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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 2020-02-13 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll  Socialförvaltningen 
Underskrift ...................................................................................... 

 

 
  

Plats och tid: 
 

Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 9:00-9:00 
Beslutande: Elin Axelsson (S) 

Bo Stenberg (S) 
Ulla Lundqvist (S) 
Tuula Marjeta (C) 
Marie Lindh (V) 
Sven-Erik Larsson (M) 
Monika Klockars (M) 
Margareta Andergard (KD) 
Jari Mehtäläinen (SD) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Maria-Pia Karlsson (C) tjänstgörande, ersätter Mathz Eriksson (C) 
Fredrik Rosenbecker (SD) tjänstgörande, ersätter Björn Larsson (-) 

Övriga 
deltagare: 

Birgitta Lind Axelsson (V) 
Bertil Jansson (M) 
Stina Sundling (L) 
Ingalill Lennartsdotter(MP) 
Madde Gustavsson, förvaltningschef 
Jessica Öhlund, verksamhetschef funktionsstöd 
Inger Österberg, verksamhetschef individ och familj 
Marlene Hedblad, utvecklingsstrateg 
Sara Andersson, ekonom 
Jessica Brogren, kommunkansliet 

Utses att 
justera 

Sven-Erik Larsson ersättare Margareta Andergard 
Justeringens 
plats och tid: 

Lindesbergs kommunhus, 2020-02-24 
 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
____________________________________________ 
Jessica Brogren 

 
Paragraf 

 
8 - 18 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Elin Axelsson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Sven-Erik Larsson 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 

 
§8/20 Genomlysning av socialnämnden verksamhetslokaler 
  
§9/20 Sommarkollo för seniorer, 70+ 
  
§10/20 Höjd dygnsavgift för korttidsplats enligt LSS i Lindesbergs 

kommun 
  
§11/20 Information från verksamheten januari 2020 
  
§12/20 Avgifter för familjerådgivning 
  
§13/20 Årsredovisning med verksamhetsberättelse 2019 
  
§14/20 Uppföljning internkontroll år 2019 
  
§15/20 Delegationsärenden 
  
§16/20 Meddelanden 
  
§17/20 Informationsärenden 
  
§18/20 Övriga frågor 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §8/20   Dnr: SN 2019/117 
 
Genomlysning av socialnämnden verksamhetslokaler 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Tacka för informationen och överlämnar redovisningen till 
kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förvaltningen har fått i uppdrag att redovisa en genomlysning av 
förvaltningens verksamhetslokaler, både gällande en nulägesanalys 
och en framtidsanalys. Kommunstyrelsen tog i augusti 2019 ett 
projektdirektiv för genomlysning över att Lindesbergs kommuns 
lokaler används kostnadseffektivt av kommunens förvaltningar. 
 
Förvaltningen har under 2019 och tidigare år arbetat effektivt med 
att reducera verksamhetslokaler: 
- Bland annat har verksamhetslokaler som Myndighetskontoret 

tagits bort och verksamheten har flyttat till befintliga lokaler. 
- Funktionsstöd har sagt upp viss lokal när det gäller Daglig 

verksamhet, avtalet är uppsagt och löper fram till juni 2020. 
Verksamheten flyttar till befintliga lokaler. 

- Lokaler i Vedevåg är uppsagda och under uppsägningstiden 
kommer lokalerna användas till kontor, daglig verksamhet samt 
verksamhet för förebyggande arbete inom Alkohol- och 
narkotikagruppens (ANG) område. 

- Vård och Omsorg har inom hemtjänsten i centrala Lindesberg 
gemensamma lokaler för flera hemtjänstgrupper. Detta har 
medfört att man större samplaneringsytor och kan på så sätt 
arbeta mer kostnadseffektiv. 

 
Förvaltningens framtidsanalys: 
Funktionsstöd - När det gäller lokaler för daglig verksamhet ser inte 
verksamheten att man kan dra ner på ytterligare lokaler i dagsläget. 
När det gäller gruppbostäder ser verksamheterna ytterligare behov 
av utökning av platser men även ett behov över att se över 
placeringen av befintliga boendeplatser. Förvaltningen ser ett behov 
av minst ett nytt Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) boende inom ett tre års perspektiv. 
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Översyn av gruppbostäderna lokalisering och status behöver också 
ses över. Detta gäller även korttidsboendet. 
Individ och familj - Förvaltningen ser ett behov av utökning av 
mellanboendeformer för att på så sätt reducera eventuella 
placeringskostnader. Detta för individer som ”faller mellan 
stolarna”. En utredning behöver göras. 

