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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 2018-11-15 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll 

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

 

 
  

Plats och tid: 
 

Sammanträdesrummet Näset, kl. 9:00-10:45 

Beslutande: John Omoomian (S) vice ordförande 
Daniel Andersson (S) 
Sven-Erik Larsson (M) 
Bo Stenberg(S) 
Christina Pettersson (C) 
Birgitta Lind Axelsson (V) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Lennart Olsson (S) Vakant (S) 
Hlödur Bjarnason (KD) Per Carlström (-) 
Mathz Eriksson (C) Susanne Karlsson (C) 
 

Övriga deltagare: Madde Gustavsson, förvaltningschef 
Sara Andersson, ekonom 
Raija Spjuth, verksamhetschef vård och omsorg 
Jessica Öhlund, verksamhetschef  
Inger Österberg, verksamhetschef 
Malin Spiik, utvecklingsstrateg 
Jessica Brogren, kanslienheten 
 

Utses att justera Birgitta Lind Axelsson ersättare Sven-Erik Larsson 
Justeringens plats 
och tid: 

Kommunhuset Lindesberg, 2018-11-23 

 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Jessica Brogren 

 
Paragraf 

 
160 - 176 

 
Ordförande 

 
____________________________________________________ 
John Omoomian 

 
Justerare 

 
____________________________________________________ 
Birgitta Lind Axelsson 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 
  
SN § 160/2018 Beslut om närvaro  
  
SN § 161/2018 Månadsuppföljning oktober 2018 - socialnämnden 
  
SN § 162/2018 Uppföljning av vikariestopp 
  
SN § 163/2018 Uppföljning av inköpsstopp  
  
SN § 164/2018 Gemensam budget socialnämnden/barn- och utbildningsnämnd 
  
SN § 165/2018 Genomlysning av hemtjänstorganisationen i Lindesberg 
  
SN § 166/2018 Förslag till förändring i reglemente gällande jour/beredskap för 

ordförande i socialnämnden 
  
SN § 167/2018 Remiss av motion från Agneta Nilsdotter (MP) om 

ensamkommande flyktingungdomar 
  
SN § 168/2018 Information från verksamheterna oktober 2018 till beslutande 

nämnd november 
  
SN § 169/2018 Sammanträdestider för socialnämnden år 2019 
  
SN § 170/2018 Remiss Kulturpolitiskt program i Lindesbergs kommun 
  
SN § 171/2018 Höjd dygnsavgift för korttidsplats enligt Lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS) i Lindesbergs 
kommun 

  
SN §172/2018 Hyressättning för gruppboende Rönnliden 
  
SN § 173/2018 Delegationsärenden 
  
SN § 174/2018 Meddelanden 
  
SN § 175/2018 Informationsärenden 
  
SN § 176/2018 Övriga frågor 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-11-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 160  Dnr:  
 
Beslut om närvaro  
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att elev från Stadsskogsskolan får närvara 
under nämndens sammanträde i november år 2018. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Elev från årskurs 9 på Stadsskogsskolan har prao och följer 
kommunalråd och ordförande i nämnd i Lindesbergs kommun. 
 
____________ 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-11-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 161  Dnr: SN 2018/192 
 
Månadsuppföljning oktober 2018 - socialnämnden 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Tacka för månadsuppföljningen och uppmanar förvaltningen att hålla 
budgeten. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden får ta del av månadsuppföljning per sista oktober år 
2018. 
 

Socialförvaltningen Budget 
jan-okt 

Budget 
avvikelse 
jan-okt 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Budget 
avvikelse 
helår 

Administration 9,0 -1,6  12,8  10,8  -2,0  
Funktionsstöd 129,3  5,7  147,5  154,6  7,1  
Individ- och familj 72,2  1,4  85,7  86,7  1,0  
Vård och omsorg 228,7  -7,1  280,1  272,4  -7,7  
Totalt 439,2  -1,6  526,1  524,5  -1,6  

 
Socialförvaltningens avvikelse per sista oktober uppgår till -1,6 mnkr 
(0,3 mnkr efter justering) och prognos för helåret är -1,6 mnkr. Den 
negativa prognosen beror främst på högre personalkostnader än 
budgeterat inom Vård och omsorg, licenskostnader samt högre utbetalt 
försörjningsstöd. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande John Omoomian (S) föreslår att socialnämnden tackar för 
månadsuppföljningen och uppmanar förvaltningen att hålla budgeten. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Kommunstyrelsen 
För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-11-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 162  Dnr: SN 2018/180 
 
Uppföljning av vikariestopp 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att inte förlänga beslut om vikariestopp. 
 
Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att vara mycket 
återhållsam med vikarier. 
 
 
Ärendebeskrivning  
I september 2017 beslutade Socialnämnden att ge förvaltningen i 
uppdrag att vara restriktiva med intagande av vikarier genom att införa 
ett vikariestopp. Vikariestoppet gäller till och med oktober 2018 och 
har följts upp vid ett tillfälle i år. Då kunde en minskning av 
kostnaderna påvisas för Personlig assistans men det förklaras till stor 
del av en minskning av antalet enskilda. I övrigt var kostnaderna på 
samma nivå som innan stoppet infördes.  
 
Per sista september har en ny utvärdering genomförts genom att 
jämföra kostnaderna 2018 med samma period 2017. Några skillnader 
finns mellan åren som påverkar jämförelsen – antalet demensplatser har 
utökats, det är färre belagda korttidsplatser och två färre ärenden på 
personliga assistansen.  
 
Totalt sett för Socialförvaltningen har kostnaderna minskat med 2,0 
mnkr. Den stora minskningen finns inom Funktionsstöds personliga 
assistans med 2,5 mnkr. Även inom korttidsverksamheten i Vård och 
omsorg har kostnaderna minskat med 0,6 mnkr men totalt för hela Vård 
och omsorg är kostnaderna 0,8 mnkr högre än föregående år. Det är en 
indikator på att det är de enskildas behov och verksamheternas volymer 
som styr kostnaderna. 
 
Förslag till beslut  
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att inte förlänga beslut om 
vikariestopp. 
_____ 
Meddelas för åtgärd 
Förvaltningschef  
Verksamhetschefer 
Ekonom SN 
För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 163   Dnr: SN 2018/56 
 
Uppföljning av inköpsstopp  
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att inte fortsätta med inköpsstopp efter 
november år 2018.  
 
Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att vara mycket 
återhållsam med inköp. 
 
Ärendebeskrivning 
I september 2017 beslutade Socialnämnden att ge förvaltningen i 
uppdrag att vara restriktiva med sina inköp genom att införa ett 
inköpsstopp. Inköpsstoppet gäller till och med oktober 2018 och har 
följts upp vid flera tillfällen. Vid första uppföljningen gick det att se en 
viss minskning av kostnaderna men därefter har de varit på samma nivå 
som innan inköpsstoppet infördes. En utvärdering av inköpstoppet har 
gjorts genom att jämföra kostnaderna per sista augusti 2018 med 
samma period 2017 då det ännu inte införts. De kostnader som 
utvärderats är kopplade till inköp och vissa kostnader har tagits bort ur 
utvärdering då de är direkt nödvändiga för verksamheten och varierar 
med de enskildas behov. Båda åren har kostnaderna varit under budget 
med cirka 50 %. Utfallet 2017 var 5,9 Mnkr och 5,5 Mnkr 2018 vilket 
ger en skillnad på 0,4 Mnkr. Skillnaden är så pass marginell att den inte 
går att koppla till inköpsstoppet, bland annat på grund av att 
verksamhetsförändringar påverkar kostnadernas storlek. Till exempel 
har verksamheten för Ensamkommande barn mer än halverats mellan 
jämförelseperioderna. En annan faktor som påverkar kostnaderna är att 
vissa verksamheter gör större inköp under olika tidpunkter på året som 
sedan räcker en längre period. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att inte fortsätta med 
inköpsstoppet efter oktober. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Förvaltningschef  
Verksamhetschefer 
Ekonom SN 
För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-11-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 164 Dnr:  
 
Återförande av gemensam budget socialnämnden/barn- 
och utbildningsnämnd 
 
Beslut 
 
Socialnämnden tackar för informationen att barn- och 
utbildningsnämnden beslutat föreslå att kommunstyrelsen beslutar 
föreslå kommunfullmäktige att 0,5 mnkr återförs till socialnämnden 
från barn- och utbildningsnämnden, för åren 2018–2019. 
 
