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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 2018-09-13 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll 

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

 

 
  

Plats och tid: 
 

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

Beslutande: John Omoomian (S) vice ordförande 
Daniel Andersson (S) 
Bo Stenberg (S) 
Susanne Karlsson (C) ordförande 
Birgitta Lind Axelsson (V) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Christer Pilblad (S) tjänstgörande, ersätter vakant (S) 
Lennart Olsson (S) tjänstgörande, ersätter Christina Pettersson (C) 
Hlödur Bjarnason (KD) tjänstgörande, ersätter Sven-Erik Larsson (M) 
 

Övriga 
deltagare: 

Madde Gustavsson, förvaltningschef 
Raija Spjuth, verksamhetschef vård och omsorg 
Jessica Öhlund, verksamhetschef funktionsstöd 
Inger Österberg, verksamhetschef individ och familj 
Malin Spiik, utvecklingsstrateg 
Sara Andersson, ekonom 
Anna Hedman, Kommunal 
Jessica Brogren, kanslienheten 
 

Utses att 
justera 

John Omoomian ersättare Bo Stenberg 

Justeringens 
plats och tid: 

Lindesbergs kommunhus, kanslienheten 
Torsdagen den 20 september år 2018 
 

 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Jessica Brogren 

 
Paragraf 

 
122 - 137 

 
Ordförande 

 
____________________________________________________ 
Susanne Karlsson 

 
Justerare 

 
____________________________________________________ 
John Omoomian 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 
 

Ärendeförteckning 

 
SN § 122/2018 Erbjuda elever från vård- och 

omsorgsprogrammet på Lindeskolan och 
Masugnen anställning  

  
SN § 123/2018 Revidering av riktlinje för biståndsbedömning 

inom Vård och Omsorg i Lindesbergs kommun 
  
SN § 124/2018 Redovisning av anhörigstöd 
  
SN § 125/2018 Riktlinje för anhörigstöd 
  
SN § 126/2018 Stimulansmedel för investeringar i 

välfärdsteknik 
  
SN § 127/2018 Statsbidrag för verksamhet med personligt 

ombud 
  
SN § 128/2018 Ej verkställda beslut kvartal 1 år 2018 
  
SN § 129/2018 Boendeplan vård och omsorg samt framtida 

behov av särskilt boende i Lindesberg 
  
SN § 130/2018 Remiss - Införande av kostpolitiskt program 
  
SN § 131/2018 Uppföljning av hemtjänst januari - juni år 2018 
  
SN § 132/2018 Utvärdering av socialnämndens arbete för en 

budget i balans 
  
SN § 133/2018 Information från verksamheterna  
  
SN § 134/2018 Delegationsärenden 
  
SN § 135/2018 Meddelanden 
  
SN § 136/2018 Informationsärenden 
  
SN § 137/2018 Övriga frågor 
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SN § 122  Dnr: SN 2017/186 
 
Erbjuda elever från vård- och omsorgsprogrammet på 
Lindeskolan och Masugnen anställning  
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Från och med augusti år 2019 erbjuda studenter från vård- och 
omsorgsutbildningarna på Lindeskolan och Masugnen provanställning 
under 6 månader efter avslutad och godkänd utbildning, samt efter 
utdrag från belastningsregistret. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialförvaltningen fick år 2017 uppdraget att utreda möjligheterna att 
erbjuda elever som utexamineras från vård- och omsorgsutbildningarna 
på Lindeskolan och Masugnen anställning i Lindesbergs kommun, 
förutsatt att de har godkända betyg och körkort. 
 
Förutsättningar och möjlighet till provanställning: 
Kravspecifikation 
- Undersköterskeexamen med godkända betyg och godkänt 

gymnasiearbete 
- Godkänd APL (arbetsplatsförlagt lärande) 
- Provanställning under 6 månader 
- Vara delaktig i APT och fortbildning för att få inblick i arbetet 
- Körkort 
- Påbörjas i augusti 2019 

 
Förvaltningen anser att personer som får en provanställning som sedan 
övergår till en tillsvidareanställning, om båda parter är överens, måste 
få tydlig information om att arbetsplatsen man börjar på inte 
nödvändigtvis är den arbetsplats som man sedan får sin fasta placering 
på. Detta kan innebära att socialförvaltningen får en överanställning 
och då kan dess personer användas som fasta vikarier i den organisation 
man tillhör. 
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Rutiner måste tas fram för hur fördelningen inom förvaltningen ska se 
ut samt hur tillsättning av tjänster ska ske inom respektive avdelning. 
Förhandlingar med fackförbundet Kommunal måste ske. 
  
