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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2019-06-13  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 2019-06-13 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Socialförvaltningen 

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

 

 

  

Plats och tid: 

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

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

Tjänstgörande 

ersättare: 
Libaan Mohamoud (S) tjänstgörande, ers Ulla Lundqvist (S) 
Birgitta Lind Axelsson (V) 
Bertil Jansson (M) tjänstgörande, ers Anders Eriksson (SD) 
Ingalill Lennartdotter (MP) 
Tom Persson (SD) tjänstgörande, ers Björn Larsson (SD) 
  

Övriga 

deltagare: 
 Madde Gustavsson, förvaltningschef 
Jessica Öhlund, verksamhetschef funktionsstöd 
Raija Spjuth, verksamhetschef vård och omsorg 
Sara Andersson, ekonomienheten 
Malin Spiik, enhetschef bemanningsenheten 
Claudia Auer Åhlgren, Kommunal 
Anna Hedman, Kommunal 
 

Utses att 

justera 
Monika Klockars ersättare Bo Stenberg 

Justeringens 

plats och tid: 
Lindesbergs kommunkansli 2019-06-26 

 

Underskrifter: 
 
Sekreterare 

 
_____________________________________________ 
Jessica Brogren 

 
Paragraf 

 
65 - 76 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Mathz Eriksson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Monika Klockars 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  

 
2019-06-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ärendeförteckning 

 
§65/19 Nämndernas ansvarsutövande 2018  
  
§66/19 Ej verkställda beslut kvartal 1 2019 
  
§67/19 Information från verksamheten till Socialnämnden i maj 2019 
  
§68/19 Återrapport efter beslut i kommunfullmäktige gällande 

belastningsutdrag vid anställning inom socialförvaltningens 
omsorgsområden 

  
§69/19 Hemtjänsttimme januari-april 2019 
  
§70/19 Budget år 2019 
  
§71/19 Budget år 2020 
  
§72/19 Kompletterande beslutsrätt  

- omedelbar justerad protokollsparagraf 
  
§73/19 Delegationsärenden 
  
§74/19 Meddelanden 
  
§75/19 Informationsärenden 
  
§76/19 Övriga frågor 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  

 
2019-06-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §65/19   Dnr: SN 2019/42 
 
Nämndernas ansvarsutövande 2018  
 

Beslut 

 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Tacka för informationen och lägger revisionsrapporten till 
handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
 
De förtroendevalda revisorerna i Lindesbergs kommun, har 
tillsammans med PwC, genomfört en översiktlig granskning av 
nämndernas och styrelsens ansvarsutövande under år 2018. 
Resultatet av den övergripande granskningen ingår som en del 
av det underlag revisorerna använder inför ansvarsprövningen i 
kommunfullmäktige. 
 
Arbetet har genomförts genom möten med representanter för 
respektive nämnder. Inför revisorernas möten har respektive 
nämnd/styrelse fått ta del av ett antal frågor som besvarats och 
diskuterats vid mötena med revisorerna. 
 
Resultatet har sammanfattats i PM, som har behandlats och 
godkänts av revisorerna. Revisorerna har överlämnat rapporten 
till samtliga nämnder, till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige för kännedom. Socialnämnden tog del av 
rapporten vid beredande nämnd i maj år 2019. 
 
Under revisionsåret 2018 har kommunens förtroendevalda 
revisorer träffat ledamöter från respektive nämnd/styrelse. 
Inför träffarna överlämnades ett antal frågor som utgångspunkt 
för dialogen med nämnderna. I denna promemoria finns dessa 
frågor och svar kortfattat summerade.  
 
Som tidigare år kan revisorerna konstatera att kommunens 
nämnder arbetar på ett likartat och strukturerat sätt med 
internkontrollen. Internkontrollen bör i högre grad vara nära 
kopplad till verksamheten och innehålla verksamhetsspecifika 
kontroller för respektive nämnd.  

