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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter Niklas Jonsson (S) 
Peter Englén (S), tjänstgörande ersättare för Bodil Fager Bergqvist (S) 
Marie Hammarström-Linnér (S) 
Susanne Karlsson (S) 
Jan Wernström (S) 
Åke Axelsson (S) 
Jim Johansson (S) 
Anette Valentin (S) 
Lars-Erik Hammarström (S) 
Bjarne Svensson (S) 
Jerker Blomqvist (M) 
Anders Käll (M) 
Margareta Schlee (M) 
Carl Krekola (M) 
Ingemar Hugosson (C), tjänstgörande ersättare för Patrik Davidsson (C) 
Ingrid Hugosson (C), 1:e vice ordförande 
Viktoria Birgersson (C) 
Eva Palmqvist (C) 
Erik Ragnarsson (C), tjänstgörande ersättare för Thomas Lindberg (C) 
Sadiq Sahal (C) 
Magnus Gustavsson (C) 
Christina Lindqvist (KD) 
Tobiaz Kowalski (V), tjänstgörande ersättare för Mikaela Gross (V) 
Matthias Sjöberg (V) 
Billy Lindvall (SD), tjänstgörande ersättare för Mattias Karlsson (SD) 
Simon Bring (SD) 
Hanne Geiger (SD), tjänstgörande ersättare för Andreas Preschel (SD) 
Robert Fredriksson (SD) 
Kent Helgesson (Lpo) 
Roger Karlsson (Lpo) 
Anders Ljungkvist (-) 
Kerstin Ljungkvist (-), 2:e vice ordförande 
Peter Danielsson (S), Ordförande 
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Övriga närvarande  

Tjänstemän Emma Majlöv Modig, kommunsekreterare 
Ted Karlsson, VD Uppcom, § 36 
Roger Bergström Ivansson, IT-chef Uppcom, § 36 
 

Övriga Per Ragnarsson, revisor, § 35 
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§ 28 Dnr 2020-000001  

Godkännande av dagordningen  
Kommunfullmäktiges beslut 
Godkänner dagordningen.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan godkänna dagordningen 
och finner att kommunfullmäktige beslutat så.  
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§ 29 Dnr 2020-000002  

Val av justerare  
Kommunfullmäktiges beslut 
Välja Anders Käll (M) och Niklas Jonsson (S) som justerare.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ingrid Hugosson (C) yrkar att kommunfullmäktige väljer Anders Käll (M) 
och Niklas Jonsson (S) som justerare.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
Ingrid Hugossons (C) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat 
så. 
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§ 30 Dnr 2020-000007  

Allmänhetens frågestund 
Sammanfattning av ärendet 
Inga frågor från allmänheten.  
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§ 31 Dnr 2020-000006  

Fråga från förtroendevald  
Sammanfattning av ärendet 
Ingen fråga har inkommit från förtroendevald. 
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§ 32 Dnr 2020-000004  

Inlämnande av interpellation  
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Interpellationen får ställas. 

2. Interpellationen besvaras på nästkommande sammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 
En interpellation 

• ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot, alternativt 
skickad med e-post, 

• ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds eller ett bolags 
handläggning, 

• bör endast väckas i frågor av större intresse för kommunen, 
• får inte avse frågor som nämnderna enligt särskilda författningar 

självständigt prövar. 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning bör en interpellation besvaras 
vid närmast kommande sammanträde om kommunfullmäktige beslutar att 
den får ställas. 

Kent Helgesson (LPo) har inkommit med en interpellation ställd till 
Socialnämndens ordförande. 

Beslutsgång 
Proposition 1 

Ordförande frågar kommunfullmäktige om interpellationen får ställas och 
finner att kommunfullmäktige medger detta. 

Proposition 2 

Ordförande frågar kommunfullmäktige om interpellationen kan besvaras 
på nästkommande sammanträde och finner att kommunfullmäktige 
beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Interpellation till Socialnämndens ordförande gällande många nya ansikten 
i hemtjänsten 
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§ 33 Dnr 2020-000003  

Anmälan av medborgarförslag 
Sammanfattning av ärendet 
Inga medborgarförslag har inkommit.  
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§ 34 Dnr 2020-000005  

Anmälan av motioner  
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motion om gröna beslut får ställas och lämnas till kommunstyrelsen 
för beredning. 