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
Från och med augusti 2019 erbjuda studenter från vård- och 
omsorgsutbildningarna på Lindeskolan och Masugnen provanställning 
under 6 månader efter avslutad och godkänd utbildning, samt efter 
utdrag från belastningsregistret. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Verksamhetschef funktionsstöd 
Verksamhetschef vård och omsorg 
 
För kännedom 
Utvecklingsstrateg 
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SN § 123  Dnr: SN 2018/112 
 
Revidering av riktlinje för biståndsbedömning inom 
Vård och Omsorg i Lindesbergs kommun 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Anta ändringarna i riktlinjen för biståndsbedömning Socialtjänstlagen 
(SoL) inom vård och omsorg. 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden antog 2017 - 04 - 12 Riktlinje för biståndsbedömning 
inom vård och omsorg. 
 
Riktlinjen revideras på grund av att demensdagvården har nya 
rutiner. Dessa rutiner syftar till att utveckla verksamheten och 
förbättra kvaliteten för den enskilde genom att man skapar olika 
grupper för att kunna anpassa verksamheten efter de olika behov 
som de enskilda har. 
 
Revideringarna i riktlinjen består i att under punkten 7 
Dagverksamhet lägga till meningen ” Beslut om dagverksamhet 
erbjuds med 1–3 tillfällen per vecka, alla beslut ska vara 
tidsbegränsade och omprövas en gång per år ”. 
 
Den andra revideringen är ett tillägg 12.3 Behov överstigande 
rekommendationerna i riktlinjen ” Överstiger den enskildes behov 
rekommendationerna i riktlinjen fattas beslut i samråd med 
verksamhetschef ”. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att anta ändringarna i riktlinjen 
för biståndsbedömning Socialtjänstlagen (SoL) inom vård och omsorg. 
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____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Enhetschef myndighetsenheten 
Enhetschef vård och omsorg 
För kännedom 
Verksamhetschef vård och omsorg 
Verksamhetschef funktionsstöd 
Utvecklingsstrateg  
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SN § 124  Dnr: SN 2018/151 
 
Redovisning av anhörigstöd 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Tacka Ann-Christin Engström för informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enhetschef för BAS-enheten Ann-Christin Engström kom till 
beredande nämnd i augusti år 2018 för att informera om anhörigstödet i 
Lindesbergs kommun och den översyn som sker gällande 
demensdagvård vid Källgården och verksamheten anhörigavlösare. 
 
Ann-Christin presenterar förvaltningens tankar kring hur man ska 
arbeta med bland annat demensdagvården i framtiden. 
 
Nämnden fick även ta del av nulägesrapport gällande anhörigavlösning 
och hur man önskar arbeta med det i framtiden. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
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SN § 125  Dnr: SN 2018/134 
 
Riktlinje för anhörigstöd 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Anta riktlinjen för anhörigstöd. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden saknar idag en gällande riktlinje för anhörigstöd, 
den som finns är gammal och har omarbetats efter de 
förutsättningar som råder för anhörigstödet idag. 
 
I riktlinjen tydliggörs syftet med kommunens anhörigstöd och vad 
det ska kännetecknas av, vilket ansvar chefer och medarbetare har 
samt hur anhörigstödet idag är organiserat i kommunen. 
 
Anhörigstödet i socialförvaltningen håller på att byggas upp i en 
annan form än tidigare. Det är viktigt att det finns styrdokument 
som tydliggör hur verksamheten är tänkt att bedrivas för att säkra 
kvaliteten för den enskilde och dess närstående som ska ta del av 
anhörigstödet. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta anta riktlinjen för anhörigstöd. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Verksamhetschefer 
Utvecklingsstrateg 
För kännedom 
Förvaltningschef 
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SN § 126  Dnr: SN 2018/130 
 
Stimulansmedel för investeringar i välfärdsteknik 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Tacka för informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regeringen gav Socialstyrelsen i uppdrag att under år 2018 fördela 
medel till kommunerna för investeringar i välfärdsteknik i 
omsorgen.  
 
