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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-06-14  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 2018-06-14 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll 

 Socialförvaltningen  
Underskrift ...................................................................................... 

 

 
  

Plats och tid: 
 

Sammanträdesrummet Näset, kl. 9:00-10:00 

Beslutande: John Omoomian (S) vice ordf 
Bo Stenberg (S) 
Per Carlström (-) 
Susanne Karlsson (C) ordf 
Christina Pettersson (C) 
Birgitta Lind Axelsson (V) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Lennart Olsson (S) tjänstgörande, ersätter Daniel Andersson (S) 
Mathz Eriksson (C) tjänstgörande, ersätter vakant (S) 
 

Övriga deltagare: Madde Gustavsson, förvaltningschef, tf verksamhetschef individ och familj 
Jessica Öhlund, verksamhetschef funktionsstöd 
Raija Spjuth, verksamhetschef vård och omsorg 
Malin Spiik, utvecklingsstrateg 
Sara Andersson, ekonom 
Claudia Auer Åhlgren 
Jessica Brogren, nämndsekreterare 
 

Utses att justera John Omoomian, ersättare Birgitta Lind Axelsson 
Justeringens plats 
och tid: 

Kommunkansliet, den 25 juni år 2018 

 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Jessica Brogren 

 
Paragraf 

 
91 - 103 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Susanne Karlsson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
John Omoomian 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-06-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 

 
SN § 91/2018 Information om tillsättning av tjänst som verksamhetschef 
  
SN § 92/2018 Information från försörjningsstöd och arbetsmarknadsenheten 
  
SN § 93/2018 Personalekonomiskt bokslut 
  
SN § 94/2018 Information gällande att erbjuda elever från vård- och 

omsorgsutbildningarna på Lindeskolan och Masugnen 
anställning och semestervikariat 

  
SN § 95/2018 Information från verksamheterna, beredande nämnd maj 2018 
  
SN § 96/2018 Avsägelse av uppdraget som ledamot i socialnämndens 

arbetsutskott från Virosa Viberg (SD) 
  
SN § 97/2018 Behandling av personuppgifter inom socialförvaltningen 
  
SN § 98/2018 Månadsuppföljning maj 2018 - socialnämnden 
  
SN § 99/2018 Remiss Kostpolitiskt program 
  
SN § 100/2018 Delegationsärenden 
  
SN § 101/2018 Meddelanden 
  
SN § 102/2018 Informationsärenden 
  
SN § 103/2018 Övriga frågor 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-06-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
SN § 91    Dnr: SN 2018/80 
 
Information om tillsättning av tjänst verksamhetschef för 
avdelningen individ och familj 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Tacka för informationen.  
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Madde Gustavsson informerar nämnden om att 
tjänsten som verksamhetschef för avdelningen individ och familj är 
tillsatt. Inger Österberg har fått tjänsten. 
 
Den 1 juli tillträder Inger Österberg tjänsten som verksamhetschef för 
individ och familj inom socialförvaltningen. Hon lämnar i och med det 
sin tjänst som enhetschef inom Barn- och unga. Rekryteringen för 
enhetschefstjänsten påbörjas inom kort.  
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-06-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 92    Dnr: SN 2018/83 
 
Information från försörjningsstöd och 
arbetsmarknadsenheten 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Tacka för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
Samt ger förvaltningschef i uppdrag att tillsammans med 
(arbetsmarknadsenheten) AME kontinuerligt rapportera gällande 
gemensamt uppdrag.  
 
Ärendebeskrivning 
På beredande nämnd i maj år 2018 informerade enhetschef för 
försörjningsstöd Ingrid Öhrling och enhetschef för 
arbetsmarknadsenheten Emil Chandorkar socialnämnden information 
om All-in. 
 
Försörjningsstöd handlägger cirka 490 ärenden per månad. 
Samverkansparter är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
arbetsmarknadsenheten, SOFINT. 
 
Syftet med projektet All In är att alla ska inkluderas i samhället på 
bästa möjliga sätt, för att inte hamna i ett utanförskap, ”ramla mellan 
stolarna”. Allt fler personer hamnar i utanförskap trots insatser för 
personerna ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden från samhället 
sida. Insatserna når ej alla, personerna behöver stöd och coachning för 
att nå egen försörjning. Projektet All In riktar sig till alla, i åldrarna 18–
65 år. Deltagarna i urvalet har inget annat stöd från annan 
myndighet/verksamhet. Anledning utskrivna från arbets-förmedlingen. 
Deltagarna i All-in är 15 personer 

 
Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande Susanne Karlsson (C) lägger fram förslag till beslut från 
majoriteten att: 
 
Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
Samt ger förvaltningschef i uppdrag att tillsammans med 
arbetsmarknadsenheten (AME) kontinuerligt rapportera gällande 
gemensamt uppdrag. 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-06-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Propositionsordning 
Ordförande Susanne Karlsson (C) finner att nämnden beslutar enligt 
majoritetens förslag. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Förvaltningschef socialförvaltningen 
Förvaltningschef tillväxtförvaltningen 
För kännedom 
Enhetschef försörjningsstöd 
Enhetschef arbetsmarknadsenheten 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-06-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 93    Dnr:  
 
Personalekonomiskt bokslut 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Tackar för informationen. 
   