 
Vård och omsorg - Tidigare utredningar har visat att förvaltningen 
har behov av ett nytt Vård- och omsorgsboende då behovet av 
platser ständigt ökar, utifrån den ökande äldre befolkningen. 
Dessutom är behovet av demensboendeplatser stort redan idag, och 
förvaltningen omvandlar vanliga särskilda boendeplatser till 
demensboendeplatser. Förvaltningen ser även behov av framtida 
boendeplatser för individer med psykisk ohälsa. För att säkerställa 
rätt boendeformer och rätt placeringar av nya boendeformer behövs 
en särskild utredning föras, utifrån boendeform, placering och 
boendeplatser m.m. Socialnämnden har tidigare tagit beslut om nytt 
Vård- och omsorgsboende i centrala Lindesberg. Inget beslut är 
taget gällande fortsatt utredning och tidsplan samt budget. 
I stora hela har verksamheten bra och ändamålsenliga lokaler, men 
vi anser att vi behöver se över Solliden, Frövi då det är lokaler som i 
framtiden behöver förändras för att möta framtida behov utifrån 
individen. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att tacka för informationen 
och skicka den vidare till kommunstyrelsen för att få en samlad bild. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Kommunstyrelsen 
För kännedom 
Förvaltningschef 
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SN §9/20   Dnr: SN 2019/118 
 
Sommarkollo för seniorer, 70+ 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att: 
 
- Under 2020 anordna sommarkollo för 20 seniorer under en 

vecka måndag till fredag, 70+.  
- Göra det tillsammans med arbetsgrupp med deltagare från 

civila samhället  
- Uppdra till arbetsgruppen att bestämma var det ska 

förläggas och innehållet  
- Varje deltagare får betala en avgift på ca 1200 kr  
- Kostnaden som beräknas uppgå till max 80 000 kr för 

kommunen finansieras av socialnämnden 
 
 
Ärendebeskrivning  
 
Det har inkommit önskemål från Kommunala pensionärsrådet 
(KPR) att det ska anordnas sommarkollo för seniorer i 
Lindesbergs kommun. Även en motion har inkommit i ärendet.  
 
En arbetsgrupp med representanter från KPR har träffats en 
gång tillsammans med handläggaren för att diskutera syfte och 
målgrupp för ett eventuellt sommarkollo. Syftet: Bryta 
ensamhet, skapa gemenskap, må bättre, ökad livskvalitet. 
Målgrupp: 70 +, klarar sig själv, eventuellt anhörigvårdare, 
ensamma. Ett sommarkollo skulle kunna förebygga ensamhet 
och skapa nya kontakter och även inspirera till att delta i nya 
aktiviteter som erbjuds av civila samhället och hos kommunen. 
Det är enhetschef för Rehabenheten som varit ansvarig för 
arbetsgruppen. 

 

Förvaltningen ser att ett sommarkollo skulle kunna vara en bra 
förebyggande aktivitet att pröva under en period 2020. 
Utvärdering bör ske för att se vad det gett för deltagarna och 
utifrån det se om det ska bli en verksamhet som ska erbjudas 
årligen. 
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En kostnad på max 80 000 kr för kommunen är väl investerade 
på dessa 20 personer, om det kan ge de effekter som det gett hos 
andra kommuner som arrangerat sommarkollo. Men pengarna 
måste ju tas från något annat.  
Ökade personalkostnader för Rehabenheten tillkommer. 
 
Förslag till beslut 
 
- Att under 2020 anordna sommarkollo för 20 seniorer under 

en vecka måndag till fredag, 70+.  
- Att göra det tillsammans med arbetsgrupp med deltagare 

från civila samhället  
- Att uppdra till arbetsgruppen att bestämma var det ska 

förläggas och innehållet  
- Att varje deltagare får betala en avgift på ca 1200 kr  
- Att kostnaden som beräknas uppgå till max 80 000 kr för 

kommunen finansieras av socialnämnden 
 

_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Enhetschef för Rehabenheten 
För kännedom 
KPR 
Verksamhetschef vård och omsorg 
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SN §10/20   Dnr: SN 2020/2 
 
Höjd dygnsavgift för korttidsplats enligt LSS i 
Lindesbergs kommun 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Anta höjd dygnsavgift från 4 794 kronor i avgift till 4 836 kronor 
per dygn för köp av plats på korttidsvistelse i Lindesbergs 
kommun. 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
I dag är dygnsavgiften 4794 kr/dygn för köp av plats. Avgiften är 
baserad på bland annat löner, hyra och overheadkostnader. 
Utifrån översyn av kostnaderna som de ser ut idag så blir 
förslaget att höja dygnsavgiften till 4836 kr/dygn.  
 