Syftet med stimulansmedlen är att göra det möjligt för 
kommunerna att öka investeringstakten av välfärdsteknik i 
verksamheter inom kommunal hälso- och sjukvård, vård och 
omsorg, funktionsstöd samt hjälpmedelsområdet. 
 
Välfärdsteknik är digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka 
trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person 
som har en funktionsnedsättning. 
 
Socialförvaltningen har rekvirerat de 1 030 199 kronor som var 
avsatta för Lindesbergs kommun. Medlen ska förbrukas innan den 
sista december 2018. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
Verksamhetschefer 
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SN § 127  Dnr: SN 2018/50 
 
Statsbidrag för verksamhet med personligt ombud 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Tacka för informationen. 
  
Ärendebeskrivning 
 
Lindesbergs kommun har 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 år 2018. Statsbidraget utgår med 302 400 kronor/år för en 
heltidstjänst. 
 
Frågan om finansiering av kostnaderna som överstiger statsbidraget 
kvarstår, utvecklingsstrateger i Nora och Lindesberg kommer i slutet på 
augusti att träffa representant från Samordningsförbundet i norra 
Örebro län (SoFint) för att eventuellt kunna ansöka om ytterligare 
medel. 
 
Förvaltningscheferna i norra Örebro län har givit utvecklingsstrateger i 
Lindesberg och Nora uppdraget att titta vidare på hur en organisation 
och fördelning skulle kunna se ut i norra länet, en utredning som pågår 
och kommer att presenteras för förvaltningscheferna i slutet på augusti. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
Förvaltningschef 
Utvecklingsstrateg 
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SN § 128  Dnr: SN 2018/87 
 
Ej verkställda beslut kvartal 1 år 2018 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Sammanställningen avseende ej verkställda beslut kvartal 1 år 2018 ska 
delges kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt Lagen som stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS). 
 
Om ett beslut inte verkställts inom tre månader ska kommunerna 
rapportera detta till 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 nämnden beslutar att: 
Sammanställningen avseende ej verkställda beslut kvartal 1 år 2018, 
delges kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
 
För kännedom 
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SN § 129  Dnr: SN 2017/57 
 
Boendeplan vård och omsorg samt framtida behov av 
särskilt boende i Lindesberg 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Anta ”Boendeplan för vård och omsorg i Lindesbergs kommun” samt 
att förvaltningen ska arbeta vidare med framtida behov. 
 
Nämnden beslutar att översända ”Boendeplan för vård och omsorg i 
Lindesbergs kommun” till kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden gav förvaltningen i uppdrag att ta fram en 
boendeplan för vård och omsorg. 
 
Handlingen presenterades vid beredande socialnämnd den 14 juni år 
2018. Det som presenterades var svar på uppdragen boendeplan vård 
och omsorg samt framtida behov av särskilt boende i Lindesberg. 
 
Nämnden har tagit del av fokusgruppsintervjuer med äldre kring 
boendeplan Lindesbergs kommun, genomförd av Folkhälsoteamet 
norra Örebro län (mars år 2017). 
 
Samt att nämnden har tagit del av Boendeplan för vård och omsorg i 
Lindesbergs kommun. I boendeplanen presenteras: 
- Bakgrund  
- Uppdrag, syfte, mål, metod och lagstiftning 
- Boendeformer 
- Medborgarnas perspektiv utifrån fokusgruppsintervjuerna 
- Välfärdsteknologi 
- Personalförsörjning 
- Aktuell situation i Lindesbergs kommun 
- Prognos för Lindesbergs kommun 
- Slutsatser  
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Bland annat presenteras slutsatsen att Lindesbergs kommun behöver 
rusta både för flytt och kvarboende. Utifrån dagens siffror kommer antalet 
platser i särskilda boenden behöva öka med 58 platser inom 10 år för att 
motsvara det utbud som finns idag. Antalet hemtjänstbeslut förespås öka 
med cirka 21 %. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
Att anta boendeplanen för vård och omsorg 
Arbeta vidare med framtida behov 
 