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har tagit del av Lindesbergs kommuns 
personalekonomiska bokslut för år 2017. 
 
Vid beredande nämnd i maj år 2017 redogjorde förvaltningschef Madde 
Gustavsson för de delar som omfattar socialförvaltningens 
verksamheter. 
 
Årligen sammanställs en redovisning för Lindesbergs kommun som 
arbetsgivare kopplat till ett flertal områden såsom exempelvis 
kostnader, hälsa, personalomsättning, arbetad tid, 
anställningsförhållanden, rekrytering med mera.  
 
Sammanställningen är tänkt både som information men också att ligga 
till grund för fortsatt arbete med analys och aktivt arbete för att 
utveckla kommunen som attraktiv arbetsgivare.  
 
Det yttersta ansvaret som arbetsgivare ligger hos politiken vilket 
innebär att det är viktigt med kunskap om personalrelaterade frågor. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
Förvaltningschef 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-06-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 94   Dnr: SN 2017/186 
 
Information gällande att erbjuda elever från vård- och 
omsorgsutbildningarna på Lindeskolan och Masugnen 
anställning och semestervikariat 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Ärendet utgår och återkommer vid beredande nämnd i augusti år 2018. 
 
Ärendebeskrivning 
 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Förvaltningschef 
För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-06-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 95    Dnr: SN 2018/19 
 
Information från verksamheterna, beredande nämnd maj 
2018 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Tacka för informationen.  
 
Ärendebeskrivning 
Vid beredande nämnd i maj delgavs följande information: 

 
Individ och familj 
- Rekrytering av ny verksamhetschef påbörjad. 
- Boendestöd: 

- I dagsläget finns det 73 beslut, av dessa är fyra beslut på gång till 
Funktionsstöd. 

- Tre avslut utifrån den nya riktlinjen. 
- Ett beslut är redan överflyttad till FS. 
- Två beslut är avslutade utifrån att vi inte får kontakt. 
- 10 ärenden är omprövade.  
- Som det ser ut nu kommer boendestöd att ha ungefär 55–60 

beslut kvar efter omprövningarna och lite beroende på hur många 
som blir beviljad 2 timmars besök så kommer det att innebära 
ungefär någonstans mellan tummen och pekfingret 55–120 
besökstimmar i veckan.  

- Gruppen på tre kan ge cirka 60 besökstimmar i veckan för att 
hinna med dokumentation, resor och telefonsamtal. 

 
Funktionsstöd 
- Byggnationen på nya LSS boendet går enligt plan. 
- Avdelningen för funktionsstöd förbereder för att ta emot 

boendestöds ärenden som tillhör funktionsstöds målgrupp 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-06-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Vård och Omsorg 
- ”Hemtjänstens Hus” ombyggnationen pågår för fullt, inflytt i början 

av juni efter godkänd slutbesiktning. 
- Hårt trygg i hemtjänsten, oroligt i personalgrupperna utifrån 

förändringar och hög arbetsbelastning. 
- Tvätten är nu överflyttad till extern utförare. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
Förvaltningschef  
Verksamhetschefer  
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-06-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 96    Dnr: SN 2018/85 
 
Avsägelse av uppdraget som ledamot i socialnämndens 
arbetsutskott från Virosa Viberg (SD) 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Hlödur Bjarnason (KD) ska ersätta Virosa Viberg (SD) i 
socialnämndens arbetsutskott, som ordinarie ledamot.  
 
Ärendebeskrivning 
Den 7 maj år 2018 avsa sig Virosa Viberg (SD) från alla sina uppdrag i 
kommunen. 
 
Virosa Viberg har varit ordinarie ledamot i socialnämndens 
arbetsutskott. 
 
Ordförande Susanne Karlsson (C) har varit i kontakt med SD:s ersättare 
i socialnämnden samt Per Söderlund (SD) och fått beskedet att SD inte 
vill ha platsen som ordinarie ledamot i socialnämndens arbetsutskott för 
resterande tid på mandatperioden. 
 