2. Motion om strandskyddsdispens får ställas och lämnas till 
kommunstyrelsen för beredning. 

3. Motion om firandet av Uppvidinge kommun 50 år 1971 - 2021 får 
ställas och lämnas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 
Inkomna motioner: 

• Motion om firandet av Uppvidinge kommun 50 år 1971 - 2021, KS 
2020-000126 

• Motion om strandskyddsdispens, KS 2020-000108 

• Motion om gröna beslut, KS 2020-000080  

Beslutsgång 
Proposition 1 

Ordförande frågar kommunfullmäktige om motionen om gröna beslut, 
motionen om strandskyddsdispensbeslut och motionen om firandet av 
Uppvidinge kommun 50 år 1971-2021 får ställas och finner att 
kommunfullmäktige beslutat så. 

Proposition 2 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan lämna motionen om gröna 
beslut, motionen om strandskyddsdispensbeslut och motionen om firandet 
av Uppvidinge kommun 50 år 1971-2021 till kommunstyrelsen för 
beredning och finner att kommunfullmäktige beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Motion om firandet av Uppvidinge kommun 50 år 1971 - 2021, KS 2020-
000126 

Motion om strandskyddsdispens, KS 2020-000108 

Motion om gröna beslut, KS 2020-000080 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
12(28) 

Sammanträdesdatum 
2020-03-03 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare 2020-02-24  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 35 Dnr 2020-000008  

Information från revisorerna  
Sammanfattning av ärendet 
Per Ragnarsson, revisor, informerar kort om granskning av bokslut.  
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§ 36 Dnr 2020-000114  

Information från Uppcoms ordförande 
Sammanfattning av ärendet 
Uppcom informerar om verksamhetens utveckling och den nya 
supportorganisationen Servicedesk.  
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§ 37 Dnr 2020-000061  

Taxor och avgifter LSS 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar föreslagen justering för Taxor och avgifter inom 
verksamhetsområdet vård- och omsorg 2020: 

Årshyra för bostad med särskild service LSS-servicebostad ska motsvara 
Uppvidinge kommuns egen hyreskostnad.  

Sammanfattning av ärendet 
En översyn av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
har genomförts nationellt. I samband med uppstart av bostad med särskild 
service enligt 9 § 9 LSS, utformad som servicebostad, har en översyn gjorts 
av lagstiftningen gällande avgifter inom LSS. Med anledning av den 
översynen föreslås en justering för hyreskostnad i servicebostad.  

I ett förarbete till LSS uttalas att en viktig handikappolitisk princip är att 
människor inte ska ha merkostnader på grund av funktionshinder.  

Av 19 § LSS framgår att avgifter får tas ut för bostad, fritidsverksamhet och 
kulturella aktiviteter. De avgifter som tas ut måste vara skäliga och får inte 
överstiga kommunens självkostnader. Enligt en kartläggning gjord av 
Socialstyrelsen 2006 angående avgift eller hyra visar att samtliga svarande 
kommuner har uppgett att de som bor i bostad med särskild service för 
vuxna betalar hyra. Fakta i detta stycke är hämtad ur Socialstyrelsens 
handbok "Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS" artikelnummer 
2018-06-12.  

Socialnämnden har ett förstahandskontrakt för lägenheter som används till 
servicebostäder och betalar en hyra till Uppvidingehus. Hyreskostnaden för 
en lägenhet på 62,5 kvadratmeter är idag 7 338 kronor per månad för 
Uppvidinge kommun.  

Enligt beslut i kommunfullmäktige 2018-11-27 gällande Taxor och avgifter 
inom verksamhetsområdet vård- och omsorg 2019 fastställdes en hyra för 
den som bor i bostad med särskild service baserad på 1 574 kronor per 
kvadratmeter per år. För en lägenhet som är 62,5 kvadratmeter ger det en 
månadskostnad på 8 189 kronor. Hyran som den enskilde betalar för 
servicebostad bör inte överstiga kommunens självkostnad. 
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Socialnämnden beslutade den 16 januari 2020, § 8, att föreslå 
kommunfullmäktige att anta föreslagen justering för Taxor och avgifter 
inom verksamhetsområdet vård- och omsorg 2020:  

Årshyra för bostad med särskild service LSS - servicebostad ska motsvara 
Uppvidinge kommuns egen hyreskostnad.  