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (20) 
 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  

 
2019-06-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Revisorerna noterar att kommunstyrelsen planerar att utveckla 
internkontrollen i en sådan riktning så kopplingen till 
verksamhetens måluppfyllelse och resultat stärks. 
 
Arbetet kring de ökande investeringarna, verksamheternas 
kostnadsutveckling och låga resultat i grundskolan som 
resulterar obehörighet till gymnasiet är exempel på viktiga 
områden för revisorerna att följa kommande år. 

 
Ledamöternas förslag till beslut 

 
Ordförande Mathz Eriksson (C) föreslår att nämnden ska tacka 
för informationen och lägga rapporten till handlingarna. 
 
Beslutsgång 

 
Ordförande Mathz Eriksson (C) finner att nämnden beslutar 
enligt förslag. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 

 

För kännedom 

Förvaltningschef 
Verksamhetschefer  
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  

 
2019-06-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §66/19   Dnr: SN 2019/48 
 
Ej verkställda beslut kvartal 1 2019 

 
Beslut 

 
Socialnämnden beslutar att: 

 

Sammanställningen avseende ej verkställda beslut kvartal 1 år 2019 
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 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.  

Värt att notera är att avdelningen för vård och omsorg inte heller 
detta kvartal har några ej verkställda beslut att rapportera.  

 

Förslag till beslut  

Att sammanställningen avseende ej verkställda beslut kvartal 1 år 
2019, delges kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
För kännedom 

Förvaltningschef 
Verksamhetschefer 
Utvecklingsstrateg  
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  

 
2019-06-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §67/19   Dnr: SN 2019/18 
 
Information från verksamheten till Socialnämnden i 

maj 2019 

 
Beslut 

 
Socialnämnden beslutar att: 

 

Tacka för informationen. 
 

Ärendebeskrivning  
 

Individ och familj 
Fortsatt högt inflöde av orosanmälningar: 113 st 

 

Enheten för barn- och unga 
210 pågående utredningar 
Avstämning gällande placeringar barn och unga: 
- 1 barn placerat i jourhem enligt LVU § 6 
- 43 barn i familjehem varav 17 barn enligt Lag med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU) 
- 5 barn på HVB enligt LVU 
- 1 barn på HVB enligt Socialtjänstlagen (SoL) 

 
Alkohol- och narkotikagruppen (ANG) 
5 HVB placeringar, varav 1 enligt Lag om vård av missbrukare i 
vissa fall (LVM) 
 
Försörjningsstöd april år 2019 
2 701 163 kr totalt, varav 2 097 129 försörjningsstöd/ flykting 
604 034 kr 
- 491 hushåll 
- 20 avslutade 
- 16 nyregistrerade 
- 26 förfrågningar 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  

 
2019-06-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Funktionsstöd 
Ny enhetschef Cecilia Ebbessen, börjar 13 maj: gruppbostäder 
Näsgården, Viken och Ånäs. 
- 2 individer väntar på LSS boende 
- 2 individer väntar på förhandsbesked LSS boende 

 

Vård och omsorg 
Fiberinstallation pågår på Ågården 
- Korttids har 17 personer 
- 7 individer väntar på särskilt boende (SÄBO) 
- 7 individer väntar på demensboende 
- 2 individer väntar på växelvård 

 
_________ 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  

 
2019-06-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §68/19   Dnr: SN 2018/201 
 
Återrapport efter beslut i kommunfullmäktige 

gällande belastningsutdrag vid anställning inom 

socialförvaltningens omsorgsområden 
 

Beslut 

 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Ge i uppdrag till förvaltningschef att återkomma i oktober år 
2019 med information. 
 
Ärendebeskrivning 

 
John Omoomian (S) inkom med en motion med förslaget att 
Lindesbergs kommun ska begära utdrag ur belastningsregistret 
vid alla anställningar av personal inom socialnämndens alla 
områden. 
 
Socialförvaltningen anser att frågeställningen behöver utredas 
ytterligare innan ställning kan tas gällande begäran om 
belastningsutdrag för samtliga anställda inom 
socialförvaltningen. Socialnämnden föreslår att 
kommunfullmäktige ger nämnden i uppdrag att se över 
möjligheterna kring begäran om belastningsutdrag för samtliga 
anställda inom socialförvaltningen. Återrapportering till 
socialnämnden i maj år 2019. 
 
