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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2020-01-16  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 2020-01-16 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Socialförvaltningen 

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

 

 

Plats och tid: 

 
Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 9:00-09.15 

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

Tjänstgörande 

ersättare: 
Fredrik Rosenbecker (SD) tjänstgör, ersätter Björn Larsson (-) 
 

Övriga 

deltagare: 
Vera Peci (S) 
Birgitta Lind Axelsson (V) 
Bertil Jansson (M) 
Ingalill Lennartdotter (MP) 
Madde Gustavsson, förvaltningschef 
Jessica Öhlund, verksamhetschef funktionsstöd 
Inger Österberg, verksamhetschef individ och familj 
Marlene Hedblad, utvecklingsstrateg 
Claudia Auer-Åhlgren, Kommunal 
Anna Hedman, Kommunal 
Jessica Brogren, kommunkansliet 
 

Utses att 

justera 
Jari Mehtäläinen ersättare Bo Stenberg 

Justeringens 

plats och tid: 
Lindesbergs kommunkansli, 2020-01-23 

 

Underskrifter: 
 
Sekreterare 

 
_____________________________________________ 
Jessica Brogren 

 
Paragraf 

 
1 - 7 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Mathz Eriksson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Jari Mehtäläinen 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2020-01-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ärendeförteckning 

 
§1/20 Sammanträdestider år 2020 
  
§2/20 Information från verksamheten  
  
§3/20 Dygnsavgift för korttidsplats enligt Lagen om stöd och service 

till vissa funktionshindrade (LSS) i Lindesbergs kommun år 
2020 

  
§4/20 Delegationsärenden 
  
§5/20 Meddelanden 
  
§6/20 Informationsärenden 
  
§7/20 Övriga frågor 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2020-01-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §1/20   Dnr: SN 2019/82 
 

Sammanträdestider år 2020 
 
Beslut 

 

Socialnämnden beslutar att ändra sammanträdestid i februari 
till den 13 februari år 2020. 
 
Ärendebeskrivning 

Vid beredande socialnämnd i september år 2019 fick 
socialnämnden ta del av förslag till sammanträdestider för år 
2020.  
 
Vid beslutande nämnd i oktober antas sammanträdestider för 
socialnämnden. 
 
För att socialnämnden ska få ta del av bokslut för nämnden 
innan informationen lämnas till kommunstyrelsen, behöver 
nämnden tidigarelägga sammanträde i februari. 
 
Förslag till beslut 

 

Socialnämnden beslutar att: 
 
Anta föreslagna sammanträdestider för år 2020: 
 
Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott 
16 januari  9 januari 
27 februari 13 februari 6 februari 
19 mars  5 mars 
16 april  2 april 
14 maj  7 maj 
11 juni  4 juni 
 -  2 juli 
13 augusti  6 augusti 
17 september 3 september 
15 oktober  1 oktober 
11 november 5 november 
10 december  3 december 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2020-01-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

 
För kännedom 

Socialnämnden 

Kommunkansliet 

Förvaltningschef 

Verksamhetschefer  

Ekonomi SN 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2020-01-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §2/20   Dnr: SN 2019/18 
 

Information från verksamheten 2019 
 
Beslut 

 
Förslag till beslut 

 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 
 

 
Ärendebeskrivning 

 

Vid beredande socialnämnd i december år 2019, tar nämnden 
del av följande information: 

 
Individ och familj  
- Kö till samtliga öppenvårdsverksamheter familjeteamet, 

vuxen öppenvård och boendestöd.  
- Fortsatt högt tryck både inom vuxen och barn o unga med 

ett ökat antal anmälningar jämfört med motsvarande månad 
år 2018.  

 
Funktionsstöd  
- Daglig verksamhet tar över allt ansvar för Fritidsbanken och 

AME bistår med Serviceteamets personal vid större 
insamlingar.  

- Tre individer väntar på Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) bostad.  

- Fem individer väntar på Kontaktperson LSS.  
 
Vård och Omsorg  
- 20 platser är belagda på korttids.  
- 17 individer väntar på särskilt boende  
- Åtta individer väntar på demensboendeplats.  
- En individ väntar på plats på psykiatrienheten, Lupinen  
- Tre individer väntar på växelvårdsplats.  
- Information om inkomna Lex Sarah anmälningar. 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2020-01-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 Förslag till beslut  

Förvaltningen föreslår nämnden besluta  
Att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.  
 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2020-01-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §3/20   Dnr: SN 2020/2 
 

Dygnsavgift för korttidsplats enligt Lagen om stöd 

och service till vissa funktionshindrade (LSS) i 

Lindesbergs kommun år 2020 
 
Beslut 

 

Ärendet utgår och återkommer på beredande socialnämnd i januari 

år 2020. 

