROTOKOLLTÄBYO 2022-03-22 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2022/75-04 

§ 29 Ombudgetering av drifts- och investeringsanslag avseende bokslut år 2021 
för socialnämnden 

Ombudgetering av drifts- och investeringsanslag följer kommunens regler för 
om budgetering och budgetavvikelser per den 12 november 2015. Utgångspunkten i 
kommunens regler för ombudgetering av drift är att den av kommunfullmäktige 
fastställda driftsbudgeten till nämnderna gäller för budgetåret och ska hållas. För vissa 
undantag får nämnden om budgetera sin budgetavvikelse vid årets slut till kommande års 
budget. Socialnämnden redovisar en positiv avvikelse med 45,6 mnkr för driftbudgeten 
enligt bokslut 2021. Sammantaget föreslås en ombudgetering med minus 8,5 mnkr till år 
2022. För investeringar i inventarier år 2021 redovisar nämnden lägre utgifter än budget 
med 6,7 mnkr. Ingen ombudgetering föreslås. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 14 februari 2022. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden.föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäk'tige beslutar att socialnämnden ska om budgetera minus 8,5 
mnkr av 2021 års utfall till driftbudgeten år 2022 enligt tjänsteutlåtande daterat 
den 14 februari 2022. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att socialnämnden inte medges någon 
ombudgetering av 2021 års investeringsbudget till investeringsbudgeten 2022 

enligt tjänsteutlåtande daterat den 14 februari 2022. 

Expedieras: Charlotte Hellners, controller; Marie Tid, avdelningschef; Camilla Wass, avdelningschef; 

Susanne Malmsten, chef egen regi äldreomsorg; Kjell Gunnarsson , chef egen regi LSS och psykiatri. 

.. >}z
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PROTOKOLLTÄBVO 2022-03-22 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2022/98-79 

§ 30 Uppföljning av intern kontrollplan 2021 för socialnämnden 

Uppföljning för 2021 visar att rutinerna i de flesta kontrollområdena fungerar bra, men 
att det finns utrymme för fortsatt utveckling och förbättring. Det kontrollområde som 
främst behöver förbättras är direktupphandling över 100 tkr. Socialnämndens uppföljning 
ingår i Täby kommuns samlade uppföljning av intern kontrollplan 2021. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande med tillhörande bilaga daterat den 1 mars 2022. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna Uppföljningen av intern kontrollplan 2021.för 

socialnämnden, daterad den 1 mars 2022, och överlämna den till kommunstyrelsen som 
en del av kommunens samlade rapport för uppföljning av intern kontroll. 

Expedieras: Malin Marklund, controller. 

~' 
i< 
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PROTOKOLLTÄBYO 2022-03-22 

SOCIAL NÄMNDEN 

SON 2021/456-04 

§ 31 Yttrande avseende granskning av budgetuppföljnings- och prognosrutiner 

KPMG har av Täby kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hur uppföljning och 
avstämning sker av verksamhetsplan och budget samt vilka rutiner och processer som 
finns vad gäller de prognoser kring helårsutfall som sker löpande under året. Uppdraget 
ingår i revisionsplanen för år 2021. Revisorernas sammanfattande bedömning är att 
kommunstyrelsens och nämndernas uppföljnings- och avstämningsrutiner samt rutiner 
och processer för prognoser kring helårsutfall i allt väsentligt är tillräckliga och 
ändamålsenliga. Revisorerna bedömer att kommunen bör arbeta vidare med att förfina de 
rutiner som finns gällande prognosarbetet. Revisionen önskar att kommunstyrelsen ger 
ett yttrande över granskningens slutsatser senast den 30 april 2022. Socialnämnden har 
tagit fram Yttrande avseende revisorernas granskning av budgetuppföljnings- och 
prognosrutiner, daterat den 23 februari 2022 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande med tillhörande bilagor daterat den 23 februari 
2022. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att översända Yttrande avseende revisorernas granskning av 
budgetupp.fåljnings- och prognosrutiner, daterat den 23 februari 2022, till 
kommunrevisionen som sitt svar på granskningen av budgetuppföljnings- och 
prognosrutiner 

Expedieras: Kommunrevisionen . 

~-
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PROTOKOLLTÄBVU 2022-03-22 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2022/79-79 

§ 32 Kvalitetsberättelse för socialnämnden 2021 

Enligt Socialstyrelsens allmänna råd (7 kap 1 §, SOSFS 2011:9) bör vårdgivare varje år 
upprätta en kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen för 2021 innehåller ett urval av 
områden för det systematiska kvalitetsarbetet inom socialnämndens verksamheter under 
året. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande med tillhörande rapport daterad den 1 mars 2022. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna Kvalitetsberättelse 2021 socialnämnden daterad 
den 1 mars 2022. 