Ledamöters yrkande 
John Omoomian (S) föreslår att nämnden översänder boendeplan för 
vård och omsorg till kommunstyrelsen, då investeringar i boenden är en 
mer övergripande fråga. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Susanne Karlsson (C) finner att nämnden beslutar att  
anta boendeplanen för vård och omsorg samt att förvaltningen ska  
arbeta vidare med framtida behov. Samt att nämnden beslutar att 
översända boendeplan för vård och omsorg till kommunstyrelsen. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Kommunstyrelsen 
För kännedom 
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SN § 130  Dnr: SN 2018/91 
 
Remiss - Införande av kostpolitiskt program 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Överlämna remissvaret att nämnden är samstämmiga med de svar som 
socialförvaltningen har lämnat. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Utskottet för stöd och strategi remitterade den 25 maj år 2018 förslaget 
till kostpolitiskt program till socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden för svar senast den 31 augusti år 2018. 
 
Den 14 juni år 2018 begärde socialnämnden anstånd hos 
kommunstyrelsen om att få besvara remissen Kostpolitiskt program i 
september år 2018. 
 
I det kostpolitiska programmet presenteras kommunens politiska 
viljeriktning gällande måltider samt riktlinjer för skola, förskola, 
särskilt boende, hemtjänst, skolkafeterior och måltidsenheten. 
 
Remissen från utskottet för stöd och strategi remitterades den 10 april 
år 2018 till:  
- Politiska partier i kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun 
- Region Örebro län 
- Hushållningssällskapet Örebro 
- Lantbrukarnas Riksförbund Örebro 
- Pensionärernas riksorganisation Lindesberg 
- Sveriges pensionärsförbund Lindesberg 
- Ledning förskola, Lindesbergs kommun 
- Ledning hemtjänst, Lindesbergs kommun 
- Ledning särskilt boende, Lindesbergs kommun 
- Biträdande kostchef och kökschefer, Lindesbergs kommun 
- Socialförvaltningens dietist, Lindesbergs kommun 
- Ansvariga för skolkafeterior, Lindesbergs kommun 
- Skolsköterskor, Lindesbergs kommun 
- Kommunala pensionärsrådet 
- Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning 
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Programmet och riktlinjerna ska fungera som ett stöd för att uppnå 
gemensamma målsättningar och även ge information till medborgarna 
och andra intresserade om hur kommunen arbetar med att utveckla 
måltiderna. 
 
Socialnämnden har tagit del av förslag på Kostpolitiskt program samt 
remissvar från vård och omsorg samt dietist. 

 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Utskottet för stöd och strategi 
För kännedom 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer  
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SN § 131  Dnr: SN 2018/144 
 
Uppföljning av hemtjänst januari - juni år 2018 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Tacka för redovisningen. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Nämnden får ta del av redovisning för år 2017 av resursfördelning 
inom hemtjänstens grupper: Hyttgruppen, Fellingsbro, Frövi, 
Citygruppen, Hagabergsgruppen, Västerbacken. 
 

Månad År 2016 År 2017 År 2018 
Januari 440 437 557 
Februari 428 466 536 
Mars 417 405 508 
April 462 417 509 
Maj 407 439 523 
Juni 475 480 489 
Juli 464 477  
Augusti 504 545  
September 507 514  
Oktober 404 449  
November 412 476  
December 382 459  
Snitt (kr per timme) 442 464 520 
 

_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
Verksamhetschef vård och omsorg 
Ekonom SN 
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SN § 132  Dnr: SN 2018/39 
 
Utvärdering av socialnämndens arbete för en budget i 
balans 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Godkänna utvärderingen och överlämna utvärderingen till 
kommunstyrelsen.  
 
Ärendebeskrivning 

 
Under år 2017 hade socialförvaltningen en budgetavvikelse med  
-29,2 miljoner kronor (mnkr). För att nå en budget i balans beslutade 
socialnämnden, i september år 2017, att vidta åtgärder i form av 
vikariestopp, restriktivitet gällande utbildningar samt intagande av 
extra resurs.  
 
