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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2019-01-10  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 2019-01-10 
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 ordf 
Bo Stenberg (S) 
Ulla Lundqvist (S) 
Susanne Karlsson (C) ordförande 
Mathz Eriksson (C) 
Marie Lindh (V) 
Sven-Erik Larsson (M) 
Margareta Andergard (KD) 
Björn Larsson (SD) 
Anders Eriksson (SD) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Liiban Abdirashid Mohamud (S) 
Sandra Olsson (S) § 4 
Birgitta Lind Axelsson (V) 
Bertil Jansson (M) tjänstgörande, ersätter Monika Klockars (M) 
Jari Mehtäläinen (SD) 
 

Övriga deltagare: Madde Gustavsson, förvaltningschef  
Raija Spjuth, verksamhetschef vård och omsorg § 4- 
Inger Österberg, verksamhetschef individ och familj 
Malin Spiik, utvecklingsstrateg § 4- 
Anna Nilsson, kanslichef § 4, 6 
Ellinor Halldan, sekreterare § 4, 6 
Jessica Brogren sekreterare 
Anna Hedman, Kommunal § 4- 
 

Utses att justera Bo Stenberg ersättare Sven-Erik Larsson 
Justeringens plats 
och tid: 

Torsdag 2019-01-17, kommunkansliet 

 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
___________________________ 
Jessica Brogren 

 
Paragraf 

 
1 - 19 

 
Ordförande 

 
____________________________________________________ 
Susanne Karlsson 

 
Justerare 

 
____________________________________________________
Bo Stenberg 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2019-01-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
Ärendeförteckning 

 
SN § 1/19 Ansökan om boende med särskild service enligt 4 kap 1 § SoL 
  
SN § 2/19 Ansökan om boende med särskild service enligt 4 kap 1 § SoL 
  
SN § 3/19 Nedläggning av faderskapsutredning 
  
SN § 4/19 Reglemente för socialnämnden 
  
SN § 5/19 Sammanträdestider för socialnämnden år 2019 
  
SN § 6/19 Socialnämndens delegationsordning 
  
SN § 7/19 Utbildningsdagar för socialnämnden 30–31 januari år 2019 
  
SN § 8/19 Val av ledamöter och ersättare till socialnämndens arbetsutskott 
   
SN § 9/19 Val till Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning  
   
SN § 10/19 Val till Kommunala pensionärsrådet  
  
SN § 11/19 Kompletterande beslutsrätt 
  
SN § 12/19 Information från verksamheterna till beslutande nämnd januari 

2019 (beredande december 2018) 
  
SN § 13/19 Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 3 2018 
  
SN § 14/19 Granskning av registerförteckning  
  
SN § 15/19 Personliga ombud – gemensam organisation tillsammans med 

Hällefors, Ljusnarsberg och Nora 
  
SN § 16/19 Delegationsärenden 
  
SN § 17/19 Meddelanden 
  
SN § 18/19 Informationsärenden 
  
SN § 19/19 Övriga frågor 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2019-01-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §4/19   Dnr:  
 
Reglemente för socialnämnden 
 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Tacka för informationen och lägger reglementet till handlingarna. 
 
  
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämndens reglemente är Antagen av KF §103/2015, reviderad 
av KF § 232/2015, reviderad av KF § 101/2016, gäller från och med 
1 januari 2016. 
 
Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad 
som i lag sägs om Socialnämnd, den kommunala hälso- och 
sjukvården inom socialtjänsten liksom insatser för personer med 
funktionsnedsättning. Uppgifter angående familjerådgivning 
handhas av landstinget enligt avtal. 
 
