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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-04-11  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 2019-04-11 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Socialförvaltningen 

Underskrift ...................................................................................... 

 

 

  

Plats och tid: 

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

Beslutande: John Omoomian (S) vice ordförande 
Ulla Lundqvist (S) 
Marie Lindh (V) 
Sven-Erik Larsson (M) 
Monika Klockars (M) 
Margareta Andergard (KD) 
Anders Eriksson (SD) 

Tjänstgörande 

ersättare: 
Ingela Larsson (S) tjänstgörande, ers Bo Stenberg (S) 
Birgitta Lind Axelsson (V) tjänstgörande, ers Susanne Karlsson (C) 
Bertil Jansson (M) tjänstgörande, ers Mathz Eriksson (C) 
Ingalill Lennartdotter (MP)37-40, 42-49 
Jari Mehtäläinen (SD) tjänstgörande, ers Björn Larsson (SD) 
 

Övriga 

deltagare: 
Madde Gustavsson, förvaltningschef 
Jessica Öhlund, verksamhetschef funktionsstöd 
Raija Spjuth, verksamhetschef vård och omsorg 
Inger Österberg, verksamhetschef individ och familj 
Sara Andersson, ekonomienheten 
Anna Hedman, Kommunal 
Jessica Brogren, kommunkansliet 
 

Utses att 

justera 
Margareta Andergard ersättare Bertil Jansson 

Justeringens 

plats och tid: 
Lindesbergs kommunhus, 2019-04-18 

 

Underskrifter: 
 
Sekreterare 

 
____________________________________________ 
Jessica Brogren 

 
Paragraf 

 
37–44, 46–49 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
John Omoomian 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Margareta Andergard 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-04-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ärendeförteckning 

 
§37/19 Granskning av rutinerna för ansökan om statlig ersättning 

inom flyktingmottagandet 
  
§38/19 Riktlinjer för handläggning av föräldrars ersättning till 

kommunen för placerade barn 
  
§39/19 Information från verksamheten år 2019 till socialnämnden i 

februari 
  
§40/19 Ej verkställda beslut kvartal 4 2018 
  
§41/19 Motion från Inger Griberg (MP) och Bengt Evertsson (MP) om 

att erbjuda alla som fyllt 90 år plats på äldreboende utan 
biståndsbeslut 

  
§42/19 Budget 2020 
  
§43/19 Uppföljning och analys mars 2019 för socialförvaltningen 
  
§44/19 Information till nämnden om avsägelse 
  
§45/19 Kompletterande beslutsrätt  

(omedelbar justering, separat protokoll) 
  
§46/19 Delegationsärenden 
  
§47/19 Meddelanden 
  
§48/19 Informationsärenden 
  
§49/19 Övriga frågor 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-04-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN § 37/19   Dnr: SN 2018/216 
 

Granskning av rutinerna för ansökan om statlig 
ersättning inom flyktingmottagandet 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Lägga revisionsrapporten om Granskning av rutinerna för 
ansökan om statlig ersättning inom flyktingmottagandet, till 
handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
 
På uppdrag av Lindesbergs kommuns revisorer har PwC 
genomfört en granskning gällande rutiner för ansökan av statlig 
ersättning inom flyktingmottagandet. Den övergripande 
revisionsfrågan som granskningen ska besvara är följande: 
Säkerställer barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden 
att kommunen får del av de statliga ersättningar inom 
flyktingmottagandet som de har rätt till. 
 
Efter genomförd revision och genomgång av samtliga 
kontrollmål gör revisorerna den sammanfattande bedömningen 
att barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden i allt 
väsentligt säkerställer att kommunen får del av de statliga 
ersättningar som flyktingmottagandet som de har rätt till. 
  