Kommunstyrelsens beslut 2020-02-19 § 43: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med 
Socialnämndens förslag 2020-01-16, § 8, att anta föreslagen justering för 
Taxor och avgifter inom verksamhetsområdet vård- och omsorg 2020: 

Årshyra för bostad med särskild service LSS- servicebostad ska motsvara 
Uppvidinge kommuns egen hyreskostnad.  

Ekonomiska konsekvenser  
Höga hyror i servicebostad medför en risk att dessa lägenheter inte blir 
uthyrda. Outhyrda lägenheter ger Uppvidinge kommun ett intäktsbortfall.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag socialnämnden 2020-01-16 § 8 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-02-19 § 43 

Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
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§ 38 Dnr 2019-000299  

Motion matkulturpris 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen.  

Sammanfattning av ärendet 
Sverigedemokraterna i Uppvidinge har skrivit en motion om att instifta ett 
pris för matkultur. Syftet är att lyfta fram våra lokala matproducenter. 
Priset ska kunna gå till en enskild vara, en person eller ett företag eller ett 
värv. Motionen pekar också ut ett antal bedömningskriterier;  

• Lokal särprägel 

• Varans kvalitet 

• Aktören har bidragit till bygdens kultur på ett varaktigt sätt.  

Kommunstyrelsen gav kultur- och föreningsutskottet i uppdrag att utreda 
motionen. Kultur- och föreningsutskottet behandlade motionen 2020-02-06 
§ 14 och beslutade att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
avslå motionen.  

Utskottet anser att intressenter för nominering av priset är för litet i 
Uppvidinge kommun. I dagsläget ryms inte matkultur i Uppvidinge 
kulturplan. Framöver kan kulturplanen revideras och hänsyn tas till 
upplevelser kopplat till turism, där även matkultur skulle kunna ingå.   

Kommunstyrelsens beslut 2020-02-19 § 36:  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen.        

Förslag till beslut på sammanträdet 
Margareta Schlee (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Simon Bring (SD) yrkar bifall till motionen. 
Victoria Birgersson (C) yrkar bifall till motionen. 
Kent Helgesson (C) yrkar bifall till motionen.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
Margareta Schlees(M) yrkande. 
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Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
Simon Bring (SD), Victoria Birgersson (C) och Kent Helgessons (LPo) 
yrkande. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 
Margareta Schlees (M) yrkande. 

Votering begärd. 

Ordförande instruerar kommunfullmäktige att en Ja-röst innebär bifall till 
Margareta Schlees (M) yrkande, en Nej-röst innebär bifall till Simon Bring 
(SD), Victoria Birgersson (C) och Kent Helgessons (LPo) yrkande. 

Ordförande finner genom votering att kommunfullmäktige beslutat i 
enlighet med Margareta Schlees (M) yrkande.  

Omröstningsresultat 
Ledamot Ja Nej Avstår 

Niklas Jonsson (S) X   

Peter Englén (S) X   

Birger Johansson (S) X   

Marie Hammarström-Linnér (S) X   

Susanne Karlsson (S) X   

Jan Wernström (S) X   

Åke Axelsson (S) X   

Jim Johansson (S) X   

Anette Vallentin (S) X   

Lars-Erik Hammarström (S) X   

Bjarne Svensson (S) X   

Tobiaz Kowalski (V) X   

Matthias Sjöberg (V) X   

Jerker Blomqvist (M) X   

Anders Käll (M) X   

Margareta Schlee (M) X   

Carl Krekola (M) X   
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Ingemar Hugosson (C)  X  

Ingrid Hugosson (C)  X  

Viktoria Birgersson (C)  X  

Eva Palmqvist (C)  X  

Erik Ragnarsson (C)  X  

Sadiq Sahal (C)  X  

Magnus Gustafsson (C)  X  

Christina Lindqvist (KD)  X  

Billy Lindvall (SD)  X  

Simon Bring (SD)  X  

Hanne Geiger (SD)  X  

Robert Fredriksson (SD)  X  

Kent Helgesson (LPO)  X  

Roger Karlsson (LPO)  X  

Anders Ljungkvist (-) X   

Kerstin Ljungkvist (-) X   

Peter Danielsson (S) X   

Resultat 20 14 0 

     

Beslutsunderlag 
Motion matkulturpris 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-02-19 § 36 

Beslutet skickas till 
Motionär 
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§ 39 Dnr 2019-000290  

Motion inrätta parlamentarisk fullmäktigeberedning för 
budgeten och reformera budgetprocessen 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen.  