Inför år 2018 beslutades om 18 mnkr i tillskott i budgetramen med följd 
att socialnämnden i januari år 2018 antog besparingar till ett 
sammanlagt värde av 10 mnkr. Effekten av besparingarna har 
utvärderats per sista maj år 2018. 
 
Vikariestoppet har resulterat i en minskning av kostnader med 2,1 mnkr 
jämfört med samma period föregående år. Minskningen är främst inom 
personlig assistans avdelning funktionsstöd, med färre ärenden än 
föregående år. Vård och omsorgs vikariekostnader har minskat inom 
korttidsverksamheten men har ökat eller är på samma nivå som innan 
för resterande verksamheter. Totalt sett är vikariekostnaderna för vård 
och omsorg på samma nivå som innan stoppet infördes. 
 
Inköpsstoppet infördes i september år 2017 och i slutet av året kunde en 
minskning av kostnaderna påvisas med cirka 1,7 mnkr. 
Inköpsstoppet har utvärderats vid tre tillfällen, i slutet av år 2017 samt i 
mars och april månad år 2018. Under år 2018 har kostnaderna varit på 
liknande nivå som under samma period föregående rå, effekten av 
inköpsstoppet är således inte märkbar ur ett längre perspektiv. 
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Restriktivitet av utbildningar har hittills minskat kostnaderna med 
770 000 kronor (770 tkr) jämfört med föregående år, genom lägre 
kostnader för kursavgifter samt lägre kostnader för vikarier som ersätter 
ordinarie personal som deltar i kurs. 
 
Kostnader för extra resurs är till och med maj år 2018 knappt  
400 000 kronor (400 tkr) lägre jämfört med samma period föregående 
år. Minskningen är inom avdelningen för funktionsstöd, inom 
avdelningen för vård och omsorg har kostnaderna ökat något. 
 
Besparingar som socialnämnden antog i januari år 2018 var följande, 
med prognosticerad effekt: 

 
 Besparing 

(mnkr) 
Prognostiserad 
års effekt (mnkr) 

Dietist 0,6  0,15 
Utvecklingsstrateg 0,6 0,6 
Boendestöd 1,5 -0,4 
Familjestöd/fältkuratorer 0,6 0,3 
Daglig verksamhet 2,5 0,25 
Anhörigstrateg 0,6 0,45 
Reducering av korttidsplatser 2,6 2,0 
Försörjningsstöd 1,0 0 
 

Förvaltningens slutsats är att vikariestoppet har gett viss effekt som 
likväl kan bero på minskat antal ärende inom personlig assistans. 
Inköpsstoppet gav effekt till att börja med men därefter knappt 
märkbart. Restriktivitet med utbildningar har gett en effekt med  
700 tkr hittills samt att kostnaderna frö extra resurs har minskat. 
 
Av de besparingar på 10 mnkr som antogs fattades beslutet i flera fall 
för sent/på för lågt belopp i och med att det inkluderade uppsägning av 
personal och därför inte ger en helårseffekt. Det har heller inte tagit 
någon hänsyn till att vissa verksamheter ackumulerat en negativ 
avvikelse fram till att besparingen börjat ge effekt. 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (27)  
 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-09-13  

 
 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att godkänna utvärderingen 
och överlämna utvärderingen till kommunstyrelsen. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Kommunstyrelsen 
För kännedom 
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SN § 133  Dnr: SN 2018/19 
 
Information från verksamheterna  
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Tacka för informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid beredande nämnd i augusti år 2018 fick nämnden ta del av 
information från verksamheterna. 
 
Avdelning för individ och familj. 
Inger Österberg har anställts som verksamhetschef från och med den 1 
juli år 2018. Karin Jansson har rekryterats som enhetschef, rekrytering 
av samordnare för barn- och unga gruppen pågår. 
Under sommaren har det varit ett högt tryck på enheten för barn och 
unga. 
Boendestöd har fortfarande många individärenden. 
 