Ärendebeskrivning 
En gemensam budget på 1 mnkr är framtagen för socialnämnden och 
barn- och utbildningsnämnden.  
 
Av dess ska 0,5 mnkr återföras från barn- och utbildningsnämnden till 
socialnämnden. Detta gäller för åren 2018 och 2019. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Kommunstyrelsen 
För kännedom 
Barn- och utbildningsnämnden 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 165   Dnr: SN 2018/94 
 
Genomlysning av hemtjänstorganisationen i Lindesberg 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att utifrån resultat som redovisats arbeta fram 
en handlingsplan inom hemtjänstorganisationen. 
 
Att utifrån resultat som redovisats arbeta fram en handlingsplan inom 
myndighetsorganisationen.  
 
Handlingsplanerna ska redovisas till socialnämnden i mars år 2019 med 
konkreta aktiviteter och tidsplan 
 
Arbetet tas inom befintlig budget. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen har haft vänt sig till Ensolution för att gå en tydlig 
bild av situationen inom hemtjänsten i Lindesberg. Vi har valt att 
undersöka om organisationen i sitt nuläge har förutsättningar för att nå 
önskat resultat, eller om förändring krävs för detta. Förvaltningen har 
då valt att genomlysa tre frågeställningar:  
- Ledningens förutsättningar att styra verksamheten  
- Myndigenhetsutövningens effekter på konstandsnivån  
- Effektiviteten i utförarorganisationen 

 
Förslag till beslut  
Att utifrån resultat som redovisats arbeta fram en handlingsplan inom 
hemtjänstorganisationen  
 
Att utifrån resultat som redovisats arbeta fram en handlingsplan inom 
myndighetsorganisationen  
 
Handlingsplanen ska redovisas till socialnämnden i mars månad 2019 
med konkreta aktiviteter och tidsplan.  
 
Arbetet tas inom befintlig budget. 
_____ 
Meddelas för åtgärd 
 Förvaltningschef 
Verksamhetschef vård och omsorg 
För kännedom 
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Socialnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 166   Dnr:  
 
Förslag till förändring i reglemente gällande 
jour/beredskap för ordförande i socialnämnden 
 
Beslut 
 
Ärendet utgår och avslutas. Finner den ny nämnd att frågan blir aktuell 
så får frågan lyftas igen. 
 
Ärendebeskrivning 
 
  
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-11-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 167   Dnr: SN 2018/176 
 
Remiss av motion från Agneta Nilsdotter (MP) om 
ensamkommande flyktingungdomar 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Ge förvaltningschef i uppdrag att skriva svar på remissen om 
ensamkommande flyktingungdomar. 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Miljöpartiet de Gröna föreslår i motion till fullmäktige att 
ensamkommande flyktingungdomar ska få stanna i Lindesbergs 
kommun även efter att de fyllt 18 år. De vill att detta gäller även de 
som blivit åldersuppskrivna till 18 år, så att de kan avsluta sina 
gymnasiestudier i väntan på uppehållstillstånd. 
 
Den flyktingungdom som bor boende som kommunen tillhandahåller 
blir på 18-årsdagen förflyttade till Migrationsverkets boende. Då kan de 
bli boende någon annanstans i Sverige. Trots att de går på gymnasiet i 
Lindesberg så kan de tvingas flytta.  
 
