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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-11-14  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 2019-11-14 

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) 
Ulla Lundqvist (S) 
Tuula Marjeta (C) 
Mathz Eriksson (C) 
Marie Lindh (V) 
Sven-Erik Larsson (M) 
Margareta Andergard (KD) 
Björn Larsson (-) 
 

Tjänstgörande 

ersättare: 
Birgitta Lind Axelsson (V) 
Bertil Jansson (M) tjänstgörande, ers Monika Klockars (M) 
Fredrik Rosenbecker (SD) tjänstgörande, ers Jari Mehtäläinen (SD) 

Övriga 

deltagare: 
Mladenka Gustafsson, förvaltningschef 
Jessica Öhlund, verksamhetschef funktionsstöd 
Inger Österberg, verksamhetschef individ och familj 
Raija Spjuth, verksamhetschef vård och omsorg 
Marlene Hedblad, utvecklingsstrateg 
Sara Andersson, ekonom 
Jessica Brogren, kanslienheten 
 

Utses att 

justera 
Margareta Andergard ersättare Ulla Lundqvist 

Justeringens 

plats och tid: 
Lindesbergs kommunhus 2019-11-25 

 

Underskrifter: 
 
Sekreterare 

 
__________________________________________ 
Jessica Brogren 

 
Paragraf 

 
113 - 122 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Mathz Eriksson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Margareta Andergard 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-11-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ärendeförteckning 

 
  
§113/19 Ändring i kompletterande beslutsrätt 
  
§114/19 Belastningsregistret  
  
§115/19 Information från verksamheterna oktober år 2019 
  
§116/19 Internkontrollplan år 2020 
  
§117/19 Socialnämndens mål och budget år 2020 
  
§118/19 Socialnämndens månadsuppföljning oktober  
  
§119/19 Delegationsärenden 
  
§120/19 Meddelanden 
  
§121/19 Informationsärenden 
  
§122/19 Övriga frågor 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-11-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §113/19   Dnr:  
 

Ändring i kompletterande beslutsrätt 
 
Beslut 

 

Socialnämnden beslutar att: 
 
Anta den föreslagna kompletterande beslutanderätten enligt 
delegation. 
 
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. 
 
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  
Mathz Eriksson (C) socialnämndens ordförande  
Elin Axelsson (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  
Mathz Eriksson (C) socialnämndens ordförande  
Elin Axelsson (S) vice ordförande  
Sven-Erik Larsson (M) ledamot  
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-11-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Beslut om medgivande till att den unge vistas i sitt eget hem 
under vårdtiden.11§ 2 st LVU  
Mathz Eriksson (C) socialnämndens ordförande  
Elin Axelsson (S) vice ordförande  
Sven –Erik Larsson (M) ledamot 
 
Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § LVU 
Mathz Eriksson (C) socialnämndens ordförande 
Elin Axelsson (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 
Mathz Eriksson (C) socialnämndens ordförande 
Elin Axelsson (S)vice ordförande 
Sven –Erik Larsson (M) ledamot 
 
Beslut att begära polishandräckning för att genomföra 
beslut om vård eller omhändertagande 43 § 2 p LVU 
Mathz Eriksson(C) socialnämndens ordförande 
Elin Axelsson (S) vice ordförande 
Sven –Erik Larsson (M) ledamot 
Mladenka Gustafsson, socialchef 
Inger Österberg, verksamhetschef 
Johanna Stunz, enhetschef 
Karin Jansson, enhetschef 
Maria Arnesson, enhetschef 
 
Beslut om omedelbart omhändertagande av missbrukare 
13 § LVM 
Mathz Eriksson (C) socialnämndens ordförande 
Elin Axelsson (S) vice ordförande 
Sven –Erik Larsson (M) ledamot 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Mathz Eriksson (C) föreslår att nämnden beslutar 
om direkt angiven beslutanderätt, så kallad kompletterande 
beslutande rätt, enligt förslag. 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-11-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsgång 

 

Ordförande Mathz Eriksson (C) finner att nämnden beslutar om 
direkt angiven beslutanderätt, så kallad kompletterande 
beslutande rätt, enligt förslag. 
 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

 
För kännedom 

Förvaltningschef  
Verksamhetschefer 
 

 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (19) 
 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-11-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §114/19   Dnr: SN 2019/60 
 

Belastningsregistret  
 
Beslut 

 

Socialnämnden beslutar att:   
 

Ge förvaltningen i uppdrag att begära utdrag ur 
belastningsregister vid nyanställningar utifrån lagkrav. 
Samt att efterfråga, utifrån insynsrätten som den enskilde har, 
utdrag ur belastningsregister vid nyanställningar inom 
hemtjänsten. 