Det finns en stor efterfrågan från närliggande kommuner att 
vilja köpa plats i Lindesbergs kommun. Björkstugan är 
korttidsvistelse utanför hemmet för barn och unga enligt 9 § 6 
LSS.  
 
Korttidsvistelsen kan vara både en regelbunden insats eller en 
insats vid tillfälligt behov. I gästens korttidsvistelse ingår 
omvårdnad, hjälp med läxläsning, fritidsaktiviteter m.m.  
 
Idag säljer verksamheten Björkstugan korttidsplats /dygn till 
närliggande kommuner som behöver plats till enskilda individer. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att anta höjd dygnsavgift 
från 4794 kronor i avgift till 4836 kronor/dygn för köp av plats på 
korttidsvistelse i Lindesbergs kommun. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Verksamhetschef funktionsstöd 
För kännedom 
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SN §11/20   Dnr: SN 2020/4 
 
Information från verksamheten januari 2020 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Tacka för informationen. 
 
 
Ärendebeskrivning  
Individ och familj 
Ej verkställda beslut inom boendestöd 
Summering av antalet anmälningar år 2019 i jämförelse med  
år 2018:  
- Barn år 2019 1322st orosanmälningar, år 2018 1148st 
- Vuxen anmälningar år 2019 223st, år 2018 204st 

  

Funktionsstöd 
Ny enhetschef inom Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) bostäder 
Stängning av helger Björkstugan 
Flytt av Ängen daglig verksamhet 
- 3 individer väntar på LSS bostad 
- 6 individer väntar på kontaktperson enligt LSS 

 

Vård och Omsorg 
Ny enhetschef Grönboda 
Rekrytering av enhetschef Solliden 
Flytt av dagverksamhet till Bergsparken 
- Korttids: 21st platser belagda 
- Ordinärt boende: 11 individer väntar, varav 4st boende på 

korttids 
- Demensboende: 9 individer väntar, varav 6st boende på 

korttids 
- Växelvård: 6 individer väntar        

 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att tacka för 
informationen. 
_____ 
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SN §12/20   Dnr: SN 2020/10 
 
Avgifter för familjerådgivning 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Föreslå att kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige att anta nya avgifter för familjerådgivning 
från och med den 1 juni år 2020. 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Region Örebro har översänt underlag för beslut om ändrade 
avgifter för familjerådgivningen. Familjerådgivning är ett 
kommunalt ansvar enligt socialtjänstlagen. I vårt län bedriver 
regionen familjerådgivning åt kommunerna enligt ett avtal som 
ingicks 1995. (Reviderat 2009). Verksamheten är skatteväxlad. 
 
I och med att familjerådgivningen är ett kommunalt ansvar ska 
avgifter för verksamheten fastställas av kommunerna. Det 
framgår av avtalet och är juridiskt prövat. 
 
Region Örebro läns diarienummer är 20RS580. 
 
Förslag till beslut 
Avgiften för besök på Familjerådgivningen höjs till 250 kronor per 
besök. En avgift för uteblivna besök på Familjerådgivningen införs, 
beloppet fastställs till 250 kronor. 
 
Ändringarna träder i kraft den 1 juni år 2020. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Elin Axelsson (S) föreslår att socialnämnden 
beslutar att föreslå att kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige att anta nya avgifter för familjerådgivning 
från och med den 1 juni år 2020. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
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SN §13/20   Dnr: SN 2020/16 
 
Årsredovisning med verksamhetsberättelse 2019 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Tacka för informationen och överlämna årsredovisning med 
verksamhetsberättelse år 2019 till kommunstyrelsen. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelsen 2019 beskriver nämndens utfall av 
budgeterat resultat, måluppfylse och uppdrag. 
Verksamhetsberättelsen beskriver även framtida möjligheter 
och utmaningar inom nämndens verksamhetsområde. 