Ärendet remitteras till socialnämnden för yttrande med svar senast 31 
januari 2019 till kommunstyrelsens kansli. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande John Omoomian (S) föreslår att socialnämnden beslutar att 
ge förvaltningschef i uppdrag att skriva svar på remissen om 
ensamkommande flyktingungdomar. 
 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förslag. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Förvaltningschef  
För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
SN § 168   Dnr: SN 2018/19 
 
Information från verksamheterna oktober 2018 till 
beslutande nämnd november 
 
Beslut 
 
Socialnämnden tackar för informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid beredande nämnd i oktober delgavs socialnämnden följande 
information från verksamheterna: 
 
Funktionsstöd 
- Åtta individer väntar på LSS bostad 
- Elva beslut om kontaktpersoner LSS är ej verkställda 
- Rekrytering till Rönnlidens gruppboende pågår 
- Daglig verksamhet planeras tillfälligt in i Vågens lokaler med start 

i januari 2019, för de som bor i närområdet i Vedevåg inom 
befintlig budgetram 
 

Individ och familj 
- Fortsatt hög arbetsbelastning på myndighet både barn- och unga 

samt försörjningsstöd 
- Pågår avveckling av Kvarnen, beräknat vara klar till årsskiftet 
- Fem biståndsbeslut inom boendestöd har ej verkställts, även om 

övertalig personal ännu inte avslutat sin anställning 
- Genomlysning av antal hemlösa inom kommunen: 

- Hemlösa utan bostad, fyra individer 
- Hemlösa som bor runt hos vänner, åtta individer 
- Hemlösa utifrån nya gymnasielagen, tio LMA (Lag 

(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.) som bor 
runt hos vänner. Ej kommunens ansvar enligt lagen att 
ordna boende  
 

Vård och omsorg 
- 18 individer är på korttids, varav 3 väntar på särskilt boende och ej 

tilldelade plats. 1 individ är på korttidsboende på Ekgården 
- Tre individer väntar på särskilt boende 
- Åtta väntar på särskilt boende demens 
- En väntar på växelvårdsplats 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-11-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

- Projekt gällande samverkan mellan barn och äldre har startat i norr 
med utvärdering i december, men målet är att det ska 
implementeras i hela kommunen 

 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
Förvaltningschef 
verksamhetschefer 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-11-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 169   Dnr: SN 2018/186 
 
Sammanträdestider för socialnämnden år 2019 
 
Beslut 
Socialnämnden antar sammanträdestider för år 2019. 
 
Ärendebeskrivning 
I förslag till sammanträdestider för socialnämnden har hänsyn tagits 
till: kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, tillväxtutskottet, utskottet 
för stöd och strategi, barn- och utbildningsnämnden, 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen, Regionstyrelsen, 
Regionfullmäktige.  

 
Sammanträdestider år 2019  
Socialnämnden 
Torsdagar kl. 09.00  

Socialnämndens arbetsutskott 
Torsdagar kl. 08.30 

10 januari 17 januari 
14 februari 7 februari 
21 mars 7 mars 
11 april 4 april 
16 maj 2 maj 
13 juni 5 juni, onsdag 
 4 juli 
22 augusti 15 augusti 
19 september 5 september 
10 oktober 3 oktober 
14 november 7 november 
12 december 5 december 
 
 
Förslag till beslut 
 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
Att anta socialnämndens sammanträdestider år 2019. 

 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 170   Dnr: SN 2018/191 
 
Remiss Kulturpolitiskt program i Lindesbergs kommun 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att förvaltningschef tillsammans med 
ordförande och viceordförande besvarar remiss avseende 
Kulturpolitiskt program i Lindesbergs kommun. 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet remitteras till de politiska partierna samt till nämnderna för 
yttrande med svar senast 2018-12-01 till kommunstyrelsens kansli. 
 
Tillväxtutskottet beslutade den 9 oktober år 2018 att: 

 
Det kulturpolitiska programmet skickas på remiss till de politiska 
partierna samt till nämnderna med sista svarsdatum den 1 december 
för beslut i tillväxtutskottet i december. Lindesbergs kommun som en 
del av det finska förvaltningsområdet skrivs in i programmet.  
 
Ett kulturpolitiskt program ska ange Lindesbergs kommuns inriktning 
för kulturområdet över tid och innehåller prioriterade områden med 
övergripande mål. Detta avspeglas sedan i verksamhetsplaner, 
handlingsplaner, budget med mera. 
 
Programmet ska bidra till att målen i Vision 2025 uppnås. 
 