Revisorernas iakttagelser och bedömningar i sin helhet har 
sammanfattats i en revisionsrapport som behandlats och 
godkänts av revisorerna. Socialnämnden har tagit del av 
rapporten. 
 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Vice ordförande John Omoomian föreslår att nämnden lägger 
revisionsrapporten om Granskning av rutinerna för ansökan om 
statlig ersättning inom flyktingmottagandet, till handlingarna. 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-04-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsgång 
 
Vice ordförande John Omoomian finner att nämnden beslutar 
enligt förslag till beslut. 
 _____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
Förvaltningschef  
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-04-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN § 38/19   Dnr: SN 2019/11 
 

Riktlinjer för handläggning av föräldrars 
ersättning till kommunen för placerade barn 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Anta de reviderade riktlinjerna för handläggning för föräldrars 
ersättning till kommunen för placerade barn. 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Riktlinjen för handläggning av föräldrars ersättning till 
kommunen för placerade barn, ska minimera utrymme för att 
godtyckligheter och tolkningar sker i beslutsfattande av 
ersättningsskyldigheter för förälder vid placerade barn i 
Lindesbergs kommun. Nuvarande riktlinjer för handläggning 
antogs av socialnämnden år 2017.  
 
De reviderade riktlinjerna syftar till att det i 
Socialförsäkringslagen från den 1 januari år 2018 har införts 
åldersdifferentierat underhålls-belopp i tre olika omgångar samt 
förändringar gällande grundavdrag för föräldrar. 
 
I den nya riktlinjen tydliggörs ärendegången för föräldrar som 
väljer att inte fullfölja sin ersättningsskyldighet till kommunen 
vid placering av barn. 
 
Förslag till beslut 
Att socialnämnden beslutar att anta de reviderade riktlinjer för 
handläggning av föräldrars ersättning till kommunen för 
placerade barn. 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-04-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsgång 
Vice ordförande John Omoomian (S) finner att nämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 _____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Verksamhetschef individ och familj 
För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-04-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN § 39/19   Dnr: SN 2019/18 
 

Information från verksamheten år 2019 till 
socialnämnden i februari 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Tacka för informationen. 
 
 Ärendebeskrivning  
 
Vid beredande nämnd i februari år 2019 informerades nämnden 
om följande från verksamheterna: 

 

Individ och familj  

- Högt inflöde på anmälningar: barn och unga 99 st varav 
inleda 37 st. Det är 185 pågående barnavårdsutredningar.  

- Försörjningsstöd 486 pågående ärenden. Första steget mot 
digitalisering inom försörjningsstöd är taget genom ett avtal 
med Cambio (verksamhetssystemet VIVA) där Lindesbergs 
kommun kommer ingå i ett projekt gemensamt med norr 
kommunerna.  

Funktionsstöd  

- Sex individer väntar på LSS boende samt två 
förhandsbesked. Fyra individer väntar på kontaktperson 
enligt LSS. 

- Två enhetschefstjänster under rekrytering.  

Vård och Omsorg  

- Korttids: 18 boende, 2 på Tallåsen samt 1 på Källgården.  

- Antal som väntar på plats är: 
Gruppboende för demens: 12 personer  
Särskilt boende: 7 personer  
Växelvård: 2 personer  

- Installation av nyckelfria lås pågår i centrala Lindesberg. 
Planering pågår för att nästa område, hemtjänsten i Norr.  
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-04-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

- Funktionsstöd påbörjat arbetet med att ta över inköp 
hemtjänsten norr.  

- Schemaöversyn samt bemanningsöversyn hemtjänsten norr 
samt centrala stan. 

  
 _____ 
 
Meddelas för åtgärd 
  
För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-04-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §40/19   Dnr: SN 2019/20 
 

Ej verkställda beslut kvartal 4 2018 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Sammanställning avseende ej verkställda beslut kvartal 4 år 
2018 delges kommunstyrelsen och föreslår att 
kommunstyrelsen beslutar delge kommunfullmäktige 
sammanställningen. 
 
Ärendebeskrivning  
 

Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd 
enligt Socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt Lagen som stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS). Om ett beslut inte 
verkställts inom tre månader ska kommunerna rapportera detta 
till IVO. Kommunerna rapporterar kvartalsvis. Om IVO bedömer 
att den enskilde har fått vänta oskäligt länge på att ett beslut ska 
verkställas kan myndigheten ansöka om utdömande av en 
särskild avgift hos förvaltningsrätten. Värt att notera är att Vård 
och Omsorg inte heller detta kvartal har några ej verkställda 
beslut att rapportera. 

 

Förslag till beslut  

Att sammanställningen avseende ej verkställda beslut kvartal 4 
år 2018, delges kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

 
Beslutsgång 

Vice ordförande John Omoomian (S) finner att nämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. 