Socialförvaltningens avvikelse vid bokslut uppgår till -5,9 Mnkr, 
prognos -5,9 Mnkr. Procentuell avvikelse 1,1 %. I början av året 
prognostiserades en avvikelse med -15,0 Mnkr. 

Verksamhet Nettobudget Budget 
avvikelse 

2019 

Bokslut 
2018  

(jämförelse) 
Administration 22,2 -1,0 1,2 
Funktionsstöd 142,7 -1,6 7,5 
Individ och familj 88,2 2,5 6,5 
Vård och omsorg 276,0 -5,8 -9,4 
Totalt (Mnkr) 529,1 -5,9 5,8 

 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden att besluta 
verksamhetsberättelsen för 2019 samt att överlämna 
verksamhetsberättelsen till kommunstyrelsen.  
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Kommunstyrelsen  
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SN §14/20   Dnr: SN 2020/15 
 
Uppföljning internkontroll år 2019 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Tackar för redovisningen och överlämnar till kommunstyrelsen. 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden får ta del av Uppföljningsrapport internkontroll 
2019 
 
Socialförvaltningen använder internkontroll som hjälp för att 
arbeta med moment i det dagliga arbetet som identifieras som 
riskfyllda. Förvaltningen har i uppdrag att kontrollera rutiner 
dels i samband med delårsbokslutet och även vid årsbokslut. Vid 
delårsbokslutet kontrollerades rutiner avseende riktlinjen för 
boendestöd, uppföljning av trygg/säker hemgång samt 
rekvisitionshantering. Resterande moment avseende 
attesteringsrutiner, inköpsavtal, bidragshantering, 
avgiftshantering, avtalsrutiner och återsökningsrutiner 
kontrolleras till bokslutet. 
 
Socialnämnden har per helår kontrollerat en rad moment som 
bedöms vara riskfyllda och som kan få konsekvenser. Vid 
samtliga kontroller har endast mindre eller inga avvikelser 
hittats. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplanen för 
2019 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Kommunstyrelsen 
För kännedom 
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SN §15/20 
 
Delegationsärenden 
 

Beslut 
 
Socialnämnden tackar för informationen och lägger redovisade 
delegationsbeslut till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till socialnämnden: 
 
Delegationsbeslut inom avdelning individ och familj 
2019-12-01 - 2019-12-31 biståndsärenden  
dnr 1:1–1:245 - lottade ärenden 

  

 
Delegationsbeslut inom avdelning individ och familj 
2019-11-01- 2019-11-30 biståndsärenden  
dnr 1:1–1:245 och övriga ärenden dnr 1:1–1:73 lottade 
ärenden   

  

 
Delegationsrapport individ och familj 2019-12-01 - 
2019-12-31  

  

 
Delegationsrapport individ och familj 2019-12-01 - 
2019-12-31  

  

 
2019-10-29 Förlängning av avtal med Tunstall AB, 
avtalsnr TH188516  

  

 
2019-11-08 Protokoll samverkansmöte 
socialförvaltningen 2019-11-08  

  

 
2019-12-12 Lex Sarah om felaktiga trygghetslarm från 
Tunstall Dnr SN 2019/109 

  

 
2020-01-08 Sammanhållet yttrande kring Överklagan av 
beslut om rätt att ta del av allmän handling om 
orosanmälningar Dnr SN 2019/103 
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2020-01-14 Avtal om handledning av personal inom 
försörjningsstöd 2020-01-01 - 2020-05-31, utförande 
konsult Johan Sjöberg  

  

 
2019-11-22 Lex Sarah om omvårdnad av boende på 
Tallåsen Dnr SN 2019/104 

  

 
2020-01-14 Utredning Lex Sarah om omvårdnad av 
boende på Tallåsen, IVO dnr 3.1.2–43235/2019–2  
Dnr SN 2019/104 

  

__________ 
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SN §16/20 
 
Meddelanden 
 

Beslut 
 
Socialnämnden tackar för informationen och lägger redovisade 
meddelanden till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till socialnämnden: 
 
2019-12-16 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 26 november 2019 Dnr SN 2019/80 

  

 
2019-12-16 Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges 
sammanträde 25 november 2019 §187 - Revisorernas 
bedömning och granskning av delårsrapport 2019  
Dnr SN 2019/90 