Kommunen har ett stort kulturpolitiskt ansvar. Det kulturpolitiska 
programmet är övergripande och ska genomsyra kommunens samtliga 
verksamheter. Programmet ska vara ett politisk antaget dokument som 
blir ett styrinstrument för hela Lindesbergs kommuns strategiska och 
löpande arbete med kulturfrågor. Programmet ska vara vägledande för 
kommunfullmäktige, nämnder och utskott, personal inom kommunens 
förvaltningar, externa samverkanspartners samt kommuninvånarna. 
Dessutom kan dokumentet inspirera och engagera föreningsliv, 
näringsliv samt besökare inom kulturs ansvarsområden.  
 
Programperioden är 2019–2027. 
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Socialnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Enligt remitterat program är kommunens mål med programmet 
- Att lägga stor vikt vid barn och ungas utveckling och möjligheter 

för att både uppleva kultur men också stimulera det egna 
skapandet.  

- Öka de möjligheterna och uppmuntra för att kommunens 
medborgare aktivt ska delta i det kulturella utbudet som finns inom 
Lindesbergs kommun med föreningsliv, historiska föreningar och 
studieförbund.  

- Att kulturen gör våra medborgare stolta över de kulturarv 
Lindesbergs kommun har.  

 
För att uppnå de kulturpolitiska målen ska kulturpolitiken:  
- Särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur i dess olika 

former.  
- Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att 

utveckla sina skapande förmågor.  
- Främja kvalitet och konstnärlig förnyelse.  
- Främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas.  

 
Det kulturpolitiska programmet tar upp flera områden men lämnar 
andra orörda, det innebär inte att dessa områden inte är angelägna utan 
dokumentet ska ses som levande och ge utrymme för förändring precis 
som kulturen i sig är levande och i ständig förändring. 
 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
John Omoomian (S) föreslår att socialnämnden beslutar att 
förvaltningschef tillsammans med ordförande och vice ordförande 
besvarar remiss avseende Kulturpolitiskt program i Lindesbergs 
kommun. 

 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Tillväxtutskottet 
Förvaltningschef  
För kännedom 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 171   Dnr: SN 2018/183 
 
Höjd dygnsavgift för korttidsplats enligt Lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) i 
Lindesbergs kommun 
 
Beslut 
Ärendet är tillbakadraget. 
 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
Verksamhetschef funktionsstöd 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 172   Dnr:  
 
Hyressättning för gruppboende Rönnliden 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att anta en hyresnivå om 7 500 kr år 2019 samt 
att hyran årligen räknas upp enligt index. 
 
Samt att nämnden ger i uppdrag till förvaltningen att omfördela 
befintlig budget för resterande del av hyreskostnad. 

 
 
Ärendebeskrivning  
Till årsskiftet kommer det nya gruppboendet Rönnliden att vara klart 
för inflyttning. Totala hyreskostnaden för lägenheterna är 745 000 kr 
vilket skulle innebära en hyra på 10 300 kr för de enskilda för att 
finansieras fullt ut.  
 
För att de enskilda ska kunna upprätthålla goda levnadsvillkor föreslås 
istället en hyra med 7 500 kr i månaden. Hyressättningen är då i nivå 
med kvadratmeterpriset för andra nybyggnationer i Lindesberg. Hyran 
räknas årligen upp enligt index. 
 
 Mellanskillnaden om 200 000 kr som inte täcks av hyresintäkter 
kommer att innebära ofinansierade kostnader i funktionsstöds budget. 
Då verksamheten inte beräknas ha en budget i balans under år 2019 
innebär det att en omfördelning av befintlig budget inte kommer att 
räcka till. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att anta en hyresnivå om  
7 500 kr samt besluta om finansiering av ökade hyreskostnader. 
 