Avstår 
Matthias Sjöberg (V) och Tobiaz Kowalski (V) avstår från att delta i beslutet. 

Protokollsanteckning 
Niklas Jonsson (S) informerar kommunfullmäktige om att det i det första 
inledande budgetmötet diskuterats om att bjuda in samtliga partier för en 
dialog kring budgeten och redovisa det som kommer fram.   

Sammanfattning av ärendet 
Motionen föreslår att Uppvidinge kommun inrättar en parlamentarisk 
fullmäktigeberedning för hantering av budget, reformerar budgetprocessen 
och att den föreslagna ordningen kan inleda sitt arbete när budgetarbetet 
startar våren 2020.  

Kommunfullmäktige beslutade den 4 februari 2020 § 14 att anta Regler för 
ekonomi- och verksamhetsstyrning. Syftet med reglerna är att utgöra ett 
verktyg för den övergripande ekonomi- och verksamhetsstyrningen. Av 
reglerna framgår att budgetberedningen är tillika kommunstyrelsens 
arbetsutskott och ska bereda förslag till budget- och verksamhetsplan inför 
beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter och ersättare för innevarande 
mandatperiod är valda på mandat från (S), (M), (C) och (SD). 

Inrättandet av en alternativ politisk organisation, i detta fallet en 
fullmäktigeberedning, behöver undersökas mer gällande mål och syfte, 
uppdrag, arbetsformer samt förhållandet med kommunstyrelsen och 
nämnderna. Det behöver även tydliggöras gällande 
fullmäktigeberedningens resurser, exempelvis tjänstemannastöd samt 
ekonomiska resurser för sammanträden, arvoden och övriga kostnader.   

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet och beslutade på 
sammanträde 2020-02-04 § 21 föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige avslå motionen.         

Kommunstyrelsens beslut 2020-02-19 § 40: 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen.        

Ekonomiska konsekvenser 
Fullmäktigeberedning leder till ökade kostnader för förtroendevalda. För ett 
sammanträde med sju ledamöter utbetalas 6 398 kronor (under fem timmar) 
eller 12 803 kronor (över fem timmar). Ytterligare kostnader tillkommer för 
reseersättningar och eventuell lokalhyra.   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kent Helgesson (LPo) yrkar bifall till motionen. 
Robert Fredriksson (SD) yrkar bifall till motionen. 
Niklas Jonsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Kerstin Ljungqvist (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Marie Hammarström-Linnér (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Centerpartiet yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
Niklas Jonsson (S), Kerstin Ljungqvist (-), Marie Hammarström-Linnér (S) 
och Centerpartiets yrkande. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Kent 
Helgesson (LPo) och Robert Fredrikssons (SD) yrkande. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Niklas 
Jonsson (S), Kerstin Ljungqvist (-), Marie Hammarström-Linnér (S) och 
Centerpartiets yrkande.  

Beslutsunderlag 
Motion inrätta parlamentarisk fullmäktigeberedning för budgeten och 
reformera budgetprocessen 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-02-19 § 40 

Beslutet skickas till 
Motionär 
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§ 40 Dnr 2020-000053  

Fyllnadsval för uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsen efter Peter Danielsson (S) 
Kommunfullmäktiges beslut 
Bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde.   

Sammanfattning av ärendet 
Peter Danielsson (S) har varit ersättare i kommunstyrelsen. Den 4 februari 
2020 valde kommunfullmäktige Peter Danielsson (S) som ledamot i 
kommunstyrelsen. Således saknas en ersättare i kommunstyrelsen efter 
Peter Danielsson (S) och ny ska väljas.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Åke Axelsson (S) yrkar bordläggning av ärendet för att återkomma med 
förslag till nästkommande sammanträde.   