Expedieras: Eini Ruottinen, utredare. 

~ -
' ~ 
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PROTOKOLLTÄBYO 2022-03-22 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2021/432-72 

§ 33 Reviderat förfrågningsunderlag för LOV inom tjänstekategorin boendestöd 

Täby kommun har beslutat att tillämpa lag (2008:962) om valfrihetssystem LOV inom 
tjänstekategorin boendestöd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlag (2001:453). 

Aktuellt förfrågningsunderlag för boendestöd fastställdes av socialnämnden den 21 
februari 2018, § 4. Det har sedan dess visat sig att förfrågningsunderlaget innehåller vissa 
otydligheter och upprepningar, vilket har medfört att underlaget behöver revideras. 

Förtydliganden och omarbetningar har gjorts för att säkerställa att såväl de 
upphandlingstekniska kraven likväl som kraven på sökanden och kraven på utförandet av 
uppdraget är tydliga och borgar för uppdragsuppfyllnad med god kvalitet för brukaren. 

Ärendet har förhandlats enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL). 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande med tillhörande bilagor daterat den 11 februari 2022. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner förfrågningsunderlag enligt lag (2008:962) om 
valfrihetssystem (LOV) för tjänstekategorin boendestöd daterat den 11 februari 2022 

Expedieras: Cecilia Carlström, upphandlare för vidare expediering. 

~I . "') 
. , .. --......... 
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PROTOKOLLTÄBYC, 2022-03-22 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2021/433-72 

§ 34 Reviderat förfrågningsunderlag för LOV inom tjänstekategorin 
ledsagarservice och avlösarservice i hemmet 

Täby kommun har beslutat att tillämpa lag (2008:962) om valfrihetssystem LOV inom 
tjänstekategorierna ledsagarservice enligt 9 § 3 p. lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (1993:387), LSS, och avlösarservice i hemmet enligt 9 § 5 p. LSS. 
Aktuellt förfrågningsunderlag för ledsagar- och avlösarservice fastställdes av 
socialnämnden den 21 februari 2018, § 4. Det har sedan dess visat sig att 
förfrågningsunderlaget innehåller vissa otydligheter och upprepningar, vilket har medfört 
att underlaget behöver revideras. 

Förtydliganden och omarbetningar har gjorts för att säkerställa att såväl de 
upphandlingstekniska kraven likväl som kraven på sökanden och kraven på utförandet av 
uppdraget är tydliga och borgar för uppdragsuppfyllnad med god kvalitet för brukaren. 

Ärendet har förhandlats enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL). 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande med tillhörande bilagor daterat den 11 februari 2022. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner förfrågningsunderlag enligt lag (2008:962) om 
valfrihetssystem (LOV) för tjänstekategorierna ledsagar- och avlösarservice daterat den 11 
februari 2022 

Expedieras: Cecilia Carlströrn, upphandlare för vidare expediering. 

,')7,......___' 
1
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PROTOKOLLTÄBYO 2022-03-22 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2022/49-76 

§ 35 Upphandling av måltider till kommunens särskilda boende för äldre i egen 
regi; Tibblehemmet 

Kommunen kommer under januari 2023 ta över driften av det särskilda boendet för äldre, 
Tibblehemmet, i egen regi. Med anledning av detta behöver en upphandling av måltider 
till boendets brukare genomföras. 

Ärendet har förhandlats enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL). 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 7 februari 2022. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att delegera till socialchef att godkänna 
anbudsinfordran/upphandlingsdokument, anta leverantör, teckna avtal samt, om 
nödvändigt, fatta beslut om att avbryta anskaffningen avseende upphandling av måltider 
till kommunens särskilda boende för äldre; Tibblehemmet. 

Expedieras: Claes Lagergren, socialchef; Marie Bäfverfeldt, upphandlare 

nI .. ,·Kordf.sign: ....... . . 1ust.s1gn .... ....... ....... ............... . 
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PROTOKOLLTÄBYO 2022-03-22 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2022/42-76 

§ 36 Svar på motion: Redovisa hur den medicinska kompetensen och 
läkarnärvaron på våra äldreboenden har förbättrats 

Thore Wiberg (SD) har i en motion till kommunfullmäktige den 4 oktober 2021 föreslagit 
att Täby kommun redovisar hur den medicinska kompetensen och läkarnärvaron på 
äldreboenden har förbättrats. Sverigedemokraterna vill att Täby kommun kraftigt 
förbättrar den medicinska kompetensen och läkarnärvaron på äldreboenden. De äldre ska 
enligt motionären känna sig omhändertagna och trygga även när de flyttar in på ett 
äldreboende. 