  

 
2019-12-16 Kommunicering av beslutsunderlag 
avseende stödboendet UngStöd (tidigare Kvarnen 
stödboende) - protokoll från inspektion 2019-06-11  
Dnr SN 2019/116 

  

 
2019-12-10 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges 
sammanträde den 10 december 2019 KF § 203 - 
Avsägelse och fyllnadsval av ersättare i socialnämnden 
efter Sanna Jansson (L) Dnr SN 2019/43 

  

 
2019-12-19 Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges 
sammanträde 25 november 2019 §185 - Fyllnadsval 
efter Sandra Olsson (S) Dnr SN 2019/43 

  

 
2020-01-09 Beslut om att avsluta ärende som inkom  
2019-08-07 PUI-2019-2719 Dnr SN 2019/74 

  

 
2019-12-11 Verksamhetsplan med budget 2020 för 
patientnämnden och Patientnämndens kansli  
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2019-12-16 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 26 november 2019 §196 - Årshjul för 
planering och uppföljning 2020.pdf Dnr  

  

 
2019-12-16 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 16 december 2019 KS § 214 - 
Resursjobb - Lindesbergsmodellen  

  

 
2019-12-16 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges 
sammanträde den 10 december 2019 KF § 195 - Mål och 
budget 2020 och VP 2021-2022.pdf Dnr SN 2019/44 

  

 
2019-12-16 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges 
sammanträde 25 november 2019 §188 - Delårsrapport 
och Nämndernas verksamhetsberättelse januari-augusti 
2019 Dnr SN 2019/90 

  

 
2019-12-19 Protokollsutdrag från kommunstyrelsens 
sammanträde 26 november 2019 § 194 - Mål och budget 
2020 Dnr SN 2019/44 

  

 
2020-01-02 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 16 december 2019 KS § 219 - 
Uppföljning och analys 2019 - månadsvis uppföljning 
från förvaltningarna  

  

 
2019-11-08 Lex Sarah om stöld av läkemedel på Solliden 
med bedömning 2019-11-21 Dnr SN 2019/106 

  

 
2019-11-13 Lex Sarah om omvårdnad av boende på 
Tallåsen Dnr SN 2019/104 

  

 
2019-11-18 Beslut av Inspektionen för vård och omsorg 
2019-11-18 om att avsluta ärendet Lex Sarah om 
personuppgiftsincident gällande felutskick 
försörjningsstöd, IVO dnr 8.1.2–38084/2019  
Dnr SN 2019/92 

  

 
2019-11-21 Lex Sarah om stöld hos boende på Tallåsen 
2019-11-14 med bedömning och händelseanalys  
Dnr SN 2019/107 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2020-02-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2019-11-21 Lex Sarah om stöld hos boende på Tallåsen - 
ärendet avslutas Dnr SN 2019/94 

  

 
2019-11-26 Fortsatt utredning av Lex Sarah om stöld 
hos boende på Tallåsen 2019-11-14 Dnr SN 2019/107 

  

 
2019-11-28 Lex Sarah om felaktiga trygghetslarm från 
Tunstall Dnr SN 2019/109 

  

 
2020-01-08 Fortsatt utredning av Lex Sarah om stöld 
hos boende på Tallåsen Dnr SN 2020/5 

  

 
2020-01-10 Information om hantering av sortering av 
internpost vid terminal Dnr SN 2019/74 

  

 
2019-11-21 Klagomål på verksamhet vid Tallåsen, IVO 
dnr 3.4.2–41161/2019–4 överlämnas för utredning 
inom ramen för systematiskt kvalitetsarbete  
Dnr SN 2019/105 

  

 
2019-11-26 Information om handlingsplan och samtal 
med klagande 2019-11-26 - ärendet avslutas  
Dnr SN 2019/105 

  

 
2019-12-09 Lex Sarah om bristande överrapportering 
till Solliden Dnr SN 2019/113 

  

 
2019-12-23 Klagomål på hantering av verksamhet vid 
hemtjänst Tallen, IVO dnr 3.4.2–43786/2019–4  
Dnr SN 2019/121 

  

 
2020-01-03 Lex Sarah om stöld hos boende på Tallåsen 
2019-12-25 - 2020-01-02 Dnr SN 2020/5 

  