 

 
Ärendebeskrivning 

 

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Verksamhetschef funktionsstöd 
För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2020-01-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §4/20 
 

Delegationsärenden 
 

Beslut 

 

Socialnämnden beslutar att: 
 
Socialnämnden har tagit del av delegationsbeslut redovisade vid 
beredande nämnd i december år 2019 och beslutar att 
delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 
Följande meddelas till socialnämnden: 
 
Delegationsrapport individ och familj 2019-08-01 -  
2019-08-31    

  

 
Delegationsrapport individ och familj 2019-09-01 -  
2019-09-30    

  

 
Delegationsrapport individ och familj 2019-10-01 -  
2019-10-31    

  

 
Delegationsbeslut inom avdelning individ och familj 
2019-08-01 - 2019-08-31 biståndsärenden med nr 1:1 - 
1:295 lottade ärenden    

  

 
Delegationsbeslut inom avdelning individ och familj 
2019-09-01 -  2019-09-30 biståndsärenden med nr 1:1 - 
1:281 lottade ärenden    

  

 
Delegationsbeslut inom avdelning individ och familj 
2019-10-01 - 2019-10-31 biståndsärenden med nr 1:1 - 
1:302 lottade ärenden    

  

 
2019-10-29 Förlängning av avtal med Tunstall AB, 
avtalsnr TH188516    

  

 
2019-11-08 Protokoll samverkansmöte 
socialförvaltningen 2019-11-08    
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2020-01-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 
2019-12-12 Lex Sarah om felaktiga trygghetslarm från 
Tunstall Dnr SN 2019/109 

  

 
2019-11-22 Lex Sarah om omvårdnad av boende på 
Tallåsen Dnr SN 2019/104 

  

 

______ 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2020-01-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §5/20 
 

Meddelanden 
 

Beslut 

 

Socialnämnden beslutar att: 

 

Socialnämnden har tagit del av redovisade meddelanden vid 

beredande nämnd i december år 2019 och att meddelandena läggs 

till handlingarna. 

 

Socialnämnden noterar att namnlista gällande beslut om 8 timmars 

schema är med i redovisade meddelanden. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till socialnämnden: 

 

2019-12-16 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 

sammanträde den 26 november 2019 § 205 - Uppföljning 

och analys 2019 - månadsvis uppföljning från 

förvaltningarna Dnr SN 2019/80 

  

 

2019-12-16 Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges 

sammanträde 25 november 2019 §187 - Revisorernas 

bedömning och granskning av delårsrapport 2019 Dnr SN 

2019/90 

  

 

2019-12-19 Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges 

sammanträde 25 november 2019 §185 - Fyllnadsval efter 

Sandra Olsson (S) Dnr SN 2019/43 

  

 

2019-11-13 Information om Migrationsverkets 

neddragningar i Lindesberg 4.2.1-2019-39894    

  

 

2019-12-11 Protest mot beslut om 8 timmars schema - 

namnlista    

  

 

2019-12-16 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 

sammanträde den 26 november 2019 §196 - Årshjul för 

planering och uppföljning 2020   

  

 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (15) 
 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2020-01-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-12-16 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges 

sammanträde 25 november 2019 §188 - Delårsrapport och 

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-augusti 2019 

Dnr SN 2019/90 

  

 

2019-11-08 Lex Sarah om stöld av läkemedel på Solliden 

med bedömning 2019-11-21 Dnr SN 2019/106 

  

 

2019-11-13 Lex Sarah om omvårdnad av boende på 

Tallåsen Dnr SN 2019/104 

  

 

2019-11-18 Beslut av Inspektionen för vård och omsorg 

2019-11-18 om att avsluta ärendet Lex Sarah om 

personuppgiftsincident gällande felutskick försörjningsstöd, 

IVO dnr 8.1.2–38084/2019 Dnr SN 2019/92 

  

 

2019-11-21 Lex Sarah om stöld hos boende på Tallåsen 

2019-11-14 med bedömning och händelseanalys Dnr SN 

2019/107 

  

 

2019-11-21 Lex Sarah om stöld hos boende på Tallåsen - 

ärendet avslutas Dnr SN 2019/94 

  

 

2019-11-26 Fortsatt utredning av Lex Sarah om stöld hos 

boende på Tallåsen 2019-11-14 Dnr SN 2019/107 

  

 

2019-11-28 Lex Sarah om felaktiga trygghetslarm från 

Tunstall Dnr SN 2019/109 

  

 

2019-11-21 Klagomål på verksamhet vid Tallåsen, IVO dnr 

3.4.2–41161/2019–4 överlämnas för utredning inom ramen 

för systematiskt kvalitetsarbete Dnr SN 2019/105 

  

 

2019-11-26 Information om handlingsplan och samtal med 

klagande 2019-11-26 - ärendet avslutas Dnr SN 2019/105 

  

 

2019-12-09 Lex Sarah om bristande överrapportering till 

Solliden Dnr SN 2019/113 

  

 