Avdelningen för funktionsstöd 
Åtta individer väntar på LSS boende. 
Byggnation av nytt LSS-boende fortskrider enligt plan. 
Rekrytering av biståndshandläggare är klar och ny kommer att börja i 
oktober. 
 
Avdelningen för vård och omsorg 
Trots en mycket varm sommar så har det i det stora hela fungerat bra. 
13 individer är på korttids, beläggningen har gått lite upp och ner. 
1 individ väntar på särskilt boende 
4 individer väntar på demensboende. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
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SN § 134 
 
Delegationsärenden 
 

Beslut 
Socialnämnden har tagit del av redovisade delegationsbeslut. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Socialnämnden: 
 
2018-08-22 Svar om föreläggande för ej verkställt beslut om 
kontaktperson enligt 9 § 4 LSS, IVO dnr 8.8.1–4607/2017  
Dnr SN 2018/70 

  

 
Delegationsrapport 2018-07-01 - 2018-07-31    
 
Övrig anmälan beslut fattade 2018-07-01 - 2018-07-31    
 
Delegationsbeslut lottade ärenden 2018-06-01 - 2018-06-30, 
biståndsärenden med nr 1:1–1:224 

  

 
Delegationsbeslut lottade ärenden 2018-07-01 - 2018-07-31, 
biståndsärenden med nr 1:1–1:184  

  

 
Delegationsrapport beslut fattade inom avdelning individ och 
familj 2018-06-01 - 2018-06-30  

  

 
Delegationsbeslut lottade ärenden 2018-05-01 - 2018-05-31, 
biståndsärenden med nr 1:1–1:263  

  

 
Övrigt -anmälan beslut fattade 2018-05-01 - 2018-05-31    
 
Delegationsrapport beslut fattade inom avdelning individ och 
familj 2018-05-01 - 2018-05-31  

  

 
Övrigt - anmälan beslut fattade 2018-06-01- 2018-06-30    
 
2018-07-23 Rapportering av ej verkställt beslut,  
IVO dnr 8.8.1–3446/2016–5 Dnr SN 2018/139 
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2018-08-06 Svar om tillsyn och begäran om yttrande och 
handlingar i klagomål om handläggningen av ett ärende som rör 
en ensamkommande ungdom, IVO dnr 8.5–25005/2018–1  
Dnr SN 2018/138 

  

 
2018-08-14 Svar om tillsyn och begäran om handlingar,  
IVO dnr 8.5–20225/2018–5 Dnr SN 2018/142 

  

 
____________ 
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SN § 135 
 
Meddelanden 
 

Beslut 
Socialnämnden har tagit del av redovisade meddelanden. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Socialnämnden: 
 
2018-03-26 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 26 mars 2018 KS § 40 - Uppföljning av 
internkontroll januari-december 2017 för alla nämnder  
Dnr SN 2018/34 

  

 
2018-06-05 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 5 juni 2018 KS § 79 - Riktlinje för 
informationssäkerhet    

  

 
2018-06-13 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges 
sammanträde den 13 juni 2018 KF § 77 - Strategi för 
informationssäkerhet    

  

 
2018-06-13 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges 
sammanträde den 13 juni 2018 § 181 - Ej verkställda beslut 
inom socialförvaltningen kvartal 4 2017 Dnr SN 2018/18 

  

 
2018-06-29 Information om lagen om ny möjlighet till 
uppehållstillstånd för vissa ensamkommande, den nya 
gymnasielagen, dnr 7.2-2018-28365    

  

 
2018-07-19 Cirkulär 18:26 Ny förvaltningslag      
 
2018-06-27 Information om klagomål på att 
allergiframkallande dofter används av personal på Tallåsen, 
IVO dnr 7.3–15467/2018 Dnr SN 2018/92 

  

 
2018-06-28 Föranmälan av inspektioner vid Hemtjänstens hus, 
Ågården, Solliden och Ekgården september 2018,  
dnr 2018/035095 Dnr SN 2018/111 
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2018-06-15 Synpunkter på Lillhaga gruppboende om att 
boende inte får den hjälp de behöver med mera  
Dnr SN 2018/107 

  