I februari år 2019 beviljar kommunfullmäktige motionen  
(KF § 6/19). 
 
 
Förslag till beslut 

Förvaltningschef Madde Gustavsson föreslår nämnden att 
förvaltningen får arbeta vidare i ärendet för att återkomma i 
ärendet oktober år 2019. 
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (20) 
 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  

 
2019-06-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 
Beslutsgång 

Ordförande Mathz Eriksson (C) finner att nämnden beslutar 
enligt förslag. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 

Förvaltningschef 
För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  

 
2019-06-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §69/19   Dnr: SN 2019/49 
 
Hemtjänsttimme januari-april 2019 
 

Beslut 

 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Tackar för redovisningen och lägger den till handlingarna. 
  
 
Ärendebeskrivning 

Nämnden får ta del av redovisning för år 2017 av 
resursfördelning inom hemtjänstens grupper: Hyttgruppen, 
Fellingsbro, Frövi, Team City, Team Sköndal. 

 
Månad  År 

2016  
År 
2017  

År 
2018  

År 
2019 

Januari  440  437  557  561 
Februari  428  466  536  552 
Mars  417  405  508  460 
April  462  417  509 563 
Maj  407  439  523  
Juni  475  480  489  
Juli  464  477  541  
Augusti  504  545  554  
September  507  514  591  
Oktober  404  449  495  
November  412  476  489  
December  382  459    
Snitt (kr 
per 
timme)  

442  464  527  534 

 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 
Ordförande Mathz Eriksson (C) föreslår att nämnden tackar för 
redovisningen och lägger den till handlingarna. 
 
Beslutsgång 

Ordförande Mathz Eriksson (C) finner att nämnden beslutar 
enligt förslag. 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
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_____ 
 
Meddelas för åtgärd 

 

För kännedom 

Verksamhetschef vård och omsorg 
Ekonom SN 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  

 
2019-06-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §70/19   Dnr:  
 
Budget år 2019 
 

Beslut 

 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Ge i uppdrag till förvaltningschef att utreda och ge förslag till en 
budget i balans år 2019. Budget och konsekvensbeskrivning ska 
presenteras vid socialnämndens sammanträde i augusti. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden fick vid beslutande nämnd i maj ta del av 
lägesuppföljning för socialförvaltningen med en prognos vid 
årets slut -13,5 mnkr. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 27 maj år 2019 att uppmana 
nämnderna att hålla budget. Samt att kommunstyrelsen ska få 
månadsvis uppföljning från förvaltningarna hur man arbetar 
med effektiviseringar för att nå nollresultat. 

 
Ledamöternas förslag till beslut 

 
Ordförande Mathz Eriksson (C) föreslår att nämnden beslutar 
att ge i uppdrag till förvaltningschef att utreda och ge förslag till 
en budget i balans år 2019. Budget och konsekvensbeskrivning 
ska presenteras vid socialnämndens sammanträde i augusti. 
 
Beslutsgång 

 
Ordförande Mathz Eriksson (C) finner att nämnden beslutar 
enligt förslag. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 

Förvaltningschef 
Verksamhetschefer 
För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  

 
2019-06-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §71/19   Dnr:  
 
Budget år 2020 
 

Beslut 

 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Ge i uppdrag till förvaltningschef att utreda och ge förslag till 
fastlagda budgetramar år 2020. Budget och 
konsekvensbeskrivning ska presenteras vid socialnämndens 
sammanträde i augusti år 2019.  
 
Samt att en första information påbörjas vid beredande nämnd i 
juni år 2019. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 10 juni år 2019 att  
1. Driftbudgetramar för nämnderna för åren 2020 och VP 

2021--2022, antas. (nettokostnader): 
 

 
 
2. Finansiella målverksamhetens nettokostnader får inte 

överstiga 99 procent av skatter, utjämning och generella 
statsbidrag och soliditeten skall vara oförändrad eller öka 
under planperioden 2020–2022. 