Socialnämnden ska dessutom handlägga ärenden och andra 
uppgifter angående: 
- Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade 
- Remissinstans för lotteriinspektionen gällande spelautomater 
- Taxor och avgifter inom verksamhetsområdet, så som hemtjänst 

och hälso- och sjukvård 
- Avskrivning av fordringar som uppkommit från taxor inom 

verksamhetsområdet 
- Rättslig tvist inom området 
- Anhängiggörande av fråga inom socialtjänsten hos annan 

myndighet; samt 
- Övriga frågor där författning anger Socialnämnd som behörig 

kommunal instans med undantag för vad som sägs i §1. 
- Verksamhet för ensamkommande barn 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2019-01-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Susanne Karlsson (C) föreslår att nämnden tackar för 
informationen och lägger den till handlingarna. 

 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2019-01-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §5/19   Dnr: SN 2018/186 
 
Sammanträdestider för socialnämnden år 2019 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Anta 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 
 
Socialnämnden antar sammanträdestider för år 2019. 
_____ 

 
Meddelas för åtgärd 
Förvaltningschef, Verksamhetschefer 
För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2019-01-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §6/19   Dnr: SN 2017/120 
 
Socialnämndens delegationsordning 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom socialnämndens 
delegationsordning. 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden tar del av delegationsordning fastställt av 
socialnämnden 2017-02-16 § 15, rev. 2017-10-12 § 147 För 
revidering ansvarar: Socialförvaltningen, för eventuell uppföljning 
och tidplan för denna ansvarar socialförvaltningen Dokumentet 
gäller för socialförvaltningen 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Susanne Karlsson (C) föreslår att nämnden ska ställa sig 
bakom den tidigare antagna delegationsordningen för 
socialnämnden. 
  
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer 
För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2019-01-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §7/19   Dnr:  
 
Utbildningsdagar för socialnämnden 30–31 januari  
år 2019 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Samtliga ledamöter och ersättare ska gå utbildningsdagar för 
socialnämnden 30–31 januari år 2019.  
 
Kan man som ledamot alternativt ersättare inte delta ska detta 
meddelas ordförande. 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden kommer att hålla utbildningsdagar 30–31 januari  
år 2019. 
 
Dagarna kommer att innehålla information om: 

- Övergripande information 
- Information från vård och omsorg 
- Information från individ och familj 
- Information från funktionsstöd 

  
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2019-01-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §8/19   Dnr:  
 
Val av ledamöter och ersättare till socialnämndens 
arbetsutskott 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Socialnämndens arbetsutskott ska bestå av: 
Ordinarie ledamöter  Ersättare  
Susanne Karlsson (C) ordf  Mathz Eriksson (C) 
John Omoomian (S) vice ordf Ingela Larsson (S) 
Bo Stenberg (S)  Sandra Olsson (S) 
Sven-Erik Larsson (M)  Monika Klockars M) 
Anders Eriksson (SD)  Björn Larsson (SD) 
 
Sekretesshandlingar som går ut som beslutsunderlag till 
arbetsutskottet sänds enbart ut till ordinarie ledamöter i 
arbetsutskottet. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad 
som i lag sägs om Socialnämnd, den kommunala hälso- och 
sjukvården inom socialtjänsten liksom insatser för personer med 
funktionsnedsättning. Inom Socialnämnden ska finnas de utskott 
nämnden finner lämpligt. 
Ett utskott ska bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare och kan väljas 
för kortare period än mandatperioden. Ersättare tjänstgör enligt 
samma turordning som nämnden. 
 
Utskotten väljs av nämnden vars ordförande och vice ordförande 
alltid ska ingå i respektive utskott. Vad som ovan sagts om 
ordföranden i nämnden gäller också i utskott. 
 
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om 
ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ledamot, som är förhindrad att 
tjänstgöra, kallar själv sin ersättare. 
 
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. 
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs 
eller när minst 2 ledamöter begär det. 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2019-01-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ordföranden eller socialchefen överlämnar ärenden till utskottet. 
 

 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Majoritetens förslag på ledamöter och ersättare i socialnämndens 
arbetsutskott är: Ordinarie ledamöter Susanne Karlsson (C), John 
Omoomian (S), Bo Stenberg (S) ersättare Mathz Eriksson (C), 
Ingela Larsson (S), Sandra Olsson (S). 
 