 _____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
För kännedom 
Förvaltningschef 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-04-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §41/19   Dnr: SN 2019/23 
 

 Motion från Inger Griberg (MP) och Bengt 
Evertsson (MP) om att erbjuda alla som fyllt 90 år 
plats på äldreboende utan biståndsbeslut 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Biståndshandläggarna följer aktuella riktlinjer för 
biståndsbedömning inom vård och omsorg. Riktlinjerna är 
antagna av socialnämnden. 
 
Motionen avslås. 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
I motion om att erbjuda alla som fyllt 90 år plats på äldreboende 
utan biståndsbeslut, inlämnad den 13 november år 2018 av 
Inger Griberg (MP) och Bengt Evertsson (MP) förslår 
Miljöpartiet de Gröna i Lindesberg att personer boende i 
Lindesbergs kommun och som är 90 år och äldre ska kunna välja 
att bo kvar hemma med hemtjänst eller flytta till ett äldreboende 
utan biståndsbeslut. 
 
Socialnämnden får ta del av förvaltningens svar på motionen: 
 
I riktlinjerna för biståndsbedömning inom vård och omsorg 
beskrivs grunden för att få en plats på ett vårdboende bedöms 
utifrån: Den som, på grund av sjukdom, har omfattande vård-, 
omsorgs- och trygghetsbehov, behov av hälso- och 
sjukvårdsinsatser samt tillsyn dygnet runt, kan beviljas 
vårdboendeplats om behoven inte kan tillgodoses i det ordinära 
boendet.  
 
Detta innebär att insatser som hemtjänst och trygghetstillsyn 
ska ha provats men inte räcker till då behovet är för stort att 
tillgodose i det ordinära boendet.  
 
Vård- och omsorgsbehovet ska inte vara av övergående 
karaktär.  
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-04-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 
Vårdboende innefattar vård, omsorg, praktisk hjälp, hälso- och 
sjukvårdsinsatser samt tillsyn utifrån den enskildes individuella 
behov och förutsättningar.  
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår Socialnämnden att:  
- Att biståndshandläggarna följer aktuella riktlinjer för 

biståndsbedömning inom Vård och Omsorg. Riktlinjerna är 
antagna av Socialnämnden.  

- Att motionen avslås. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Vice ordförande John Omoomian (S) föreslår att nämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Vice ordförande finner att nämnden beslutar enligt förslag. 
  
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Kommunstyrelsen 
För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-04-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN § 42/19   Dnr:  
 

Budget 2020 
 
Beslut 
 
Ärendet utgår. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Inför år 2020 ska socialnämnden reducera budgeten med 3 
miljoner kronor, enligt beslut i kommunfullmäktige.  
  
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-04-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN § 43/19   Dnr: SN 2019/40 
 

Uppföljning och analys mars 2019 för 
socialförvaltningen 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Överlämna budgetuppföljning och analys per sista mars år 2019 
till kommunstyrelsen. 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden får ta del av månadsuppföljning per sista mars år 
2019. Socialförvaltningens avvikelse tom mars uppgår till -4,9 
Mnkr och prognoser för helåret är -13,0 Mnkr.  
 
Till största delen beror avvikelsen på försörjningsstöd samt 
vikariekostnader inom gruppboenden, särskilda boenden och 
hemtjänst. Det är i princip samma kostnader som inte rymdes 
inom budget även föregående år. 
  

Socialförvaltningen  Budget 
jan-mars 

Budget 
avvikelse 
jan-mars 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Budget 
avvikelse 

helår 
Administration  5,4  0,3  21,3  21,9  0,6  
Funktionsstöd  34,4  -1,5  146,5  142,0  -4,5  
Individ- och familj  22,1  0,8  90,8  87,6  -3,2  
Vård och omsorg  65,8  -4,5  282,5  276,6  -5,9  
Totalt  127,7  -4,9  541,1  528,1  -13,0  

 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Vice ordförande John Omoomian (S) föreslår att nämnden 
överlämnar budgetuppföljning och analys per sista mars år 2019 
till kommunstyrelsen. 
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Socialnämnden  

 
2019-04-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsgång 
Vice ordförande finner att nämnden beslutar enligt förslag. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Kommunstyrelsen 
För kännedom 
Förvaltningschef  
Verksamhetschefer 
Ekonom SN 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-04-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN § 44/19   Dnr:  
 

Information till nämnden om avsägelse 
 
Beslut 
 
Socialnämnden tackar för informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vice ordförande John Omoomian (S) informerar nämnden om att 
Susanne Karlsson (C) avsagt sig sitt uppdrag som ordförande i 
socialnämnden. Hon väljer också att avsäga sig uppdraget som 
kommunalråd för Centerpartiet i Lindesbergs kommun. 
 