 

 

Ärendebeskrivning  

Inom vissa delar av socialförvaltningens verksamheter finns en 
lagstadgad skyldighet att begära utdrag ur polisens belastnings-
register inför nyanställning, vilka är LSS-verksamhet, inom barn 
och unga samt HVB-hem (familjehem) samt andra enheter som 
arbetar med barn. Resterande verksamheter som inte omfattas 
av den lagreglerade registerkontrollen skulle däremot kunna 
begära att en arbetssökande eller en arbetstagare själv hämtar 
in ett utdrag ur belastningsregistret i syfte att visa det för 
arbetsgivaren inför eller under en anställning. Utdragen begärs i 
dessa fall med stöd av den rätt till insyn i belastningsregistret 
som den enskilde har. Detta står dock i strid med lagstiftarens 
intentioner bakom enskildas insynsrätt i belastningsregistret. 
 
Ett förslag från 2014 föreslår ett generellt förbud att begära 
belastningsregisterutdrag från arbetssökande för annan typ av 
arbete, än de som det finns lagstöd för (SOU 2014:48). Det 
föreslås därtill att om ett ovanstående förbud införs att det 
utreds vilka övriga aktörer som är i behov av lagstöd för att 
begära utdrag från belastningsregistret (SOU 2019:19). I SOU 
2019:19 utredningen prövas bland annat vård- och omsorgs-
insatser i hemmet åt äldre personer och personer med 
funktionsnedsättning.  
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-11-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

De nya lag- och förordningsbestämmelserna föreslås träda i 
kraft samtidigt den 1 januari 2021 (SOU 2019:19 & SOU 
2014:48). För socialförvaltningen skulle således de nya 
lagbestämmelserna innebära belastningsregisterutdrag för alla 
nyanställningar inom hemtjänsten samt ett generellt förbud mot 
utdrag ur belastningsregister där lagstöd inte finns. 
 
Utifrån ovanstående överläggning är förvaltningens förslag att 
utdrag ur belastningsregister vid nyanställningar görs utifrån 
lagkrav. Samt att efterfråga, utifrån insynsrätten som den 
enskilde har, utdrag från belastningsregister vid nyanställningar 
inom hemtjänsten. Dels för att vänta ut och vara förberedda 
inför utredningen om de nya lag- och förordnings-
bestämmelserna och dels för att skydda enskildas insynsrätt och 
integritet. Om ett generellt förbud inte sker av Belastnings-
registerutdrag menar förvaltningen att ärendet kan undersökas 
åter. Förvaltningen menar därtill att rekryteringsprocessen även 
säkerställs genom noggranna referenstagningar. 
 
Förslag till beslut 

Att ge förvaltningen i uppdrag att begära utdrag ur 
belastningsregister vid nyanställningar utifrån lagkrav. 
Samt att efterfråga, utifrån insynsrätten som den enskilde har, 
utdrag ur belastningsregister vid nyanställningar inom 
hemtjänsten. 
 
Ledamöters förslag till beslut 

Ordförande Mathz Eriksson (C) föreslår att nämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsgång  

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

 
Meddelas för kännedom: 

Förvaltningschef 
verksamhetschefer 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-11-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §115/19   Dnr: SN 2019/18 
 

Information från verksamheterna oktober år 2019 
 
Beslut 

 

Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 
 

Ärendebeskrivning 

Vid beredande socialnämnd i oktober år 2019 delgavs nämnden 
följande information: 

Individ och familj 
Ökning av LVM utredningar målgrupp unga vuxna. 
- Lex Sara personuppgiftsincident. Utredning pågår. 
- 59 barn var placerade, varav 40 familjehemsplaceringar,  

4 HVB varav 2 på SIS. Samt en familj på utredningshem, 
övriga privatplaceringar stödboende. 

- I september månad gjordes 224 avslag antingen hel- eller 
delavslag, motsvarande period år 2018 gjordes 129 avslag. 

 
Funktionsstöd 
- 4 stycken ej verkställda beslut avseende kontaktperson 

enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS). 

- Ingen väntade på LSS boende vid redovisningstillfället. 
 
Vård och Omsorg 
- På korttidsplatserna, 23 platser, var det fullbelagt. 
- 16 individer väntade på plats på särskilda boende (säbo). 
- 10 individer väntade på demensboende. 
- 1 individ väntade på växelvård. 
- Borådet hade veckan vid informationstillfället tilldelat fyra 

särskilda boendeplatser och typ demensboendeplatser samt 
fem växelvårdsplatser. 