 
2018-06-19 Synpunkter på Lillhaga gruppboende - 
förbättringsidé Dnr SN 2018/107 

  

 
2018-06-20 Synpunkter på personalens bemötande vid 
Lillhaga gruppboende Dnr SN 2018/107 

  

 
2018-06-21 Synpunkter på Lillhaga gruppboende  
Dnr SN 2018/107 

  

 
2018-08-02 Synpunkter och frågor om besparingar för 
funktionshindrades verksamheter  

  

 
2018-08-03 Dom i Förvaltningsrätten 2018-08-03  
målnr 2417–18, 2418–18, 2437–18 om överklagade beslut i 
socialnämnden 2018-03-29 om kontaktperson 

  

 
2018-08-07 Meddelande om tillsyn och begäran om 
handlingar, IVO dnr 8.5–20225/2018–5 Dnr SN 2018/142 

  

 
2018-06-20 Dom i Förvaltningsrätten 2018-06-20  
målnr 2236–18 om överklagat beslut i socialnämnden  
2018-02-22 om ekonomiskt bistånd 

  

 
2018-06-25 Meddelande om registrerade uppgifter som kan 
användas vid planering av kommande inspektioner kring 
klagomål på handläggning av utredning enligt LVM,  
IVO dnr 7.3–20210/2018–3 Dnr SN 2018/110 

  

 
2018-07-13 Dom i Förvaltningsrätten 2018-07-13  
målnr 3069–18 om överklagat beslut i socialnämnden  
2018-05-25 om ekonomiskt bistånd 

  

 
2018-07-16 Dom i Förvaltningsrätten 2018-07-16  
målnr 3084–18 om överklagat beslut i socialnämnden  
2018-05-14 om ekonomiskt bistånd 

  

 
  

http://linde-360-prod/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Document&subtype=61000&recno=444597&VerID=439679
http://linde-360-prod/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Document&subtype=61000&recno=444597&VerID=439679
http://linde-360-prod/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Document&subtype=61000&recno=443659&VerID=439043
http://linde-360-prod/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Document&subtype=61000&recno=443659&VerID=439043
http://linde-360-prod/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Document&subtype=61000&recno=443659&VerID=439043
http://linde-360-prod/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Document&subtype=61000&recno=443659&VerID=439043
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2018-07-25 Meddelande om tillsyn och begäran om yttrande 
och handlingar i klagomål om handläggningen av ett ärende 
som rör en ensamkommande ungdom,  
IVO dnr 8.5–25005/2018–1 Dnr SN 2018/138 

  

 
2018-07-27 Dom i Förvaltningsrätten 2018-07-27  
målnr 3083–18 om överklagat beslut i socialnämnden  
2018-05-24 om ekonomiskt bistånd 

  

 
2018-08-22 Dom i Förvaltningsrätten 2018-08-21  
målnr 3939–18 om överklagat beslut i socialnämnden  
2018-08-03 om bistånd enligt socialtjänstlagen 

  

____________ 
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SN § 136 
 
Informationsärenden 
 

Beslut 
 
Socialnämnden har inga övriga informationsärenden. 

Ärendebeskrivning 
 
_________ 
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SN § 137 
 
Övriga frågor 
 

Beslut 
 
Övriga frågor läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande övriga frågor lyftes på beredande socialnämnd i augusti år 
2018: 
 
Stöld inom hemtjänst 
Sven-Erik Larsson (M) frågar om stöld som har skett inom 
hemtjänsten. 
 
Förvaltningschef Madde Gustavsson informerar nämnden om att saken 
är polisanmäld och utreds av polisen. 
 
Sjukantal 
Joacim Hermansson (S) lyfter frågan om antalet sjukantal i 
verksamhetsberättelsen. 
 
Sjukantalet redovisas i det personalekonomiska bokslutet och 
socialförvaltningen har ett något högre sjukantal än övriga 
förvaltningar i kommunen. 
 
Arbetsmarknadsenheten 
John Omoomian (S) efterfrågar var i processen förvaltningen  
är i samarbetet med arbetsmarknadsenheten 
 
Information kommer att ges på beredande nämnd i september  
år 2018. 
 
___________ 
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