Ledamöters förslag till beslut 
Ordförande John Omoomian (S) föreslår att nämnden beslutar anta en 
hyresnivå om 7 500 kr år 2019 samt att hyran årligen räknas upp enligt 
index. Samt att nämnden ger i uppdrag till förvaltningen att omfördela 
befintlig budget för resterande del av hyreskostnad. 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-11-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Verksamhetschef funktionsstöd 
Ekonom SN 
 
För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-11-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 173  
 
Delegationsärenden 
 

Beslut 
 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till socialnämnden: 
 
Delegationsbeslut lottade ärenden 2018-08-01 - 2018-08-31, 
biståndsärenden med nr 1:1–1:197  

  

 
Delegationsrapport beslut fattade inom avdelning individ och 
familj 2018-08-01 - 2018-08-31  

  

 
Delegationsbeslut lottade ärenden 2018-09-01 - 2018-09-30, 
biståndsärenden med nr 1:1–1:169  

  

 
Delegationsrapport beslut fattade inom avdelning individ och 
familj 2018-09-01 - 2018-09-30  

  

 
2018-09-20 Justerarens rapport till socialnämnden 2018-06-14 
Dnr SN 2018/146 

  

 
2018-09-20 Komplettering av anmälan om 
personuppgiftsincident enligt dataskyddsförordningen  
2018-09-14 om kopia som blev utskriven på fel avdelning  
Dnr SN 2018/169 

  

 
2018-09-21 Svar om rapportering av ej verkställt beslut om 
kontaktperson Dnr SN 2018/173 

  

 
 

 
  

http://linde-360-prod/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Document&subtype=61000&recno=445678&VerID=440391
http://linde-360-prod/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Document&subtype=61000&recno=445678&VerID=440391
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-11-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 174  
 
Meddelanden 
 

Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att meddelandena läggs till handlingarna.  
Samt att nämnden får en redovisning vid beredande nämnd i december 
år 2018 omfattande de domar som gått emot nämndens beslut. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Socialnämnden: 
 
2018-09-18 Kommunalt råd för personer med 
funktionsnedsättning (KRF) sammanträde 2018-09-13  

  

 
2018-09-10 Socialförvaltningens samverkansmöte 2018-09-10 
Dnr SN 2018/39 

  

 
2018-09-13 Kommunala Pensionärsrådet (KPR) sammanträde 
2018-09-10  

  

 
2018-09-18 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 18 september 2018 - Genomlysning av 
prognos- och ekonomistyrning för Lindesbergs kommun  

  

 
2018-09-18 Kommunalt råd för personer med 
funktionsnedsättning (KRF) sammanträde 2018-09-13  

  

 
2018-09-27 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges 
sammanträde den 27 september 2018 - Föreskrifter om vård av 
allmänna handlingar i Lindesbergs kommun  

  

 
2018-09-27 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges 
sammanträde den 27 september 2018 - Plan för gestaltning av 
det offentliga rummet i Lindesbergs kommun 2018–2021  

  

 
2018-09-27 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges 
sammanträde den 27 september 2018 - Delårsrapport januari-
juni 2018 för alla nämnder Dnr SN 2018/141 

  

 
2018-09-27 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-11-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

sammanträde den 27 september 2018 - Riktlinjer för 
kommunal flaggning i Lindesbergs kommun Dnr SN 2018/184 

 
2018-09-27 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges 
sammanträde den 27 september 2018 - Mål och budget 2019 
och VP 2020–2021 Dnr SN 2018/39 

  

 
2018-09-27 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges 
sammanträde den 27 september 2018 - Avsägelse av uppdraget 
som ersättare i socialnämnden från Dan Lindberg (SD)  

  

 
2018-10-02 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 18 september 2018 - Uppföljning av 
internkontroll januari-juni 2018 för alla nämnder och 
kommunala bolag Dnr SN 2018/148 

  

 
2018-10-05 TV, internet, telefoni - fiberanslutning av 
bredbandsnät för äldre- och serviceboenden  

  

 
2018-10-23 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 23 oktober 2018 KS § 155 - 
Månadsuppföljning för kommunstyrelsen september 2018   
Dnr SN 2018/180 

  

 
2018-07-06 Anmälan Lex Sarah om stöld hos enskild, 
hemtjänst centrala Dnr SN 2018/177 

  

 
2018-08-03 Rapportering Lex Sarah om stöld hos enskild, 
hemtjänst centrala Dnr SN 2018/177 

  

 
2018-09-20 Utredning Lex Sarah om stöld hos enskild, 
hemtjänst centrala Dnr SN 2018/177 

  