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Åke 
Axelssons yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så.  
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§ 41 Dnr 2020-000074  

Avsägelse av uppdrag som ordinarie ledamot i 
samordningsförbundet Värend 
Kommunfullmäktiges beslut 
Entlediga Lars-Erik Hammarström (S) från sitt uppdrag som ledamot i 
samordningsförbundet Värend.  

Sammanfattning av ärendet 
Lars-Erik Hammarström (S) har avsagt sitt uppdrag som ledamot i 
samordningsförbundet Värend.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan entlediga Lars-Erik 
Hammarström (S) från sitt uppdrag som ledamot i samordningsförbundet 
Värend och finner att kommunfullmäktige beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Avsägelse av uppdrag som ordinarie ledamot i samordningsförbundet 
Värend, 2020-01-29 

Beslutet skickas till 
Lars-Erik Hammarström (S) 

Samordningsförbundet Värend 

  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
24(28) 

Sammanträdesdatum 
2020-03-03 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 42 Dnr 2020-000075  

Fyllnadsval för uppdraget som ordinarie ledamot i 
samordningsförbundet Värend 
Kommunfullmäktiges beslut 
Välja Niklas Jonsson (S) som ordinarie ledamot i samordningsförbundet 
Värend.  

Sammanfattning av ärendet 
Lars-Erik Hammarström (S) har entledigats från sitt uppdrag som ordinarie 
ledamot i samordningsförbundet Värend. Kommunfullmäktige behöver 
välja ny ordinarie ledamot till samordningsförbundet Värend Efter Lars-
Erik Hammarström (S).  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Åke Axelsson (S) yrkar att kommunfullmäktige väljer Niklas Jonsson (S) 
som ordinarie ledamot i samordningsförbundet Värend.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Åke 
Axelssons (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så.  

Beslutet skickas till 
Niklas Jonsson (S) 

Samordningsförbundet Värend 
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§ 43 Dnr 2020-000093  

Avsägelse av uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Entlediga Patrik Davidsson (C) från uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. 

2. Hemställa hos Länsstyrelsen Kronoberg om röstsammanräkning för 
ny ledamot i kommunfullmäktige efter Patrik Davidsson (C).  

Sammanfattning av ärendet 
Patrik Davidsson (C) har avsagt sina uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens 
arbetsutskott.  

Kommunfullmäktige behöver entlediga Patrik Davidsson (C) från sina 
uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt 
hemställa hos Länsstyrelsen Kronoberg om röstsammanräkning för ny 
ledamot i kommunfullmäktige efter Patrik Davidsson (C). 

Beslutsgång 
Proposition 1 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan entlediga Patrik Davidsson 
(C) från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat så. 

Proposition 2 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta att hemställa hos 
Länsstyrelsen Kronoberg om röstsammanräkning för ny ledamot i 
kommunfullmäktige efter Patrik Davidsson (C). 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-02-10 
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Beslutet skickas till 
Patrik Davidsson  

Länsstyrelsen Kronoberg 
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§ 44 Dnr 2020-000094  

Fyllnadsval för uppdraget som ledamot i 
kommunstyrelsen efter Patrik Davidsson (C) 
Kommunfullmäktiges beslut 
Bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde.     

Sammanfattning av ärendet 
Patrik Davidsson (C) har entledigats från sitt uppdrag som ledamot i 
kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktige behöver välja ny ledamot i kommunstyrelsen efter 
Patrik Davidsson (C). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Sadiq Sahal (C) yrkar bordläggning av ärendet för att återkomma med 
förslag till nästkommande sammanträde.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
Sadiq Sahals (C) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så.  
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§ 45 Dnr 2020-000026  

Meddelanden till Kommunfullmäktige  
Sammanfattning av ärendet 
Förteckning över meddelanden till kommunfullmäktiges sammanträde 
2020-03-03: 

• Protokollsutdrag socialnämnden 2020-01-16 § 3 Information från 
personliga ombud Kronoberg samt verksamhetsberättelse 

• Protokollsutdrag socialnämnden 2020-01-16 § 4 Information från 
Kvinnojouren Blenda 

• Protokollsutdrag socialnämnden 2020-01-16 § 6 Information Signs of 
Safety    
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