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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-08-22  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 2019-08-22 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Socialförvaltningen 

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

 

 

Plats och tid: 

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

Beslutande: Elin Axelsson (S) 
Bo Stenberg (S) 
Ulla Lundqvist (S) 
Tuula Marjeta (C) 
Mathz Eriksson (C) 
Marie Lindh (V) 
Sven-Erik Larsson (M) 
Monika Klockars (M) 
Margareta Andergard (KD) 
Björn Larsson (-)  

Tjänstgörande 

ersättare: 
Birgitta Lind Axelsson (V) 
Bertil Jansson (M) 
Ingalill Lennartdotter (MP) 
Tom Persson (SD) tjänstgörande, ers vakant (SD) 
Jari Mehtäläinen (SD) 
 

Övriga 

deltagare: 
Madde Gustavsson, förvaltningschef 
Jessica Öhlund, verksamhetschef funktionsstöd § 78- 
Marlene Hedblad, utvecklingsstrateg § 78- 
Sara Andersson, ekonom § 78- 
Malin Spiik, enhetschef bemanningsenheten § 78- 
Anna Hedman, Kommunal § 78–80, 81–84 
Jessica Brogren, kommunkansliet 
 

Utses att 

justera 
Bo Stenberg ersättare Marie Lindh 

Justeringens 

plats och tid: 
Lindesbergs kommunhus, 2019-08-29 

 

Underskrifter: 
 
Sekreterare 

 
_____________________________________________ 
Jessica Brogren 

 
Paragraf 

 
78 - 84 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Mathz Eriksson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Bo Stenberg 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-08-22  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ärendeförteckning 

 
SN § 77/19 Yttrande angående adoption målnr Ä 2122–19, rotel 6 

eget protokoll med omedelbar justering 
  
SN § 78/19 Information från verksamheten till socialnämnden i juni 2019 
  
SN § 79/19 Budget i balans 2019 socialnämnden 
  
SN § 80/19 Åtgärder budget i balans 2020 
  
SN § 81/19 Månadsuppföljning juni 2019 
  
SN § 82/19 Delegationsärenden 
  
SN § 83/19 Meddelanden 
  
SN § 84/19 Övriga frågor 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-08-22  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 78/19   Dnr: SN 2019/18 
 
Information från verksamheten till socialnämnden i 

juni 2019 
 

 

Beslut 

 
Socialnämnden beslutar att 
 
Tacka för informationen. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Individ och familj  
 
Funktionsstöd  
Ej verkställda LSS boende två stycken individer väntar på plats.  

Ej verkställda LSS boende två individer förhandsbesked väntar på 

plats.  

Ej verkställda kontaktpersoner LSS, nio stycken.  

 

Svårigheter att anställa semestervikarier.  

 
Vård och Omsorg  
På korttids var det vid redovisningen 20 individer varav fem 
väntar på särskilt boende samt två individer utlokaliserad 
korttids på Tallåsen.  
 
Inga bemannings sjuksköterskor är inplanerade under 
sommaren. Semesterplaneringen under kontroll, kan bli 
problem vid eventuella avhopp eller sjukdom.  
 
Vid redovisningstillfället väntade nedanstående antal  
individer på plats: 
Särskilt boende (Säbo): Sex individer  
Demens: Åtta individer   
Växelvård: Två individer   
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-08-22  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

  
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 

 

 
 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (12) 
 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-08-22  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN § 79/19   Dnr: SN 2019/25 
 
Budget i balans 2019 socialnämnden 

 
 
Beslut 

 
Socialnämnden beslutar att 
 
Nämnden ska fatta beslut om förändring i/nedläggning av ett 
antal frivilliga verksamheter utifrån konsekvensbeskrivningar 
motsvarande underskottet, vid nämndsammanträde i september 
år 2019. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Vid beredande nämnd i juni så föredrog förvaltningschef Madde 
Gustavsson om det pågående arbetet gällande budget 2019. 
 