I samband med det här avsäger sig även John Omoomian (S) sitt 
uppdrag som vice ordförande i socialnämnden. 
 
Beslut om att godkänna Susanne Karlsson (C) och  
John Omoomians (S) avsägelse, samt beslut om ny ordförande 
socialnämnden tas på kommunfullmäktiges sammanträde  
den 15 april år 2019. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer  
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-04-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §46/19 
 

Delegationsärenden 
 

Beslut 
 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Socialnämnden: 
 
2018-12-06 Svar på begäran om utredning, 
2018/066378 Dnr SN 2019/12 

  

 
2019-02-05 Svar på begäran om yttrande för ej 
verkställt beslut av bostad för vuxna, LSS 9 § 9,  
IVO dnr 8.8.1–24493/2018–2 Dnr SN 2019/15 

  

 
2019-01-25 Sammanställning av anställningar Dnr SN 
2019/13 

  

 
Delegationsbeslut inom avdelning individ och familj 
2018-12-01 - 2018-12-31 biståndsärenden med  
nr 1:1 - 1:125   

  

 
Delegationsbeslut inom avdelning individ och familj 
2019-01-01 - 2019-01-31 biståndsärenden med  
nr 1:1 - 1:153   

  

 
Delegationsrapport avdelning individ och familj  
2018-12-01 - 2018-12-31   

  

 
Delegationsrapport avdelning individ och familj  
2019-01-01 - 2019-01-31  

  

 
2019-03-18 Avtal om Bemanningsakademi Chef 
utbildning av Time Care  

  

 
2019-01-15 Svar efter inspektion av arbetsmiljö på 
Källängen gruppbostad 2018-10-30, dnr 2018/055445 
Dnr SN 2018/185 
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2019-02-15 Svar på överklagan från Kumla kommun om 
överflytt av ärende, IVO dnr 8.7.4–38907/2018,  
målnr 254–19 Dnr SN 2018/199 

  

 
2019-01-29 Kommunicering angående granskning av 
konsultentstödda familjehemsverksamheter,  
IVO dnr 8.5–38747/2018 Dnr SN 2018/196 

  

 
_________ 
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Socialnämnden  
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SN §47/19 
 

Meddelanden 
 

Beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Socialnämnden: 
 
2019-01-18 Svar efter inspektion vid äldreboende 
Solliden, 2018-09-26, dnr 2018/052470  
Dnr SN 2018/111 

  

 
2019-01-21 Svar på resultat av inspektion vid 
Hemtjänstens hus, Kärnan, 2018-09-25,  
dnr 2018/055648 Dnr SN 2018/111 

  

 
2019-01-29 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 
sammanträde den 29 januari 2019 - Förslag till 
Styrmodell för ledning och styrning Dnr SN 2019/28 

  

 
2019-02-11 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 11 december 2018 KS § 201 - 
Månadsuppföljning för alla nämnder och bolag 2018   
Dnr SN 2018/212 

  

 
2019-02-25 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges 
sammanträde den 25 februari 2019 - Ej verkställda 
beslut inom socialförvaltningen kvartal 2 2018  
Dnr SN 2018/157 

  

 
2019-02-25 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges 
sammanträde den 25 februari 2019 - Svar på remiss 
Motion från Agneta Nilsdotter (MP) om 
ensamkommande flyktingungdomar Dnr SN 2018/176 
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Socialnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-02-25 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges 
sammanträde den 25 februari 2019 - Svar på motion 
från John Omoomian (S) om ny rutin med begäran om 
belastningsutdrag vid anställning inom 
socialförvaltningens omsorgsområden  
Dnr SN 2018/201 

  

 
2019-02-26 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 26 februari 2019 - Ombudgetering av 
investeringsmedel från år 2018 till år 2019  
Dnr SN 2018/39 