 
2018-09-12 Synpunkter om pensionärer och gemensamma 
lokaler på Linden Dnr SN 2018/171 

  

 
2018-09-17 Svar på synpunkter om pensionärer och 
gemensamma lokaler på Linden Dnr SN 2018/171 

  

 
2018-09-24 Klagomål om otrygg situation för boende på 
Ågården, avdelning Korallen Dnr SN 2018/178 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-11-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2018-09-11 Begäran om yttrande och handlingar i ej verkställt 
beslut om kontaktperson LSS, IVO dnr 8.8.1–24610/2017–5 
Dnr SN 2018/167 

  

 
2018-09-14 Dom i Förvaltningsrätten 2018-09-14 målnr 5111–
17/137–18 om överklagat beslut i socialnämnden 2017-10-02 
och 2017-12-13 om insatsen bostad med särskild service och 
kontaktperson    

  

 
2018-10-02 Dom i Förvaltningsrätten 2018-10-02 målnr 114–
18 om överklagat beslut i socialnämnden 2017-11-09 om 
personlig assistans    

  

 
2018-10-02 Beslut i Inspektionen för vård och omsorg  
2018-10-02 om ej verkställt beslut om bistånd i form av 
avlösarservice i hemmet enligt LSS,  
IVO dnr 8.8.1–4619/2017–9  Dnr SN 2018/43 

  

 
2018-10-08 Dom i Förvaltningsrätten 2018-10-08 målnr 4085–
18 om överklagat beslut i socialnämnden 2018-07-26 om 
boendestöd enligt socialtjänstlagen - avslag för klagande  

  

 
2018-10-11 Arbetsmiljöverket - inspektion av arbetsmiljö på 
Källängen gruppbostad 2018-10-30, dnr 2018/055445 Dnr SN 
2018/185 

  

 
Dom i Kammarrätten 2018-10-08 målnr 3285–18 om 
överklagad dom i Förvaltningsrätten 2018-07-05 målnr 2710–
18 om beredande av vård av unga - avslag för klagande  

  

 
2018-09-20 Beslut i Förvaltningsrätten 2018-09-20 målnr 
1030–18 om överklagat beslut i socialnämnden 2018-02-08 om 
ekonomiskt bistånd - bifall för klagande  

  

 
2018-09-20 Beslut i Inspektionen för vård och omsorg 2018-
09-20 dnr 8.5–40948/2017–5 om tillsyn gällande handläggning 
av utredning om särskilt förordnad vårdnadshavare - ärendet 
avslutas Dnr SN 2017/224 

  

 
2018-09-21 Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket 
efter inspektion 2018-09-12 om arbetsmiljö inom avdelning 
individ och familj, dnr 2018/043526 Dnr SN 2018/159 

  

 
  

http://linde-360-prod/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Document&subtype=61000&recno=446021&VerID=440606
http://linde-360-prod/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Document&subtype=61000&recno=446021&VerID=440606
http://linde-360-prod/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Document&subtype=61000&recno=446021&VerID=440606
http://linde-360-prod/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Document&subtype=61000&recno=446021&VerID=440606
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-11-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2018-09-25 Dom i Förvaltningsrätten 2018-09-25 målnr 1360–
18 om överklagat beslut i socialnämnden 2018-02-02 om 
ekonomiskt bistånd  

  

 
2018-10-04 Dom i Förvaltningsrätten 2018-10-4 målnr 1059–
18 om överklagat beslut i socialnämnden 2017-11-06 om 
ekonomiskt bistånd - avslag för klagande  
 
Ledamöters förslag 
Christina Pettersson (C) efterfrågar en samlad redovisning från 
förvaltningen omfattande de domar som gått emot nämndens 
beslut. 
 
Ordförande John Omoomian (S) finner att nämnden beslutar 
om en uppföljning enligt Christina Petterssons (C) förslag. 

  

__________ 
 
Meddelas för åtgärd 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-11-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
SN § 175  
 
Informationsärenden 
 

Beslut 
 
Socialnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till socialnämnden: 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-11-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 176  
 
Övriga frågor 
 

Beslut 
 
Socialnämnden lyfte inga övriga frågor. 

Ärendebeskrivning 
 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
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