Kommunstyrelsen uppmanade i maj (KS § 98/19), nämnderna 
att hålla budget. Kommunstyrelsen ska få månadsvis uppföljning 
från förvaltningarna hur man arbetar med effektiviseringar för 
att nå nollresultat.  Förvaltningschef kommer att redogöra för 
kommunstyrelsen den 27 september år 2019 om det pågående 
arbetet. 
 
I början av år 2019 lämnade socialförvaltningen en skrivelse till 
nämnden med avisering om att förvaltningens budgetramar 
skulle innebära ett underskott om 15 Mnkr. Prognosen per sista 
juni år 2019 visar att den negativa avvikelsen kvarstår. 
 
Förvaltningen har under året arbetat med de personaltäta 
verksamheterna inom funktionsstöd och vård och omsorg 
genom att börja utbilda chefer i bemanningsekonomi och 
produktionsplanering. Bemanningsenheten har startats upp som 
ett led i detta samt att arbetet med verksamhetssystemet 
TimeCare har intensifierats, effekten av detta väntas dock 
komma först under år 2020. 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-08-22  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Inom avdelningen för vård och omsorg har en översyn av 
hemtjänsten genomförts och nya rutiner har upprättats för en 
mer likartad planering och effektivare samplanering mellan 
grupperna. 
 
Förvaltningen har inte tillsatt vakanta administrativa 
tjänster/enhetschefer för att på så sätt kortsiktigt minimera 
avvikelsen. 

 
Förslag till beslut 

 
Förvaltningen föreslår nämnden att fatta beslut om förändring 
i/nedläggning av ett antal frivilliga verksamheter utifrån 
konsekvensbeskrivningar motsvarande underskottet, vid 
sammanträdet i september år 2019. 
  
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 

Förvaltningschef 
Verksamhetschefer  

Ekonom SN 
För kännedom 

Ekonom KS 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-08-22  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 80/19   Dnr: SN 2019/44 
 
Åtgärder budget i balans 2020 

 
 
Beslut 

 
Socialnämnden beslutar att 
 
Nämnden ska fatta beslut om förändringar i/nedläggning av ett 
antal frivilliga verksamheter utifrån budgetramar för år 2020, 
vid nämndens sammanträde i september år 2019. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunfullmäktige har beslutat om en minskad budgetram för 
socialnämnden med 14.2 miljoner år 2020. 
 
Detta kräver strukturella förändringar i förvaltningen som ger 
effekt på både kort och lång sikt, men med fortsatt fokus på 
bibehållen kvalitet till medborgarna. 
 
Socialförvaltningen arbetar med risk och 
konsekvensbeskrivningar, i budgetarbetet inför år 2020, 
presentation kommer av dessa kommer att ske vid 
socialnämndens sammanträde i september.  
 
Förslag till beslut 

 

Förvaltningen föreslår nämnden att fatta beslut om förändringar 
i/nedläggning av ett antal frivilliga verksamheter utifrån 
budgetramar för år 2020, vid sammanträdet i september år 
2019. 
 _____ 
Meddelas för åtgärd 

Förvaltningschef 
Verksamhetschefer  

Ekonom SN 
För kännedom 

Ekonom KS 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-08-22  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN § 81/19   Dnr: SN 2019/25 
 
Månadsuppföljning juni 2019 

 
 
Beslut 

 
Socialnämnden beslutar att 
 
Tackar för redovisningen. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Socialnämnden delgavs månadsuppföljning för juni år 2019.  
 

Socialförvaltningen  Budget 
jan-juni 

Budget 
avvikelse 
jan-juni 

Budget 
helår 

Budget 
avvikelse 

helår 
Administration  11,1  0,7  22,1  0,7  
Funktionsstöd  69,2  -3,2  143,4  -6,0  
Individ- och familj  44,5  0,3  88,2  -1,6  
Vård och omsorg  133,1  -7,3  279,6  -8,6  
Totalt (Mnkr) 257,9  -9,5  533,3  -15,5  

 
Avvikelsen per sista juni uppgår till -9,5 Mnkr för 
Socialförvaltningen. Prognosen för helåret är -15,5 Mnkr.  
Störst avvikelse finns inom de personaltäta dygnet runt-
verksamheterna samt inom försörjningsstöd. 
 