Oppositionens förslag är: Sven-Erik Larsson (M) med ersättare 
Monika Klockars (M) 
 
Sverige demokraternas förslag är Anders Eriksson (SD) med 
ersättare Björn Larsson (SD) 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2019-01-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §9/19   Dnr: KS 2017/368 
 
Val till Kommunalt råd för personer med 
funktionsnedsättning  
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Susanne Karlsson (C) ska vara ordinarie ledamot och Margaretha 
Andergard (KD) ersättare i Kommunalt råd för personer med 
funktionsnedsättning. 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunens råd för personer med funktionsnedsättning är hela 
kommunens referensorgan i alla frågor och är organisatoriskt knutet 
till kommunstyrelsen. 

 
Kommunens alla organ ska informera rådet om sina planer före 
förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation när 
det berör personer med funktionsnedsättning. 

 
Funktionsnedsatta ska genom rådet ges en större delaktighet i 
samhällets utformning. 
 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Majoritetens förslag på ledamot är ordförande Susanne Karlsson 
(C). 
 
Oppositionens förslag på ersättare är: Margareta Andergard (KD) 
  
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2019-01-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
 

SN §10/19   Dnr: KS 2017/368 
 
Val till Kommunala pensionärsrådet  
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Bordlägga ärendet till sammanträdet i februari år 2019. 
 
 
Ärendebeskrivning  
Kommunala pensionärsrådet är ett till kommunstyrelsen knutet 
organ för samråd och ömsesidig information mellan ålders- och 
folkpensionärernas organisationer å ena sidan och kommunens 
nämnder och styrelser å andra sidan. 

 
Kommunen skall informera rådet om planer för förändringar av 
samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör 
pensionärskollektivet och därvid inhämta synpunkter från rådet i så 
tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets 
handläggning i aktuell nämnd eller styrelse. Därigenom ges 
pensionärerna genom rådet en större delaktighet i samhällets 
insatser. 

 
Pensionärerna kan i rådet aktivt arbeta för förändringar i den 
kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till 
lämpliga anpassningar av det verksamhetsutbud som berör äldres 
förhållanden i samhället. Således skall kommunala pensionärsrådet 
vara ett referensorgan med överläggningsrätt i frågor som berör 
pensionärer. Det är därför angeläget att rådet ges reella möjligheter 
att fullgöra sina uppgifter och att dess synpunkter beaktas. 
  
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
Kommunala pensionärsrådet 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2019-01-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §11/19   Dnr:  
 
Kompletterande beslutsrätt 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Inom socialtjänsten uppstår ibland situationer där det finns behov av 
att snabbt fatta beslut. Socialnämndens ordförande har i dessa fall en 
i lag direkt angiven beslutanderätt, så kallad kompletterande 
beslutanderätt.  
 
För beslut om polishandräckning enligt 43 § 2 p. LVU finns 
möjlighet för nämnden att förordna annan ledamot/ tjänsteman att 
besluta. Nämnden har i beslut daterat 2015-01-08 beslutat särskilt 
om detta. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Att nämnden beslutar om direkt angiven beslutanderätt, så kallad 
kompletterande beslutande rätt, enligt nedan. 
 
Beslut om omedelbart omhändertagande av barn och ungdom 
under 20 år 6 § LVU  
Susanne Karlsson (C) socialnämndens ordförande  
John Omoomian (S)vice ordförande  
Sven –Erik Larsson (M) ledamot  
 
Beslut om hur vården ska ordnas och var den unge ska vistas 
under vårdtiden 11 § 2 st LVU  
Susanne Karlsson (C) socialnämndens ordförande  
John Omoomian (S) vice ordförande  
Sven-Erik Larsson (M) ledamot  
 