Det är regionen som avtalar och ansvarar för läkarinsatser medan kommunen ansvarar 
för kompetenshöjande insatser för sjuksköterskor inom särskilda boenden. Efter beslut 
om uppdrag i verksamhetsplan 2022 pågår ett utredningsuppdrag om att undersöka de 
medicinska resurserna på vård- och omsorgsboenden. Socialnämnden föreslår att 
motionen inte föranleder några ytterligare åtgärder 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande med tillhörande bilaga den 28 januari 2022 . 

Socialnämndens beslut 

Socialnämndenforeslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen, Redovisa hur den medicinska kompetensen 
och läkarnärvaron på våra äldreboenden har forbättrats, inte föranleder några 
ytterligare åtgärder. 

Expedieras: Kommunstyrelsen 

,,..__ "' ' 
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PROTOKOLLTÄBYC, 2022-03-22 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2022/34-7 4 

§ 37 Svar på motion: Utred och redovisa förslag på hur avtal, insyn och 
uppföljning i den privatdrivna äldreomsorgen kan förbättras 

Thore Wiberg (SD) har i en motion till kommunfullmäktige den 4 oktober 2021 föreslagit 
att Täby kommun ska utreda och redovisa förslag på hur avtal, insyn och uppföljning i den 
privatdrivna äldreomsorgen kan förbättras. Motionären menar att det ska slutas bättre 
avtal med privata företag i syfte att äldre ska kunna känna sig trygga på ålderns höst. 
Socialnämnden bedriver idag ett omfattande uppföljningsarbete med de privata utförare 
som utför omsorg åt Täby kommun. Likaså är upphandlingsprocessen och efterföljande 
avtal utformade efter de krav som omsorgstjänster har. Socialnämnden föreslår att 
motionen inte föranleder några ytterligare åtgärder med hänvisning till arbete som redan 
görs. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande med tillhörande bilaga den 18 januari 2022. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämndenforeslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen Utred och redovisaforslag på hur avtal, 
insyn och uppfoljning i den privata äldreomsorgen kanforbättras inte föranleder några 
ytterligare åtgärder. 

Expedieras: Kommunstyrelsen 

, ) J 
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PROTOKOLLTÄBYO 2022-03-22 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2022/35-72 

§ 38 Svar på motion: Utred potentiellt fusk inom LSS 

Thore Wiberg (SD) har i en motion till kommunfullmäktige den 4 oktober 2021 föreslagit 
att Täby kommun ska utreda potentiellt fusk inom LSS. Motionären menar att det riskerar 
att finnas utbrett fusk kring reglerna för statlig assistansersättning som bland annat 
handlar om ekonomisk brottslighet, illegal migration samt våldsbejakande extremism. 
Socialnämnden föreslår att motionen avslås med hänvisning till arbete som redan görs. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande med tillhörande bilaga den 5 januari 2022. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden.föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen Utred och redovisa.förslag på hur avtal, 
insyn och uppföljning i den privata äldreomsorgen kan.förbättras inte föranleder några 
ytterligare åtgärder. 

Expedieras: Kommunstyrelsen 

-------------.' \ 
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PROTOKOLLTÄBVU 2022-03-22 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2022/36-71 

§ 39 Uppdrag att utreda möjligheterna för gemensam familjerätt med andra 
nordostkommuner 

Familjerätt finns i alla kommuner och utför uppgifter som åligger socialnämnd i frågor 
om vårdnad, umgänge och boende för barn. Flera av uppgifterna är sällan förekommande 
och kräver specialistkompetens i handläggningen. I en medelstor kommun är det ofta ett 
fåtal handläggare som arbetar med familjerätt, vilket gör det till en sårbar verksamhet där 
det är svårare att säkerställa kontinuitet och långsiktig kompetensförsörjning över tid. Det 
finns exempel från länet och från flera delar i landet där kommuner har valt att gå 
samman i organisationen av familjerätt. 