  

 
2019-03-01 Verksamhetsberättelse 2018 och 
verksamhetsplan 2019 avseende patientnämnden och 
Patientnämndens kansli  

  

 
2019-03-12 Inbjudan till Regionala Utvecklingsstrategin 
RUS forum 2019-05-28  

  

 
2019-01-16 Svar efter inspektion vid äldreboende 
Ekgården 2018-09-26, dnr 2018/052467  
Dnr SN 2018/111 

  

 
2019-02-13 Beslut om anmälan av 
personuppgiftsincident 2018-09-14 - ärendet avslutas, 
dnr PUI-2018-1017  
Dnr SN 2018/169 

  

 
2019-02-06 Anmälan Lex Sarah om stöld hos boende på 
Tallåsen Dnr SN 2019/27 

  

 
2019-01-17 Svar efter inspektion vid 
socialförvaltningen, kommunhuset, 2018-10-17,  
dnr 2018/035095 Dnr SN 2018/111 

  

 
2019-01-22 Beslut i Inspektionen för vård och omsorg 
2019-01-22 dnr 8.5–43045/2018–3 om uppföljning av 
vidtagna åtgärder i en lex Sarahanmälan - ärendet 
avslutas men brister påtalas Dnr SN 2018/195 

  

 
2019-02-04 Dom i Förvaltningsrätten 2019-02-04 målnr 
6162–18 om överklagat beslut i socialnämnden  
2018-11-12 om korttidsboende - avslag för klagande 
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2019-02-25 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges 
sammanträde den 25 februari 2019 - Svar på motion 
från Agneta Nilsdotter (MP) och Marita Haraldson (MP)  
Dnr SN 2018/209 

  

 
2019-03-14 Dom i Förvaltningsrätten 2019-03-14  
målnr 3688–18 om överklagat beslut i socialnämnden 
2018-06-20 om särskilt boende - avslag för klagande 

  

 
2019-03-28 Dom i Förvaltningsrätten 2019-03-28  
målnr 4685–18 om bifall av ansökan om särskild avgift 
för ej verkställt beslut om hemtjänst enligt SoL,  
IVO dnr 8.8.1–34574/2017 - Lindesbergs kommun 
åläggs betala 50 000 kr Dnr SN 2018/84 

  

 
 
2019-01-23 Svar efter inspektion vid äldreboende 
Ågården, 2018-09-25, dnr 2018/052434  
Dnr SN 2018/111 

  

 
2019-01-23 Dom i Förvaltningsrätten om bifall av 
ansökan om särskild avgift för ej verkställt beslut, målnr 
780–18, IVO dnr 8.8.1–35696/2016–6 Dnr SN 2018/13 

  

 
2019-01-25 Dom i Förvaltningsrätten 2019-01-25  
målnr 3926–18 bifall av ansökan om särskild avgift 
enligt LSS, IVO dnr 8.8.1–4607/2017–9 Dnr SN 2018/70 

  

 
2019-01-29 Dom i Förvaltningsrätten 2019-01-25  
målnr 3272–18 om bifall av ansökan om särskilt avgift 
för ej verkställt beslut om kontaktperson enligt  
9 kap 4 § LSS, IVO dnr 8.8.1–4606/2017–7  
Dnr SN 2018/78 

  

 
2019-02-04 Dom i Förvaltningsrätten 2019-02-07  
målnr 4394–18 om bifall av ansökan om särskild avgift 
på 52 114 kr enligt LSS för ej verkställt beslut  
Dnr SN 2018/88 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-04-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-02-05 Dom i Förvaltningsrätten 2019-02-05  
målnr 4890–18 om överklagat beslut i socialnämnden  
2018-08-29 om personkretstillhörighet - avslag för 
klagande 

  

 
2019-02-18 Avslutsbrev efter inspektion av arbetsmiljö 
på Källängen gruppbostad 2018-10-30,  
dnr 2018/055445 Dnr SN 2018/185 

  

 
2019-02-20 Beslut efter tillsyn av ej verkställt beslut av 
bostad för vuxna, LSS 9 § 9,  
IVO dnr 8.8.1–24493/2018–4 - ärendet avslutas  
Dnr SN 2019/15 

  