Beslut om medgivande till att den unge vistas i sitt eget hem under 
vårdtiden.11§ 2 st LVU  
Susanne Karlsson (C) socialnämndens ordförande  
John Omoomian (S) vice ordförande  
Sven –Erik Larsson (M) ledamot  
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2019-01-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § LVU  
Susanne Karlsson (C) socialnämndens ordförande  
John Omoomian (S) vice ordförande  
Sven –Erik Larsson (M) ledamot 
 
Beslut att begära polishandräckning för att bereda en läkare 
tillträde till den unges hem eller för att föra den unge till 
läkarundersökning på plats som nämnden bestämt 43 § 1p LVU  
Susanne Karlsson (C) socialnämndens ordförande  
John Omoomian (S) vice ordförande  
Sven –Erik Larsson (M) ledamot 
 
Beslut att begära polishandräckning för att genomföra beslut om 
vård eller omhändertagande 43 § 2 p LVU  
Susanne Karlsson (C) socialnämndens ordförande  
John Omoomian (S) vice ordförande  
Sven –Erik Larsson (M) ledamot  
Mladenka Gustavsson, socialchef  
Inger Österberg, verksamhetschef  
Ingrid Öhrling, enhetschef  
Karin Jansson, enhetschef 
Maria Arnesson, enhetschef 
 
Beslut om omedelbart omhändertagande av missbrukare 13 § 
LVM  
Susanne Karlsson (C) socialnämndens ordförande  
John Omoomian (S)vice ordförande  
Sven –Erik Larsson (M) ledamot 
  
 
Förslag till beslut 
 
Förvaltningen föreslår nämnden anta den föreslagna kompletterande 
beslutanderätten enligt delegation.   
_____ 

 
Meddelas för åtgärd 
Förvaltningschef  
Verksamhetschef IOF 
Enhetschef Barn Ungdom 
Enhetschef boendestöd 
Enhetschef Försörjningsstöd 
För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2019-01-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §12/19   Dnr: SN 2018/19 
 
Information från verksamheterna till beslutande 
nämnd januari 2019 (beredande december 2018) 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Tacka för informationen. 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden har tagit del av den informationen som 
verksamheterna delgav vid beredande nämnd i december år 2018. 
 
Individ och familj 
Under november ökade antalet utredningar inom barn o unga till 171 
pågående med antalet orosanmälningar är 95. 
Till och med november är det 1022 orosanmälningar gällande barn 
kommer landa på en högre siffra än tidigare år. I snitt under året är 
det 191 pågående utredningar inom barn 
Antalet förfrågningar gällande försörjningsstöd till och med 
november 460 samma nivå som förra året. 
 
Funktionsstöd 
Åtta enskilda väntar på plats på LSS bostad samt ett förhandsbesked. 
fem enskilda väntar på verkställande av kontaktperson LSS. 
Dom med delvis bifall 
Sanktionsavgifter gällande ej verkställda beslut av Kontaktperson 
LSS samt kortidsvistelse enligt LSS. 
 
Vård och Omsorg 
Korttids: 18 personer 
Särskilt boende: Fyra personer 
Gruppboende för Demens: 10 personer 
Växelvård: En person 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2019-01-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §13/19   Dnr: SN 2018/217 
 
Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 3 2018 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Överlämna redovisningen av ej verkställda beslut kvartal 3 år 2018 
till kommunstyrelsen och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
överlämna redovisningen till kommunfullmäktige. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd 
enligt Socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt Lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS). 
 
Om ett beslut inte verkställts inom tre månader ska kommunerna 
rapportera detta till Inspektionen för vård och omsorg (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. 
 
Förslag till beslut 
 
Att sammanställningen avseende ej verkställda beslut kvartal 3  
år 2018, delges kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2019-01-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §14/19   Dnr: SN 2018/205 
 
Granskning av registerförteckning  
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Bordlägga ärendet till sammanträdet i februari år 2019. 
 