Några kommuner i nordostdelen av Stockholm har uttryckt intresse för att organisera sin 
familjerätt tillsammans. Detta behöver utredas för att klarlägga dels de ekonomiska 
konsekvenserna och dels de verksamhetsmässiga konsekvenserna. Socialchefen föreslås få 
i uppdrag att utreda frågan om gemensam familjerätt och att återrapportera resultatet. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 28 januari 2022. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar uppdra åt socialchefen att utreda förutsättningarna för en 
gemensam familjerätt med andra nordostkommuner och återrapportera förslag på 
åtgärder. 

Expedieras : Claes Lagergren , socialchef. 

Just.sigry: . 
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PROTOKOLLTÄBVC, 2022-03-22 

SOCIALNÄMNDEN 

§ 40 Revidering av tjänstgörande ordförande för social beredskap år 2022 

Socialnämnden utser ledamöter i särskild ordning för att tjänstgöra för social beredskap i 
enlighet med 6 kap. 39 § kommunallag (2017:725). 

Då Lena Kvarnström (C) valt att avsäga sig sitt uppdrag i socialutskottet behöver en ny 
ledamot väljas. 

Förslag lämnas. 

Ordförande ställer förslaget under proposition och finner att nämnden beslutar enligt 
detsamma. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden utser Siv-Mari Skarp Andersson (C) som tjänstgörande förtroendeman för 
social beredskap för mandatperioden fram till den 31 december 2022. 

.\\ 
1 

11I J / J.,l.__ 
ordf.sign: .... ····· ··j ·-- ··:,: ··•··••·•· just.sign: ....... ................ . 
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TÄBVC, PROTOKOLL 
2022-03-22 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2022/59-79 

§ 41 Anmälan av lex Sarah för februari 2022 

Förteckning över inkomna rapporter enligt lex Sarah samt upprättade utredningar under 
februari 2022 anmäls och läggs till handlingarna. 

~ -
I i) I 
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PROTOKOLLTÄBYO 2022-03-22 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2022/58-79 

§ 42 Anmälan av lex Maria för februari 2022 

Inga inkomna rapporter över allvarlig hälso- och sjukvårdsavvikelse samt anmälan till 
IVO enligt lex Maria under februari 2022 finns att anmäla. 

l ' 71c-),....___ 
ordF.sign: ........... / ... .............. .. . just.sign:.. ... ..... .. ...... . 
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TÄBYC, PROTOKOLL 
2022-03-22 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2022/141-79 

§ 43 Anmälan av delegationsbeslut 

Delegationsbeslut enligt förteckning daterad den 2 februari 2022 anmäls och läggs till 
handlingarna. 

' \ 

' ' .~Msoo• 
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Just.s1gn:, .... ...... .................... ..L 

' 

J ~-
/ 



24 

PROTOKOLLTÄBYO 2022-03-22 

SOCIALNÄMNDEN 

§ 44 Anmälan av skrivelser 

Förteckning över inkomna skrivelser daterad den 15 mars 2022 anmäls och läggs till 
handlingarna. 

~ 
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PROTOKOLLTÄBYO 2022-03-22 

SOCIALNÄMNDEN 

§ 45 Anmälan av inkomna synpunkter och klagomål 

Förteckning över inkomna synpunkter och klagomål för februari 2022 anmäls och läggs 
till handlingarna. 

-\, 
71 

ordf.sign: ... .. . ...... .. ...... / .. just.sign:'.'.'.:'.b... 
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PROTOKOLLTÄBYO 2022-03-22 

SOCIALNÄMNDEN 

§ 46 Anmälan av socialutskottets protokoll 

Socialutskottets protokoll enligt nedan anmäls och läggs till handlingarna. 

Protokoll daterat den 2 februari 2022. 
Protokoll daterat den 22 februari 2022. 

r 7 • 
. . ')_,,--

ordf.sign: .. JUSt.s,gn: ... ..... .... ...... . 
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PROTOKOLLTÄBVU 2022-03-22 

SOCIALNÄMNDEN 

§ 47 Anmälan av delegationsbeslut myndighetsutövning för februari 2022 

Delegationslista för myndighetsutövning för februari 2022 anmäls och läggs till 
handlingarna. 

·r) 

ordf.sign: .. . ....... .j..J...... just.sign:. ~ .)✓.; 
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PROTOKOLLTÄBYO 2022-03-22 

SOCIALNÄMNDEN 

§ 48 Anmälan av bostadsanpassningsbidrag för februari 2022 

Rapport över bostadsanpassningsbidrag för februari 2022 anmäls och läggs till 
handlingarna. 

\ 

\ 
' .•} . ,,,..__ , 

ordf.sign: ............. ;;;, .) just.sigrf.: ..... '.:<:~:.... .. .... ...... 
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PROTOKOLLTÄBYO 2022-03-22 

SOCIALNÄMNDEN 

§ 49 Övriga frågor 

• Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Lilian Carleson informerar nämnden om 

pandemi och vaccinationsläget. 

