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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2019-10-10  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 2019-10-10 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll  Socialförvaltningen 
Underskrift ...................................................................................... 

 

 
  

Plats och tid: 
 

Sammanträdesrummet Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 9:00-10.30 
Beslutande: Elin Axelsson (S) vice ordförande 

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

Tjänstgörande 
ersättare: 

Birgitta Lind Axelsson (V) 
Bertil Jansson (M) 
Ingalill Lennartdotter (MP) 
Tom Persson (SD) tjänstgörande, ers Björn Larsson (-) 
 

Övriga 
deltagare: 

Madde Gustavsson, förvaltningschef 
Jessica Öhlund, verksamhetschef funktionsstöd 
Inger Österberg, verksamhetschef individ och familj 
Sara Andersson, ekonom 
Marlene Hedblad, utvecklingsstrateg 
Anna Hedman, Kommunal 
Jessica Brogren, kommunkansliet 
 

Utses att 
justera 

Monika Klockars ersättare Jari Mehtäläinen  
Justeringens 
plats och tid: 

Lindesbergs kommunhus 17 oktober år 2019 
 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_____________________________________________ 
Jessica Brogren 

 
Paragraf 

 
99 - 109 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Mathz Eriksson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Monika Klockars 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2019-10-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 

 
§99/19 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB  

(eget protokoll, omedelbar justering) 
  
§100/19 Sammanträdestider år 2020  
  
§101/19 Information till socialnämnden september 2019 
  
§102/19 Uppföljning av hemtjänst januari - augusti 2019 
  
§103/19 Uppföljning av internkontroll januari - augusti 201 
  
§104/19 Socialnämndens verksamhetsberättelse januari-augusti  

år 2019 
  
§105/19 Delegationsordning socialnämnd  
  
§106/19 Delegationsärenden 
  
§107/19 Meddelanden 
  
§108/19 Informationsärenden 
  
§109/19 Övriga frågor 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2019-10-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §100/19   Dnr:  
 
Sammanträdestider år 2020  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Anta föreslagna sammanträdestider för år 2020: 
 
Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott 
16 januari  9 januari 
27 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 

 
Ärendebeskrivning 
Vid beredande socialnämnd i september år 2019 fick 
socialnämnden ta del av förslag till sammanträdestider för år 
2020.  
 
Till beslutande nämnd i oktober har föreslagna 
sammanträdestider för socialnämnden i februari och november 
ändrats till 27 februari och 11 november. 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2019-10-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Förslag till beslut 
 
Sammanträdestider för år 2020 
Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott 
16 januari  9 januari 
20 27 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 12 november 5 november 
10 december  3 december 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Mathz Eriksson (C) föreslår att socialnämnden antar 
föreslagna sammanträdestider för år 2020, med förändring i 
februari och november. 

 
Beslutsgång 
 
Ordförande Mathz Eriksson (C) finner att socialnämnden antar 
föreslagna sammanträdestider för år 2020, med förändring i 
februari och november. 
 
_____ 
 
För åtgärd: 
 Kommunkansliet 
 
För kännedom: 
Socialnämnden 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer 
Ekonom SN 
Utvecklingsstrateg 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2019-10-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §101/19   Dnr: SN 2019/18 
 
Information till socialnämnden september år 2019 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Tacka för informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid beredande socialnämnd i september år 2019 tog nämnden del av 
följande information från verksamheterna. 
 
Individ och familj 
Ärendemängd inom enheten för barn och unga 
Omstrukturering inom verksamheterna 
E-tjänsten Mina sidor startar i oktober 2019 inom enheten för 
försörjningsstöd 
Ny enhetschef till enheten för försörjningsstöd, Johanna Stunz 
 
Funktionsstöd 
Två individer väntar på LSS gruppbostad 
Fyra individer väntar på Kontaktperson 
Rekrytering pågår avseende enhetschef 
 
Vård och Omsorg 
Rekrytering pågår av enhetschef till Källgården  
9 individer väntar på särskilt boende demens 
21 individer väntar på vanligt särskilt boende  
7 individer väntar på växelvård 
Förnärvarande är det 19 individer på korttids, tre på väg in. 