 
3. De av kommunfullmäktige beslutade budgetramarna ska 

hållas. Om en situation uppstår under löpande år så att mål 
och ekonomiska ramar inte överensstämmer, så gäller den 
ekonomiska ramen för nämnden tills annat beslut fattas av 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  

 
2019-06-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

4. Resursfördelning utifrån volymer inom grundskola, förskola 
och gymnasium, vård och omsorg samt funktionsstöd införs 
fr o m år 2021. Volymer utifrån vuxenutbildningen och 
individ och familjeomsorg fr o m 2022. Se över andra 
verksamheter som kan komma ifråga fr o m år 2023. 

 
5. Leasing betraktas som en form av upplåning och får endast 

ske efter samråd med kommunledningskontorets 
upphandlare och undertecknas av firmatecknare. 

 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 
Ordförande Mathz Eriksson (C) föreslår att nämnden beslutar 
att ge i uppdrag till förvaltningschef att utreda och ge förslag till 
fastlagda budgetramar år 2020. Budget och 
konsekvensbeskrivning ska presenteras vid socialnämndens 
sammanträde.  
 
Samt att en första information påbörjas vid beredande nämnd i 
juni år 2019. 
 
Beslutsgång 

 
Ordförande Mathz Eriksson (C) finner att nämnden beslutar 
enligt förslag. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 

Förvaltningschef 
Verksamhetschefer 
För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §73/19 
 
Delegationsärenden 

 

Beslut 

 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 
Följande meddelas till socialnämnden: 
 
Delegationsrapport individ och familj 2019-04-01 - 
2019-04-30    

  

 
Delegationsrapport individ och familj 2019-03-01 - 
2019-03-31    

  

 
Delegationsrapport individ och familj 2019-02-01 - 
2019-02-28    

  

 
Delegationsbeslut inom avdelning individ och familj 
2019-02-01 - 2019-02-28 biståndsärenden med  
nr 1:1 - 1:200 lottade ärenden    

  

 
Delegationsbeslut inom avdelning individ och familj 
2019-03-01 - 2019-03-31 biståndsärenden med  
nr 1:1 - 1:243 lottade ärenden    

  

 
Delegationsbeslut inom avdelning individ och familj 
2019-04-01 - 2019-04-30 biståndsärenden med 
 nr 1:1 - 1:247 lottade ärenden    
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Socialnämnden  
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SN §74/19 
 
Meddelanden 
 

Beslut 

 
Redovisade meddelanden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 
Följande meddelas till socialnämnden: 
 
2019-04-08 Protokollsutdrag från Barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde den 8 april 2019  
§ 45 - Gemensamt arbetsutskott med socialnämnden  

  

 
2019-04-15 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges 
sammanträde den 15 april 2019 § 56 – Revisions-
berättelse för Lindesbergs kommun 2018  

  

 
2019-04-15 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges 
sammanträde den 15 april 2019 § 66 - Avsägelse och 
fyllnadsval av ledamot i socialnämnden efter Susanne 
Karlsson (C) Dnr SN 2019/43 

  

 
2019-04-15 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges 
sammanträde den 15 april 2019 § 69 - Avsägelse och 
fyllnadsval av vice ordförande i socialnämnden efter 
John Omoomian (S) Dnr SN 2019/43 

  

 
2019-04-15 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges 
sammanträde den 15 april 2019 § 70 - Avsägelse och 
fyllnadsval av ledamot i socialnämnden efter  
John Omoomian (S) Dnr SN 2019/43 

  

 
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (20) 
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Socialnämnden  
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2019-04-17 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 17 april 2019 - Svar på 
Revisionsrapport Samlad uppföljning av tidigare 
genomförda granskningar  

  

 
2019-04-17 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 17 april 2019 - Uppföljning och analys 
mars 2019 Dnr SN 2019/40 

  