- Två individer har vid redovisningstillfället väntat på 
tilldelning av plats i snart tre månader. 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-11-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

________  
Meddelas för åtgärd 

 
För kännedom 

Förvaltningschef 
Verksamhetschefer  

  

 

 

 
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (19) 
 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-11-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §116/19   Dnr:  
 

Internkontrollplan år 2020 
 
Beslut 

 

Socialnämnden beslutar att: 
 
Ärendet ska återkomma vid beredande socialnämnd i november 
år 2019. 
 
Ärendebeskrivning 

 

Marlene Hedblad, utvecklingsstrateg, informerade beredande 
nämnd i oktober år 2018, om det pågående arbetet gällande 
internkontrollplan år 2020. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Mathz Eriksson (C) föreslår att ärendet ska 
återkomma vid beredande socialnämnd i november år 2019. 
 
Beslutsgång 

Ordförande Mathz Eriksson (C) finner att socialnämnden 
beslutar att ärendet ska återkomma vid beredande socialnämnd 
i november år 2019. 
 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Utvecklingsstrateg 
För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-11-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §117/19   Dnr:  
 

Socialnämndens mål och budget år 2020 
 
Beslut 

 

Socialnämnden beslutar att: 
 
Ärendet ska återkomma vid beredande socialnämnd i november 
år 2019. 
 

 
Ärendebeskrivning 

 

Vid beredande socialnämnd i oktober år 2019 informerade 
förvaltningschef om förvaltningens arbete gällande budgetår 
2020. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Mathz Eriksson (C) föreslår att socialnämnden 
beslutar att ärendet ska återkomma vid beredande nämnd i 
november år 2019. 
 

 
Beslutsgång 

Ordförande Mathz Eriksson (C) finner att socialnämnden 
beslutar att ärendet ska återkomma vid beredande nämnd i 
november år 2019. 
 

 _____ 

 
Meddelas för åtgärd 

 
För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-11-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §118/19   Dnr: SN 2019/80 
 

Socialnämndens månadsuppföljning oktober  
 
Beslut 

 

Socialnämnden beslutar att: 
 

Tacka för redovisningen över förvaltningens arbete med budget 
år 2019. Samt överlämna månadsuppföljning per sista oktober  
år 2019 till kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 

 

Ekonom Sara Andersson delger socialnämnden 
månadsuppföljning per sista oktober år 2019: 
 

Socialförvaltningen  Budget 
jan-okt 

Budget 
avvikelse 

jan-okt 

Budget 
helår 

Budget 
avvikelse 

helår 
Administration  18,5  0,1  22,2  0,2  
Funktionsstöd  120,1  -2,1  143,4  -2,4  
Individ- och familj  73,6  3,3  88,2  1,3  
Vård och omsorg  235,1  -5,0  280,0  -5,0  
Totalt  447,3  -3,7  533,8  -5,9  

 
Socialförvaltningens avvikelse per sista oktober uppgår till  
- 3,7 Mnkr och prognos för helåret är -5,9 Mnkr.  
 
Förbättringen i prognosen beror på högre intäkter för personlig 
assistans, positiva avvikelser för personal och materialkostnader 
inom flera verksamheter på Individ och familj samt avsevärd 
förbättring inom hemtjänsten gällande personalkostnader. 
  
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Mathz Eriksson (C) tackar förvaltningen för arbetet 
som sker inom förvaltningen gällande socialnämndens budget  
år 2019. Och förslår att nämnden tackar förvaltningen för 
redovisningen, samt beslutar att överlämna månadsuppföljning 
till kommunstyrelsen. 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-11-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsgång 

Ordförande Mathz Eriksson (C) finner att nämnden beslutar 
enligt förslag. 
 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Kommunstyrelsen 
För kännedom 

Förvaltningschef  
Verksamhetschef 
Ekonom SN 
Controller 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-11-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §119/19 
 

Delegationsärenden 
 

Beslut 

 

Socialnämnden har tagit del av redovisade delegationsärenden,  
som läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till socialnämnden: 
 
2019-10-03 Personuppgiftsincident gällande felutskick 
försörjningsstöd 2019-10-01 Dnr SN 2019/91 

  

 
2019-09-02 Licens- underhålls- och supportavtal 
Cambio Welfare Systems AB sms integration till Mina 
Sidor  

  

 
2019-09-19 Avtal om Time Care Pool tilläggsmodul 
Bokningsassistenten - tillägg till ordinarie avtal   

  

 
2019-10-07 Delegationsbeslut begäran om allmänna 
handlingar SN 2018/177–1 Lex Sarah hemtjänst 
centrala  

  

 

________  

 
Meddelas för åtgärd 

 
För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-11-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §120/19 
 