 
2019-12-12 Dom i Förvaltningsrätten 2019-12-12 
målnr 4374–19 om överklagat beslut i socialnämnden 
2019-07-08 om personkretstillhörighet - avslag för 
klagande  

  

 
2019-12-18 Dom i Förvaltningsrätten 2019-12-18  
målnr 3811–19 om överklagat beslut i socialnämnden 
17 juni 2019 om kontaktperson - avslag för klagande  
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2020-02-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2019-12-18 Dom från Förvaltningsrätten 2019-12-18 
målnr 4335–19 om överklagande av socialnämndens 
beslut 8 juli 2019 om kontaktperson - avslag för 
klagande  

  

 
2019-12-19 Dom i Förvaltningsrätten 2019-12-18 
 målnr 4372–19 om överklagat beslut i socialnämnden 
26 juli 2019om kontaktperson - avslag för klagande  

  

 
2019-11-15 Överklagan av beslut om rätt att ta del av 
allmän handling om orosanmälningar Dnr SN 2019/103 

  

 
2019-12-10 Klagomål på hantering av barnärende, IVO 
dnr 3.4.2–41981/2019–2 - överlämnas för utredning 
inom ramen för systematiskt kvalitetsarbete  
Dnr SN 2019/114 

  

 
2019-12-10 Klagomål på hantering av barnärende, IVO 
dnr 3.4.2–41829/2019–5 - överlämnas för utredning 
inom ramen för systematiskt kvalitetsarbete  
Dnr SN 2019/115 

  

 
2019-12-13 Dom i Förvaltningsrätten 2019-12-13  
målnr 4124–19 om överklagat beslut i socialnämnden 
om ekonomiskt bistånd - avslag för klagande  

  

 
2019-12-23 Förändrade avgifter vid placering hos 
Statens institutionsstyrelse (SiS)  

  

 
2019-12-27 Dom i Förvaltningsrätten 2019-12-20 målnr 
6866–19 överklagat beslut i socialnämnden 2019-11-28 
om ekonomiskt bistånd - avslag för klagande  

  

 
2020-01-07 Klagomål på socialtjänsten om hantering av 
barnärende, IVO dnr 3.4.2–43674/2019 överlämnas för 
utredning inom ramen för systematiskt kvalitetsarbete - 
Dnr SN 2020/3 

  

 
2020-01-10 Dom i Förvaltningsrätten 2020-01-10  
målnr 6230–19 och 6865–19 om överklagat beslut i 
socialnämnden 2019-10-31 om ekonomiskt bistånd - 
avslag för Klagande   
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Socialnämnden  
 

2020-02-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2020-01-10 Dom i Förvaltningsrätten 2020-01-10  
målnr 6229–19 om överklagat beslut i socialnämnden 
2019-10-15 om ekonomiskt bistånd - avslag för 
klagande  
__________ 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2020-02-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §17/20 
 
Informationsärenden 
 

Beslut 
 
Socialnämnden tackar för informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till socialnämnden: 
 
Information från ordförande informationen som 
ordförande Mathz Eriksson (C) delgav nämnden vid 
beredandesammanträde i januari år 2020.  

  

 
2019-04-02 Sveriges kommuner och landsting SKL - 
Förtroendevalda arbetsgivarroll och ansvar Dnr SN 
2019/85. Personalchef Carina Fyrpihl informerade 
beredande socialnämnd i januari år 2020. 

  

____________ 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2020-02-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §18/20 
 
Övriga frågor 
 

Beslut 
 
Övriga frågor läggs till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning 
 
Hemlöshet 
Fråga ställs utifrån ny beteckning ”strukturell hemlöshet”* 
 
Förvaltningen svarar att det är en fråga om definition, man kan 
vara hemlös även om man har tak över huvudet genom att man 
får bo hemma hos vänner. 
 
* De som saknar egen bostad för att de inte har ekonomiska 
förutsättningar att ta sig in på den vanliga bostadsmarknaden, den 
hemlösheten kallas strukturell. Det finns också hemlösa som har sociala 
problem i form av missbruk och/eller psykisk ohälsa, den så kallade 
sociala hemlösheten 
 
Kostnad för tvätt genom hemtjänst 
Fråga ställs vilken kostnad bistånd tvätt genom hemtjänst har 
och om den redovisas på hemsidan. 
 
Förvaltningen återkommer med svar. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Verksamhetschef vård och omsorg 
För kännedom 
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