 
2019-04-27 Information om förutsättningar för 
personer med funktionshinder från Synskadades 
Riksförbund Örebro län  

  

 
2019-04-26 Lex Maria Rönnliden 2019 Dnr SN 2019/47   

 
2019-04-24 Utredning personuppgiftsincident -  
Incidenten är inte en personuppgiftsincident enligt 
GDPR Dnr SN 2019/45 

  

 
2019-04-25 Information för kännedom om ärendet till 
förvaltningschefen Dnr SN 2019/45 

  

 
2019-05-08 Svar på synpunkt på att det kommer många 
olika personal till enskild med hemtjänst SN 2019–105 

  

 
2018-10-30 Avvikelserapport om konsekvenser av 
strömavbrott vid Grönbodahemmet och hemtjänst norr 
2018-10-03 Dnr SN 2019/50 

  

 
2019-03-25 Utredning Lex Sarah Ånäs funktionsstöd 
Dnr SN 2019/1 

  

 
2019-03-26 Utredning Lex Sarah om stöld hos boende 
på Tallåsen Dnr SN 2019/27 

  

 
2019-04-04 Svar på avvikelserapport för incident i form 
av strömavbrott 2018-10-30 Dnr SN 2019/50 

  

 
2019-04-11 Svar på begäran om komplettering 
socialförvaltning, dnr 2018/035095 Dnr SN 2018/111 

  

 
2019-04-29 Resultat av inspektion på Tallen  
2019-04-24, dnr 2019/013296 Dnr SN 2019/41 
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2019-04-12 Dom i Förvaltningsrätten 2019-04-12  
målnr 1569–19 om överklagat beslut i socialnämnden 
2019-02-18 om bistånd i form av stödboende - avslag 
för klagande 

  

 
2019-04-17 Dom i Förvaltningsrätten 2019-04-17  
målnr 1922–19 om överklagat beslut i socialnämnden 
2019-02-22 om ekonomiskt bistånd - avslag för 
klagande 

  

 
2019-04-24 Dom i Förvaltningsrätten 2019-04-24  
målnr 1226–18 bifall av Förvaltningsrättens ansökan 
om ej verkställt beslut om bistånd i form av 
kontaktfamilj, IVO dnr 8.8.1–32216/2016 - Lindesbergs 
kommun åläggs betala särskild avgift om 38 500 kronor  
Dnr SN 2017/234 

  

 
2019-04-24 Beslut om handläggningen av ett ärende 
som rör två barn vid socialtjänsten i Lindesberg,  
IVO dnr 8.5–39501/2018–3 - ärendet avslutas  
Dnr SN 2018/198 

  

 
2019-04-26 Dom i Förvaltningsrätten 2019-04-26  
målnr 2029–19 och 2030–19 om överklagat beslut i 
socialnämnden 2019-02-05 och 2019-02-11 om 
ekonomiskt bistånd - avslag för klagande 

  

 
2019-04-29 Dom i Förvaltningsrätten 2019-04-29  
målnr 2164–19 om överklagat beslut i socialnämnden 
2019-04-04 om ekonomiskt bistånd - avslag för 
klagande 

  

 
2019-04-30 Dom i Förvaltningsrätten 2019-04-30  
målnr 245–19 om överklagat beslut i socialnämnden 
2019-01-02 om ekonomiskt bistånd - avslag för 
klagande 

  

 
__________ 
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2019-06-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §75/19 
 
Informationsärenden 
 

Beslut 

 
Socialnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

 
Följande meddelas till socialnämnden som information vid 
beredande nämnd i maj år 2019: 
 
Sammanfattning ändringar i minoritetslagen och 
skollagen 2019, Dnr SN 2018/149, 2019-05-06, 
informationen delgavs nämnden av Airie Tervaniemi, 
samordnare för finskt förvaltningsområde. 
 
___________ 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  

 
2019-06-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §76/19 
 
Övriga frågor 
 

Beslut 

 
Socialnämnden lyfte inga övriga frågor. 

Ärendebeskrivning 
 
 
 
_________ 
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