 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Mathz Eriksson (C) föreslår att socialnämnden 
tackar för informationen. 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2019-10-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Beslutsgång 
 
Ordförande Mathz Eriksson (C) finner att socialnämnden tackar 
för informationen. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2019-10-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §102/19   Dnr: SN 2019/87 
 
Uppföljning av hemtjänst januari - augusti 2019 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Tacka för redovisningen och lägger den till handlingarna. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Nämnden får ta del av redovisning för år 2019 av 
resursfördelning inom hemtjänstens grupper: Hyttgruppen, 
Fellingsbro, Frövi, Team City, Team Sköndal,   
 

Månad  År 2018 År 2019 
Januari  557  561 
Februari  536  552 
Mars  508  460 
April  509 563 
Maj  523 510 
Juni  489 521 
Juli  541 572 
Augusti 554 620 
September 591  
Oktober 495  
November 489  
December 460  
Snitt  521 545 

 
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 tackar för 
redovisningen och lägger den till handlingarna. 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
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 _____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
Verksamhetschef Vård och omsorg 
Ekonomi SN 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2019-10-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §103/19   Dnr: SN 2019/86 
 
Uppföljning av internkontroll januari - augusti 2019 
 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Godkänna uppföljning av internkontrollplan januari-augusti  
år 2019 och överlämna redovisningen till kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialförvaltningen använder internkontroll som hjälp för att 
arbeta med moment i det dagliga arbetet som identifieras som 
riskfyllda.  
 
Förvaltningen har i uppdrag att kontrollera rutiner dels i 
samband med delårsbokslutet och även vid årsbokslut.  
 
Vid delårsbokslutet kontrollerades tre rutiner vilka avsåg 
- uppföljning av trygg/säker hemgång 
- att antalet beslutade timmar inom boendestöd följer 

riktlinjen samt  
- rekvisitionshantering 
 
Förslag till beslut 
 
Socialnämnden godkänner uppföljning av internkontrollplan 
delåret 2019 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Mathz Eriksson (C) föreslår att nämnden beslutar 
enligt förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande Mathz Eriksson (C) finner att nämnden beslutar 
enligt förslag till beslut. 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2019-10-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Kommunstyrelsen 
För kännedom 
Förvaltningschef  
Utvecklingsstrateg 
Verksamhetschefer 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2019-10-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §104/19   Dnr: SN 2019/90 
 
Socialnämndens verksamhetsberättelse januari-
augusti år 2019 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Godkänna verksamhetsberättelse för socialnämnden januari-
augusti år 2019 och överlämnar redovisningen till 
kommunstyrelsen. 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
En viss omorganisering inom förvaltningen har skett under 
delåret och två nya enheter har tillkommit. E-hälsa och 
Myndighet som tidigare låg direkt under förvaltningschef har 
blivit en egen enhet med nytillsatt enhetschef. Under våren 
startade bemanningsenheten, också där med nytillsatt 
enhetschef, med syfte att stödja förvaltningen med 
korttidsvikarier via systemet TimeCare. Detta har skett inom 
befintlig budgetram. Under våren har arbetet kring 
bemanningsekonomi startat vilket innebär att genomlysa 
verksamheternas scheman och påbörja schemaläggning utifrån 
verksamheternas behov, även samplanering och rätten till 
heltidsanställning ingår i arbetet. Samtliga chefer inom 
avdelningen för vård och omsorg samt funktionsstöd har eller 
kommer att gå utbildning i bemannings-ekonomi under året. 
Inom vård och omsorg har trycket på särskilda boendeplatser 
ökat, för närvarande är det 30 stycken individer som väntar på 
boendeplats. 
 
 
Inom avdelningen för individ och familj har det under första 
delåret varit ett högt inflöde av orosanmälningar till enheten för 
barn och unga, en tredjedel av ärendena handlar om våld. 
Ärenden inom så kallad hedersrelaterat våld och förtryck 
fortsätter att öka, enheten har startat utbildningsinsatser 
tillsammans med regionen för att öka kunskapen hos 
handläggarna kring dessa frågor.  
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2019-10-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Därtill har det, under första delåret 2019, varit en ökning av 
ärenden inom droganvändande bland ungdomar och unga 
vuxna, som förorsakat fler tvångsomhändertaganden.  
Ett förändrat arbete har startat och enheten lägger ett större 
fokus kring arbetet på "hemmaplan" genom stödboende, 
familjehem eller i det egna hemmet. Handläggarna arbetar även i 
team tillsammans med fältkuratorer, familjeteam samt med 
externa aktörer såsom skola och polis. 
 
Funktionsstöd öppnade ett nytt boende med särskild service för 
vuxna enligt LSS i januari månad med sex boendeplatser/ 
lägenheter i centrala Lindesberg. 
 