Förslag på fyllnadsval i socialnämndens arbetsutskott är Hlödur 
Bjarnason (KD). 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
Hlödur Bjarnason 
Kanslienheten 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-06-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 97    Dnr: SN 2018/89 
 
Behandling av personuppgifter inom socialförvaltningen 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Registerförteckning för personuppgifter inom socialförvaltningen 
godkänns. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen som träder i kraft den 25 maj 
ska den personuppgiftsansvarige det vill säga nämnden besluta om 
vilka personuppgifter som nämnden behandlar. Detta ska göras i en 
registerförteckning som ska ange behandlingar och register som finns 
inom nämndens verksamhetsområde. De krav som finns på innehåll i 
register är:  

 
- Namn och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige, den 

personuppgiftsansvariges företrädare samt dataskyddsombudet.  
- Ändamålen med behandlingen.  
- En beskrivning av kategorierna av registrerade och kategorierna av 

personuppgifter.  
- De kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats 

eller ska lämnas ut.  
- I tillämpliga fall, överföringar av personuppgifter till ett tredjeland 

eller en internationell organisation.  
- Om möjligt, de förutsedda tidsfristerna för radering av de olika 

kategorierna av uppgifter.  
- Om möjligt, en allmän beskrivning av tekniska och organisatoriska 

säkerhetsåtgärder.  
 

Varje enhet inom socialförvaltningens verksamheter har fått ta fram en 
registerförteckning som sedan har sammanställts till en. 
Registerförteckningen kommer att revideras framöver.  
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-06-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden beslutar att 
Registerförteckning för behandling av personuppgifter inom 
socialförvaltningen godkänns.  
_____ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Dataskyddsombud 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-06-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 98    Dnr: SN 2018/98 
 
Månadsuppföljning maj 2018 - socialnämnden 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Tacka för informationen och överlämnar redovisningen till 
kommunstyrelsen. Samt att nämnden uppmanar verksamheterna att 
hålla budget och fortsatt återhållsamhet genom att bland annat 
vakanshålla en enhetschefstjänst och gå ur vissa lokaler.  
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden delgavs månadsuppföljning avseende maj månad år 2018. 

 
Socialförvaltningen  Budget 

jan-maj  
Budget 
avvikelse 
jan-maj  

Prognos 
helår  

Budget 
helår  

Budget 
avvikelse 
helår  

Administration  4,5  -0,6  12,8  10,8  -2,0  
Funktionsstöd  62,3  0,6  153,7  154,5  0,8  
Individ- och familj  35,9  1,9  88,8  86,5  -2,3  
Vård och omsorg  107,3  -3,9  277,8  272,4  -5,4  
Totalt  210,0  -2,0  533,1  524,2  -8,9  

  
Socialförvaltningens avvikelse per sista maj är -2,0 mnkr (-1,8 mnkr 
efter justering), prognos för helåret är -8,9 mnkr.  
 
Enheten för ensamkommande barn har en intäkt avseende 2016 på 6,7 
mnkr som bör ses som en intäkt av engångskaraktär och utan den hade 
förvaltningens avvikelse varit -8,7 mnkr. Den negativa avvikelsen beror 
främst på högre personalkostnader än budgeterat inom Vård och 
omsorg samt högre utbetalt försörjningsstöd. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Kommunstyrelsen 
För kännedom 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer 
Ekonom KS 
Ekonom SN 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-06-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 99    Dnr: SN 2018/91 
 
Remiss Kostpolitiskt program 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Begära anstånd hos kommunstyrelsen om att få besvara remissen 
Kostpolitiskt program i september år 2018. 
  
Ärendebeskrivning 
Utskottet för stöd och strategi remitterade den 25 maj år 2018 förslaget 
till kostpolitiskt program till socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden för svar senast den 31 augusti år 2018. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Förvaltningschef  
För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-06-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 100  
 
Delegationsärenden 
 

Beslut 
Socialnämnden har tagit del av delegationsärenden, som läggs till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Följande meddelas till Socialnämnden: 
 
2018-04-30 Yttrande och handlingar för ej verkställt beslut om 
kontaktperson enligt 9 § 4 LSS, dnr 8.8.1–4607/2017–6 Dnr 
SN 2018/70 

  

 
2018-04-30 Yttrande och handlingar för ej verkställt beslut om 
kontaktperson enligt 9 kap 4 § LSS, IVO dnr 8.8.1–4606/2017–5 
Dnr SN 2018/78 

  

 
Delegationsrapport beslut fattade inom avdelning individ och 
familj 2018-04-01 - 2018-04-30 

  

 
Delegationsrapport beslut fattade inom avdelning individ och 
familj 2018-03-01 - 2018-03-31  

  

 
Delegationsbeslut inom avdelning individ och familj  
2018-03-01 - 2018-03-31, biståndsärenden med nr 1:1–1:202 
lottade ärenden  