2019-11-15 Dom i Förvaltningsrätten 2019-11-15 målnr 

2484–19 om överklagat beslut i socialnämnden 2019-04-08 

om bistånd enligt socialtjänstlagen - avslag för klagande 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2020-01-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-11-12 Klagomål på socialtjänsten om 

försörjningsstöd, IVO dnr 3.4.2–41714/2019–3 - 

överlämnas för utredning inom ramen för systematiskt 

kvalitetsarbete Dnr SN 2019/102 

  

 

2019-11-14 Dom i Förvaltningsrätten 2019-11-14 målnr 

5099–19 om överklagat beslut i socialnämnden 2019-08-28 

om ekonomiskt bistånd - avslag för klagande 

  

 

2019-11-14 Dom i Förvaltningsrätten 2019-11-14 målnr 

2725–19 om överklagat beslut i socialnämnden 2019-04-29 

om ekonomiskt bistånd - avslag för klagande 

  

 

2019-11-15 Dom i Förvaltningsrätten 2019-11-15 målnr 

5982–19 om överklagat beslut i socialnämnden 2019-09-23 

om ekonomiskt bistånd - avslag för klagande 

  

 

2019-11-15 Överklagan av beslut om rätt att ta del av 

allmän handling om orosanmälningar Dnr SN 2019/103 

  

 

2019-11-20 Dom i Förvaltningsrätten 2019-11-20 målnr 

2726–19 om överklagat beslut i socialnämnden 2019-04-25 

om ekonomiskt bistånd - avslag för klagande 

  

 

2019-11-20 Svar på klagomål om försörjningsstöd, IVO dnr 

3.4.2–41714/2019–3 Dnr SN 2019/102 

  

 

2019-11-21 Dom i Förvaltningsrätten 2019-11-21 målnr 

3112–19 om överklagat beslut i socialnämnden 2019-05-27 

om ekonomiskt bistånd - avslag för klagande 

  

 

2019-11-22 Dom i Förvaltningsrätten 2019-11-22 målnr 

4429–19 om överklagat beslut i socialnämnden 2019-05-27 

om ekonomiskt bistånd - avslag för klagande 

  

 

2019-11-26 Dom i Förvaltningsrätten 2019-11-26 målnr 

2700–19 om överklagat beslut i socialnämnden 2019-04-24 

om ekonomiskt bistånd - avslag för klagande 

  

 

2019-11-29 Dom i Förvaltningsrätten 2019-11-29 målnr 

3105–19 om överklagat beslut i socialnämnden 2019-06-04 

om ekonomiskt bistånd - avslag för klagande 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2020-01-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-12-05 Dom i Förvaltningsrätten 2019-12-05 målnr 

4597–19 om överklagat beslut i socialnämnden 2019-07-31 

om ekonomiskt bistånd - avslag för klagande 

  

 

2019-12-10 Klagomål på hantering av barnärende, IVO dnr 

3.4.2–41829/2019–5 - överlämnas för utredning inom 

ramen för systematiskt kvalitetsarbete Dnr SN 2019/115 

  

 

___________ 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (15) 
 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2020-01-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §6/20 
 

Informationsärenden 
 

Beslut 

 

Socialnämnden beslutar att: 

 

Tacka för informationen.  

 

Ytterligare information angående Förtroendevalda arbetsgivarroll 

och ansvar, sker vid beredande nämnd i januari år 2020. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till socialnämnden vid beredande nämnd i 

december år 2019: 

 

- Information från ordförande    

- 2019-10-29 Implementering och tillämpning av FN:s 

konvention om barnets rättigheter, Inger Österberg 

verksamhetschef vid avdelningen för individ och familj 

informerar beredande nämnd om hur förvaltningen 

arbetar. 

  

- 2019-04-02 Förtroendevalda arbetsgivarroll och ansvar 

Dnr SN 2019/85, personalchef Carina Fyrpihl 

informerar beredande nämnd i december år 2019 om 

nämndens arbetsgivarroll och ansvar. 

_________ 

  

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (15) 
 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2020-01-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §7/20 
 

Övriga frågor 
 

Beslut 

 

Socialnämnden beslutar att: 

 

Överlämna önskemål om fler mikrofoner till sammanträdesrum med 

hörslinga, till kommunkansliet. 

 

Övriga frågor läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 
Följande övriga frågor lyftes vid socialnämnden: 

- Hörslinga i sammanträdeslokal Näset 
Önskemål om fler mikrofoner när hörslinga används under 
möten. 

- Seniorkollo 
- Ärendet kommer att lyftas vid beredande socialnämnd 

januari år 2020 
- Information om namnlistor 

förvaltningschef informerar att viss personal har känt sig 
tvingad att skriva under protestlistor. Kommunal har blivit 
delgiven informationen. 

- Verksamhetsbesök för nämnden 
Ärendet kommer att lyftas senare inom nämnden 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

  
För kännedom 

Kommunkansliet 
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