 
Ärendebeskrivning  

 
Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen i kraft. 
Förordningen gäller som lag i Sverige. Samtidigt upphörde den 
svenska personuppgiftslagen att gälla. Dataskyddsförordningen 
innebär ett ökat skydd för fysiska personers rättigheter och friheter. 
För personuppgiftsansvarig innebär den en del nya förpliktelser. I 
kommunkoncernen är vardera nämnd eller styrelse 
personuppgiftsansvarig myndighet.  
Varje personuppgiftsansvarig myndighet inom kommunkoncernen 
ska utse ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet ska bl.a. 
informera och ge råd till den personuppgiftsansvariga och de 
anställda samt att övervaka efterlevnaden av 
dataskyddsförordningen. 
Följande frågor har överlämnats till nämnden i egenskap av 
personuppgiftsansvarig myndighet för besvarande. 
1. Bedömer ni att alla behandlingar av personuppgifter finns 

upptagna i er myndighets registerförteckning?  
2. Om nej, till vilket datum kommer samtliga behandlingar (som 

utförs för närvarande) finnas upptagna i registerförteckningen?  
3. Bedömer ni att registerförteckningen uppfyller samtliga krav i 

artikel 30 dataskyddsförordningen eller finns det ett behov av en 
översyn över hela eller delar av registerförteckningen?  

4. Om det finns behov av en översyn över hela eller delar av 
registret för att uppfylla kraven i artikel 30 
dataskyddsförordningen, till vilket datum kommer översynen 
vara klar?  
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2019-01-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

5. Kommunen har köpt in ett digitalt registerförteckningssystem, 
GDPR Hero (www.gdprhero.se), till vilket datum kommer 
registerförteckningen vara inlagd i detta system?  

  
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
Dataskyddsombud  
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2019-01-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §15/19   Dnr: SN 2018/50 
 
Personliga ombud – gemensam organisation 
tillsammans med Hällefors, Ljusnarsberg och Nora 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Att tillsammans med Hällefors, Ljusnarsberg och Nora starta upp 
verksamheten för personliga ombud  
Att Lindesbergs kommun är värdkommun för personliga ombud.  
Att finansiering ska ske genom beviljade stadsbidrag under åren 
2019-2020. 
   
 
Ärendebeskrivning 

 
Förvaltningen har tidigare informerat om att man tillsammans med 
övriga kommuner i norra Örebro län, Hällefors, Ljusnarsberg och 
Nora ansökt och blivit beviljade medel för två tjänster som 
personliga ombud från och med september 2018. Statsbidraget utgår 
med 302 400 kronor/år för en heltidstjänst.  
 
Frågan om finansiering av kostnaderna som överstiger statsbidraget 
kvarstod och kommunerna ansökte om medel hos SoFint. Ansökan 
har blivit godkänd och kommunerna har fått 500 000 kronor för 
2018 och 2019, dessa medel tillsammans med statsbidraget vi avser 
söka även för 2019 bör täcka upp kostnaderna för personliga ombud.  
 
SoFint har möjlighet att gå in och stötta verksamheten under 
projekttiden, projektplanen sträcker sig under två år, verksamheten 
ska under dessa två år utvärderas enligt plan och kommunerna får 
sedan ta ställning till om man tycker att de personliga ombuden gett 
den effekt man tänkt sig. Kommunerna har för avsikt att söka om 
ytterligare medel för 2020 hos SoFint och länsstyrelsen.  
 
Frågan om värdkommun har lyfts av förvaltningscheferna i norr, och 
Lindesberg föreslås få uppdraget.   
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2019-01-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
Förslag till beslut 

  
Att tillsammans med Hällefors, Ljusnarsberg och Nora starta upp 
verksamheten för personliga ombud  
Att vara värdkommun för personliga ombud.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
John Omoomian (S) föreslår att finansiering ska stå med i beslutet. 
 
Ordförande Susanne Karlsson (C) finner att nämnden beslutar enligt 
förslag till beslut med tillägg om finansiering. 
  
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Verksamhetschef individ och familj 
För kännedom 
Förvaltningschef  
Utvecklingsstrateg  
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2019-01-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §16/19 
 
Delegationsärenden 
 

Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Beslut om att nämnden har tagit del av delegationsbeslut ska ske vid 
nämndens sammanträde i februari år 2019. 
 

Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden delges tagna delegationsbeslut. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Förvaltningschef  
För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2019-01-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §17/19 
 
Meddelanden 
 

Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Beslut om att nämnden har tagit del av delegationsbeslut ska ske vid 
nämndens sammanträde i februari år 2019. 
 

Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden delges meddelanden. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Förvaltningschef  
För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2019-01-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §18/19 
 
Informationsärenden 
 

Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Tacka för informationen. 
 

 Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till socialnämnden: 
 
Information om arvode och ersättning till politiska ledamöter och 
ersättare i Lindesbergs kommun delgavs nämnden av kanslichef 
Anna Nilsson. 
 
Information om politikerportalen på kommunens hemsida. 
 
__________ 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2019-01-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §19/19 
 
Övriga frågor 
 

Beslut 
 
Socialnämnden lyfte inga övriga frågor. 

Ärendebeskrivning 
 
_________ 
 

 
 


	Ärendeförteckning
	Ansökan om boende med särskild service enligt 4 kap 1 § SoL
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Delges
	Beslutsparagraf och besvärshänvisning

	Ansökan om boende med särskild service enligt 4 kap 1 § SoL
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Delges
	Beslutsparagraf och besvärshänvisning

	Nedläggning av faderskapsutredning
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Delges
	Beslutsparagraf och besvärshänvisning

	Reglemente för socialnämnden
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Ledamöternas förslag till beslut
	Meddelas för åtgärd
	För kännedom

	Sammanträdestider för socialnämnden år 2019
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Meddelas för åtgärd
	För kännedom


	Socialnämndens delegationsordning
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Ledamöternas förslag till beslut
	Meddelas för åtgärd
	För kännedom

	Utbildningsdagar för socialnämnden 30–31 januari  år 2019
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Meddelas för åtgärd
	För kännedom

	Val av ledamöter och ersättare till socialnämndens arbetsutskott
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Ledamöternas förslag till beslut
	Meddelas för åtgärd
	För kännedom

	Val till Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Kommunens råd för personer med funktionsnedsättning är hela kommunens referensorgan i alla frågor och är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.
	Kommunens alla organ ska informera rådet om sina planer före förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation när det berör personer med funktionsnedsättning.
	Funktionsnedsatta ska genom rådet ges en större delaktighet i samhällets utformning.
	Ledamöternas förslag till beslut
	Meddelas för åtgärd
	För kännedom

	Val till Kommunala pensionärsrådet
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Kommunala pensionärsrådet är ett till kommunstyrelsen knutet organ för samråd och ömsesidig information mellan ålders- och folkpensionärernas organisationer å ena sidan och kommunens nämnder och styrelser å andra sidan.
	Kommunen skall informera rådet om planer för förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör pensionärskollektivet och därvid inhämta synpunkter från rådet i så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka ärend...
	Pensionärerna kan i rådet aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det verksamhetsutbud som berör äldres förhållanden i samhället. Således skall kommunala pensionärsr...
	Meddelas för åtgärd
	För kännedom

	Kompletterande beslutsrätt
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Meddelas för åtgärd
	För kännedom

	Information från verksamheterna till beslutande nämnd januari 2019 (beredande december 2018)
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Meddelas för åtgärd
	För kännedom

	Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 3 2018
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Meddelas för åtgärd
	För kännedom

	Granskning av registerförteckning
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Meddelas för åtgärd
	För kännedom

	Personliga ombud – gemensam organisation tillsammans med Hällefors, Ljusnarsberg och Nora
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Ledamöternas förslag till beslut
	Meddelas för åtgärd
	För kännedom

	Delegationsärenden
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Meddelas för åtgärd
	För kännedom


	Meddelanden
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Meddelas för åtgärd
	För kännedom


	Informationsärenden
	Beslut
	Ärendebeskrivning

	Övriga frågor
	Beslut
	Ärendebeskrivning