Meddelanden 
 

Beslut 

 

Socialnämnden har tagit del av redovisade meddelandena,  
som läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till socialnämnden: 
 
2019-10-03 Svar från socialnämndens ordförande på 
klagomål kring Hälsoresan - heltidsresan    

  

 
2019-10-04 Beslut om att avsluta ärendet ej verkställt 
beslut om kontaktperson, IVO dnr 8.8.1–24610/2017 
Dnr SN 2018/167 

  

 
2019-09-16 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges 
sammanträde den 16 september 2019 § 142 - 
Fyllnadsval av ledamot i socialnämnden Dnr SN 
2019/43 

  

 
2019-09-30 Synpunkter på hälsoresan samt 
heltidsresan för nattarbetare     

  

 
2019-09-30 Svar på klagomål om ändring av schema för 
anställda inom vård och omsorg till 8 timmars vaken 
natt    

  

 
2019-09-30 Klagomål på 8 timmars nattpass inom vård 
och omsorg med svar från socialnämndens ordförande    

  

 
2019-09-30 Klagomål om ändring av schema för 
anställda inom vård och omsorg till 8 timmars vaken 
natt    

  

 
2019-10-01 Klagomål på ändring av schema för 
nattpersonal till 8 timmar med svar från 
socialnämndens ordförande    
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-11-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-10-02 Frågor om heltidsresan och 8 timmars natt 
med svar från socialnämndens ordförande    

  

 
2019-10-03 Klagomål kring Hälsoresan - heltidsresan     
2019-10-07 Klagomål på 8 timmars arbetstid för 
nattpersonal - med svar från socialnämndens 
ordförande    

  

 
2019-10-07 Klagomål på 8 timmars arbetstid för 
nattpersonal med svar från socialnämndens ordförande  

  

 
2019-10-11 Synpunkter på ändrat schema för 
nattpersonal till 8 timmar - med svar från 
socialnämndens ordförande  

  

 
2019-10-13 Frågor om heltidsresan och jämförelse med 
Söderköping - med svar från socialnämndens 
ordförande  

  

 
2019-10-14 Synpunkter på ändrad arbetstid till 8 
timmars natt med jämförelse Söderköping - med svar 
från socialnämndens ordförande  

  

 
Nej tack till 8 timmars natt - protestlista från anställda     
2019-08-13 Protokollsutdrag från Tillväxtutskottets 
sammanträde den 13 augusti 2019 § 63 - Kulturpolitiskt 
program i Lindesbergs kommun Dnr SN 2018/191 

  

 
2019-09-15 Protokoll samverkansmöte 
socialförvaltningen 2019-09-15    

  

 
2019-07-09 Händelseanalys medförd vårdskada  
IVO dnr 8.2.1–21057/2019–4 Dnr SN 2019/58 

  

 
2019-09-17 Avslutsbrev Solliden, Arbetsmiljöverket  
dnr 2018/035434 - ärendet avslutas Dnr SN 2018/111 

  

 
2019-09-23 Beröm över de aktiviteter som anordnas för 
boende på Tallåsen    

  

 
 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (19) 
 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-11-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-09-12 Dom i Förvaltningsrätten 2019-09-12 målnr 
4934–19 om överklagat beslut i socialnämnden 2019-
07-31 om ekonomiskt bistånd - avslag för klagande 

  

 
2019-09-20 Dom i Förvaltningsrätten 2019-09-20  
målnr 5076–19 om överklagat beslut i socialnämnden 
2019-08-29 om ekonomiskt bistånd - avslag för 
klagande 

  

 
2019-09-25 Dom i Förvaltningsrätten 2019-09-25  
målnr 4999–19 om överklagat beslut i socialnämnden 
2019-08-16 om ekonomiskt bistånd - avslag för 
klagande 

  

 
2019-10-04 Dom i Förvaltningsrätten 2019-10-04  
målnr 2636–19 om överklagat beslut i socialnämnden 
2019-04-26 om ekonomiskt bistånd - avslag för 
klagande  

  

________  

 
Meddelas för åtgärd 

 
För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-11-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §121/19 
 

Informationsärenden 
 

Beslut 

 

Ingen övrig information lyftes vid beredande nämnd i oktober 
 år 2019. 

Ärendebeskrivning 

 

________  

 
Meddelas för åtgärd 

 
För kännedom 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (19) 
 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-11-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §122/19 
 

Övriga frågor 
 

Beslut 

 

Inga övriga frågor lyftes vid nämndens sammanträde. 

Ärendebeskrivning 

 

________  

 
Meddelas för åtgärd 

 
För kännedom 
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