Investerings 
projekt  

Utgift Helårs 
prognos 

Budget 
2019 

Budget 
avvikelse 

Nytt gruppboende  0,2  0,5  0,5  0,0  
Inventarier 
Funktionsstöd  

0,0  0,5  0,5  0,0  

Totalt (Mnkr) 0,2  1,0  1,0  0,0  
 

_____ 
 
Meddelas för åtgärd 

 

För kännedom 

Ekonom SN, KS 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-08-22  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN § 82/19 
 
Delegationsärenden 

 
 
Beslut 

 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 
 

 

Ärendebeskrivning 

 
Följande meddelas till socialnämnden: 
 
2019-05-20 Sammanställning av anställningar  
Dnr SN 2019/52 

  

 
2019-05-09 Tilläggsavtal TES, avtalsbeteckning 
Lindesberg 190425 TES  

  

 
____________ 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-08-22  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN § 83/19 
 
Meddelanden 

 
 
Beslut 

 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 
Följande meddelas till socialnämnden: 
 
2019-05-27 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 27 maj 2019 § 98 - Uppföljning och 
analys april 2019 - lägesrapport Dnr SN 2019/40 

  

 
2019-05-27 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 27 maj 2019 § 110 - Redovisning ej 
verkställda beslut inom socialförvaltningen kvartal 4 
2018 Dnr SN 2019/20 

  

 
2019-06-14 Underrättelse och begäran om handlingar 
dnr 8.2.1–21057/2019–4 gällande anmälan med 
klagomål mot hälso- och sjukvården Dnr SN 2019/58 

  

 
2019-05-24 Lex Sarah om stöld hos boende på Tallåsen 
2019-05-21 - 2019-05-22 Dnr SN 2019/53 

  

 
2019-05-15 Tillsyn socialförvaltningen, dnr 
2018/035095 - ärendet avslutas Dnr SN 2018/111 

  

 
2019-05-31 Avslutsbrev efter komplettering vid 
Solliden, Arbetsmiljöverket dnr 2018/052470 - ärendet 
avslutas Dnr SN 2018/111 

  

 
2019-06-04 Synpunkter kring stöd för anhörigvårdare 
Dnr SN 2019/54 

  

 
2019-05-21 Rättelse av dom i Förvaltningsrätten  
2019-02-13 målnr 6453–18 om ersättning för kostnader 
enligt 8 kap 1 § socialtjänstlagen 

  

 

http://linde-360-prod/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Document&subtype=61000&recno=452872&VerID=445145
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-08-22  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-05-29 Dom i Förvaltningsrätten 2019-05-29  
målnr 2195–19 om beredande av vård av unga - avslag 
för socialnämndens ansökan 

  

 
2019-06-03 Dom i Förvaltningsrätten 2019-06-03  
målnr 6060–18 om överklagat beslut i Migrationsverket 
2018-10-30 om statlig ersättning för flyktingmottagande 
- avslag för klagande Lindesbergs kommun 

  

 
2019-06-04 Klagomål kring utlämnande av 
orosanmälan, IVO dnr 7.3–21400/2019–3  
Dnr SN 2019/55 

  

____________ 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-08-22  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN § 84/19 
 
Övriga frågor 

 
 
Beslut 

 
Övriga frågor läggs till handlingarna. 
 

 

Ärendebeskrivning 

 
Följande meddelas till socialnämnden: 
 
Socialnämndens arbetsutskott 

Val av ny ledamot efter Anders Eriksson (SD) till 
socialnämndens arbetsutskott kommer ske efter att 
kommunfullmäktige valt ny ordinarie ledamot i socialnämnden. 

 
Digital kallelse 

Inköp kommer att ske av plattor till socialnämnden, så att 
handlingar till socialnämnden kan ske digitalt. 
 
Ordförandebeslut 

Frågan lyfts om ordförandebeslut som idag faxas till 
socialjouren, kan ske digitalt.  
 
Förvaltningschef Madde Gustavsson meddelar att hon kommer 
lyfta frågan igen med Örebro kommun. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Förvaltningschef  
För kännedom 
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