 
2019-02-22 Dom i Förvaltningsrätten 2019-02-05  
målnr 4890–18 om överklagat beslut i socialnämnden  
2018-08-29 om personkretstillhörighet - avslag för 
klagande 

  

 
2019-01-28 Klagomål på hantering kring ekonomiskt 
bistånd Dnr SN 2019/21 

  

 
2019-01-11 Dom i Förvaltningsrätten 2019-01-11  
målnr 3649–18 om överklagat beslut i socialnämnden  
2018-07-12 om bistånd enligt socialtjänstlagen - avslag 
för klagande 

  

 
2019-01-17 Synpunkt på socialtjänsten i Lindesbergs 
kommun, IVO dnr 7.3–2995/2019–3 Dnr SN 2019/16 

  

 
2019-01-21 Dom i Förvaltningsrätten 2019-01-21  
målnr 4030–18 om överklagat beslut i socialnämnden  
2018-08-03 om ekonomiskt bistånd - avslag för 
klagande 

  

 
2019-01-21 Meddelande om registrerade uppgifter 
kring hantering av individärende som kan användas vid 
planering av kommande tillsyner,  
IVO dnr 7.3–3666/2019–3 Dnr SN 2019/17 

  

 
2019-01-22 Svar på synpunkt på socialtjänsten i 
Lindesbergs kommun, IVO dnr 7.3–2995/2019–3  
Dnr SN 2019/16 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-04-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 
2019-01-28 Dom i Förvaltningsrätten 2019-01-28  
målnr 3815–18 om överklagat beslut i socialnämnden  
2018-07-13 om ekonomiskt bistånd - avslag för 
klagande 

  

 
2019-01-29 Dom i Förvaltningsrätten 2019-01-29  
målnr 6472–18 om överklagat beslut i socialnämnden  
2018-11-20 om ekonomiskt bistånd - avslag för 
klagande 

  

 
2019-02-01 Beslut efter granskning av socialnämndens 
kontroll av tillstånd för konsultentstödd 
familjehemsverksamhet, IVO dnr 8.5–38747/2018–3 - 
ärendet avslutas Dnr SN 2018/196 

  

 
2019-02-11 Dom i Förvaltningsrätten 2019-02-11  
målnr 3619–18 om överklagat beslut i socialnämnden  
2018-07-11 om ekonomiskt bistånd - avslag för 
klagande 

  

 
2019-03-06 Dom i Förvaltningsrätten 2019-03-06  
målnr 826–19 om överklagat beslut i socialnämnden  
2019-01-31 om bistånd enligt socialtjänstlagen - avslag 
för klagande 

  

 
2019-03-12 Dom i Förvaltningsrätten 2019-03-12  
målnr 1173–19 om överklagat beslut i socialnämnden  
2019-01-28 om ekonomiskt bistånd - avslag för 
klagande 

  

 
2019-03-14 Dom i Förvaltningsrätten 2019-03-14  
målnr 3636–18 om överklagat beslut i socialnämnden  
2018-07-05 om ekonomiskt bistånd - avslag för 
klagande 

  

 
2019-03-15 Beslut i Inspektionen för vård och omsorg 
2019-03-15 om klagomål om handläggningen av ett 
ärende som rör en ensamkommande ungdom,  
IVO dnr 8.5–25005/2018 Dnr SN 2018/138 

  

 
____________ 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-04-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN § 48/19 
 

Informationsärenden 
 

Beslut 
 
Socialnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till socialnämnden: 
 
Information om SOFINT, ordförande Susanne Karlsson 
(C) informerade nämnden under beredande nämnd i 
februari år 2019.  

  

 
2018-10-30, Internkontroll år 2019 Dnr SN 2018/181   
 
________ 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-04-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §49/19 
 

Övriga frågor 
 

Beslut 
 
Övriga frågor läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till socialnämnden: 
 
Motion om ny rutin med begäran om belastningsutdrag vid 
anställning inom socialförvaltningens omsorgsområden 
 
Ulla Lundqvist (S) lyfte frågan vad svaret blev gällande 
John Omoomians (S) motion om ny rutin med begäran om 
belastningsutdrag vid anställning inom socialförvaltningens 
omsorgsområden. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 februari år 2019 att 
bevilja motionen.  
 
____________ 
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