  

 
Delegationsbeslut inom avdelning individ och familj  
2018-04-01 - 2018-04-30, biståndsärenden med nr 1:1–1:198 
lottade ärenden  

  

 
2018-05-03 Tillförordnad förvaltningschef och verksamhets- 
chef för avdelning individ och familj Jessica Öhlund 2018-05-
07 - 2018-05-14 Dnr SN 2018/86 

  

 
2018-05-09 Sammanställning av anställningar Dnr SN 2018/86   
___________ 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-06-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 101  
 
Meddelanden 
 

Beslut 
Socialnämnden har tagit del av meddelandena, som läggs till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Följande meddelas till socialnämnden: 
 
2018-03-26 KS § 45/18 Månadsuppföljning kommunstyrelsen 
februari 2018 Dnr SN 2018/54 

  

 
2018-04-13 Socialförvaltningens samverkansmöte 2018-04-13    
 
2018-04-16 KS § 63/18 Antagen riktlinje för kommunens 
arbete med dataskyddsförordningen    

  

 
2018-04-23 KF § 35/2018 Personalekonomiskt bokslut      
 
2018-04-23 KF § 42/2018 Rapportering ej verkställda beslut 
kvartal 3 2017 Dnr SN 2017/190 

  

 
2018-04-23 KF § 34/2018 Årsredovisning och nämndernas 
verksamhetsberättelse 2017 för alla nämnder Dnr SN 2018/1 

  

 
2018-04-23 KS § 66 Månadsuppföljning mars 2018 
kommunstyrelsen Dnr SN 2018/72 

  

 
2018-04-23 Lex Sarah om stöld av smycken från boende på 
särskilt boende Tallåsen Dnr SN 2018/79 

  

 
2018-04-26 Mottagning och bedömning av Lex Sarah om stöld 
av smycken från boende på särskilt boende Tallåsen - beslut 
om att inte göra anmälan till IVO Dnr SN 2018/79 

  

 
2018-05-08 Meddelande om mottaget klagomål på att 
allergiframkallande dofter används av personal på Tallåsen, 
IVO dnr 7.3–15467/2018–3 Dnr SN 2018/92 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-06-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
2018-04-24 Dom i Förvaltningsrätten 2018-04-24 målnr 1361–
18 om överklagat beslut i socialnämnden 2018-03-12 om 
ekonomiskt bistånd  

  

 
2018-05-07 Meddelande om mottagande av klagomål på stöd 
till personer som stödjer närstående med funktionshinder, IVO 
dnr 7.3–15446/2018–3 Dnr SN 2018/90 

  

 
2018-05-08 Beslut i Inspektionen för vård och omsorg 2018-
05-08 om att avsluta ärendet ej verkställt beslut om 
kontaktperson enligt LSS, IVO dnr 8.8.1–35677/2016–7 Dnr 
SN 2018/35 

  

 
2018-04-18 Dom i Förvaltningsrätten 2018-04-18  
målnr 5126–17 om överklagat beslut i socialnämnden  
2017-10-30 om ekonomiskt bistånd 

  

 
2018-04-20 Dom i Förvaltningsrätten 2018-04-20  
målnr 1705–18 om överklagat beslut i socialnämnden  
2018-03-28 om ekonomiskt bistånd 

  

 
2018-04-24 Dom i Förvaltningsrätten 2018-04-24  
målnr 4095–17 om överklagat beslut i socialnämnden  
2017-08-10 om personkretstillhörighet enligt LSS 

  

 
2018-05-14 Dom i Förvaltningsrätten 2018-05-14  
målnr 2061–18 om överklagat beslut i socialnämnden  
2018-04-03 om ekonomiskt bistånd 

  

 
2018-04-17 Dom i Förvaltningsrätten 2018-04-17  
målnr 511–18 om överklagat beslut i socialnämnden  
2018-01-24 om ekonomiskt bistånd 

  

 
2018-05-09 Dom i Kammarrätten 2018-05-09 om överklagad 
dom i Förvaltningsrätten 2018-02-16 om beredande av vård av 
unga   

  

__________ 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-06-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 102  
 
Informationsärenden 
 

Beslut 
Socialnämnden lyfte inga övriga informationsärenden. 

Ärendebeskrivning 
 
 
_______ 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-06-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 103  
 
Övriga frågor 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Extra beredande nämnd  
Extra beredande nämnd ska äga rum onsdagen den 20 juni år 2018, för 
att bereda beslut gällande budget år 2019. 
 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Susanne Karlsson (C) lyfter vikten av att nämnden har en 
extra beredande nämnd inför beslutande nämnd i augusti, då beslut om 
budget år 2019 ska tas. 
__________ 
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