• Avdelningschef Kotte Wennberg informerar om Täby kommuns organisation för 

flyktingar från Ukraina. 

• Socialchef Claes Lagergren informerar status kring upphandling av trygghetslarm 

7 ' 
. . ''"jd-.._

ordf.sign l , \ 1ust.s1gn: ....... ................. ........ . ''''"~ '3 "'"''"'' ' 
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PROTOKOLLTÄBVC, 2022-03-22 

SOCIALNÄMNDEN 

§ 50 Beslut om särskilt förordnad vårdnadshavare enl. 6 kap. 8 a § FB 

Den unge:-

■ 

Socialnämndens beslut 

~ 

' ·ly: 
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PROTOKOLLTÄBYC, 2022-03-22 

SOCIALNÄMNDEN 

§ 51 Beslut om överflyttning av vårdnad enl. 6 kap. 8 § FB 

Den unge: 

Socialnämndens beslut 

~ I , 
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PROTOKOLLTÄBY a, 2022-03-22 

SOCIALNÄMNDEN 

§ 52 Beslut om överflyttning av vårdnad enl. 6 kap. 8 § FB 

Den unge: 

Socialnämndens beslut 

'~ . 
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PROTOKOLLTÄBVO 2022-03-22 

SOCIALNÄMNDEN 

§ 53 Nedläggning av faderskapsutredning enl. 2 kap. 7 § 1 p. FB 

Den unge: 

■--
Socialnämndens beslut 
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TÄBVO 

SOCIALNÄMNDEN 

Tid och plats för 
sammanträdet 

Beslutande 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

I nsynsplats 

Övriga deltagare 

Paragrafer 

Justering 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

PROTOKOLL 
2022-03-22 

Tisdagen den 22 mars 2022 klockan 18.00 - 20.55 
Täby kommunhus , sal 0371 a 

Thomas Nilsonne (M), ordförande 
Susan EI-Hark (L), 1 :a vice ordförande, ersätts av Claes-Henry Segerfeldt (L) 
Vakant (S), 2:a vice ordförande, ersätts av Eva Stenström (S) 
Eva Strand (M) 
lzabelle By (M) 
Maria Dahlin (M) 
Peter Carlström (M), ersätts av Charlotte Tömstrand (M) 
Kajsa Råhlander (L) 
Maria Bratt (L) 
Lena Kvarnström (C) 
Rut Casselbrant Ludwig (KD), ersätts av Marie Sjölund från§ 32 
Barbro Lindberg (S) 
Lars Magnusson (SD) 

Marie Sjölund (M), Line Wennberg (M), Birger Carlsson (M), Frederik von 
Sterneck (M), Johan Orest (L), Siv-Mari Skarp Andersson (C), Diahann 
Joseph (S). 

Kerstin Espman (MP) 

Socialchef Claes Lagergren, avdelningschef Kotte Wennberg, avdelningschef 
Camilla Wass till §26, avdelningschef Marie Tid till §26, medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS) Lil ian Carleson till §26, controller Charlotte Hellners till 
§33, säkerhetschef Gustaf Sundman till§ 27, enhetschef Nima Najafi till§ 28, 
resultatenhetschef Andres Tapper till§ 28, utvecklingsledare Stephanie 
Mankio, till § 28, utvecklingsledare Lee Matturi till § 28, välfärdstekniker 
Marcus Jansson till § 28, socialsekreterare Frida Johansson till § 28, 
nämndsamordnare Sandra Nagy. 

§ 54 
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PROTOKOLLTÄBYC, 2022-03-22 

SOCIALNÄMNDEN 

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom detta anslag 

Organ Socialnämnden 

Paragraf 54 

Sammanträdesdatum 2022-03-22 Överklagandetiden går ut 2022-04-12 

Anslaget sätts upp 2022-03-22 Anslaget tas ned 2022-04-13 

Förvaringsplats för protokollet Kanslienheten, plan 3 

I 
/ -:ftteitrcc_ l \h2J4~ 

Underskrift {, Sandra Nagy r / 
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PROTOKOLLTÄBYC, 2022-03-22 

SOCIALNÄMNDEN 

§ 54 Begränsning av umgänge enl. 14 § 2 st. p. 1 LVU och hemlighållande av 
vistelseort enl. 14 § 2 st. p. 2 LVU 

Den unge: 

■ 111-

Socialnämndens beslut 
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