Socialförvaltningens avvikelse per sista augusti uppgår till -8,2 
Mnkr och prognos för helåret är -13,6 Mnkr, motsvarande 2,5 %. 
Föregående prognos var -15,5 Mnkr, förbättringen beror på 
lägre kostnader än förväntat inom hemtjänst, personlig assistans 
och särskilt boende samt högre intäkter för ensamkommande 
barn. Funktionsstöd har en negativ avvikelse 
 
Socialnämnden får ta del av ekonomiredovisning januari-augusti 
år 2019: 
 

Verksamhet Avvikelse Helårs 
prognos 

Budget 
helår 

Budget 
avvikelse 

helår 
Administration  0,5  21,6  22,2  0,6  
Funktionsstöd  -3,4  149,0  143,4  -5,6  
Individ- och familj  1,9  88,8  88,2  -0,6  
Vård och omsorg  -7,2  288,0  280,0  -8,0  
Totalt (Mnkr) -8,2  547,4  533,8  -13,6  

 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Mathz Eriksson (C) föreslår att socialnämnden 
godkänner verksamhetsberättelse för socialnämnden januari-
augusti år 2019 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2019-10-10  
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Beslutsgång 
 
Ordförande Mathz Eriksson (C) finner att socialnämnden 
godkänner verksamhetsberättelse för socialnämnden januari-
augusti år 2019 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Kommunstyrelsen 
För kännedom 
Förvaltningschef  
Ekonom SN 
Verksamhetschefer 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §105/19   Dnr: SN 2019/14 
 
Delegationsordning socialnämnd  
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Godkänna reviderad delegationsordning. Samt beslutar att 
ärendet ska återkomma senast oktober år 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Organisationsförändringar föranleder revidering i 
delegationsordningen. Myndighetsenheten är numera uppdelad 
mellan funktionsstöd/myndighet och vård och 
omsorg/myndighet eftersom vissa ärenden föranleder både 
myndighet och verkställighet, och var därav svåra att särskilja 
varandra. 
 
Socialnämnden får ta del av den reviderade 
delegationsordningen. 
 
Nya ärenden och delegat: 
- Beslut om vård efter 18års dagen vid familjehemsplacering  

- SNAU   
- Överenskommelse om ensamkommande barn placerat i 

annan kommun – enhetschef   
- Beslut om ersättning vid förlorad arbetsinkomst vid 

placering i familjehem   
- upp till 3 mån - enhetschef 
- utöver 3 mån - SNAU 

- Medgivande till vård utan den ene vårdnadshavarens 
samtycke – SNAU   

 
Övriga ändringar: 
- Hyresskulder delegat under tre månader - enhetschef   
- beslut om uppföljning efter det att placering i familjehem 

eller hem för vård eller boende upphört - delegerats från 
enhetschef till samordnare myndighetsutövning   
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
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- Beslut om den unges umgänge med vårdnadshavare och 
med förälder som har umgängesrätt reglerad genom dom 
eller avtal, efter beslut om flyttningsförbud eller tillfälligt - 
delegerats från enhetschef till SNAU   

- Ärende om beslut om korttidsvistelse utanför det egna 
hemmet har förtydligat och ändrat delegation gällande antal 
dagar per månad.   

- De tre första ärenden, gällande polisanmälan, lämna uppgift 
och uppgift om misstanke om brott, har delegerats ner till 
enhetschef   

- Två ärenden har delegerats ner från verksamhetschef till 
enhetschef gällande meddelande till annan kommun   

- Tillsynsärenden har delegerat ner till enhetschef gällande 
yttrande av ärenden till IVO   

- Ärende har delegerats upp till enhetschef gällande utdrag ur 
belastningsregister   

 
Socialnämnden har även tagit del av protokollsutdrag från 
socialnämndens sammanträde den 13 juni år 2019 SN §72 
Kompletterande beslutanderätt. 
 
Förslag till beslut 
 
Socialnämnden beslutar att anta förslagna revideringar i 
delegationsordningen för socialnämnden.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Mathz Eriksson (C) föreslår att socialnämnden ska 
godkänna förslag till reviderad delegationsordning. Samt att 
ärendet ska återkomma senast om ett år. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande Mathz Eriksson (C) finner att socialnämnden 
beslutar godkänna reviderad delegationsordning. Samt att 
ärendet ska återkomma senast om ett år. 
 _____ 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
Förvaltningschef  
Verksamhetschefer 
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Socialnämnden  
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SN §106/19 
 
Delegationsärenden 
 

Beslut 
 
Socialnämnden har tagit del av redovisade delegationsbeslut 
som läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till socialnämnden: 
 
2019-09-02 Avtal om handledning av personal inom 
försörjningsstöd 2019-09-02 - 2019-12-31     
 
_________ 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
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SN §107/19 
 
Meddelanden 
 

Beslut 
 
Socialnämnden har tagit del av redovisade meddelanden som 
läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till socialnämnden: 
 
2019-09-04 Svar på begäran om utredning kring tillbud 
2019-08-18, dnr 2019/043300 Dnr SN 2019/84 

  

 
2019-06-18 Målbild för hälso- och sjukvård i Örebro län 
2030  

  

 
2019-08-27 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 27 augusti 2019 § 135 - Redovisning 
ej verkställda beslut inom socialförvaltningen kvartal 1 
2019 Dnr SN 2019/48 

  

 
2019-08-22 Dom i Förvaltningsrätten 2019-08-22 målnr 
2166–19 om överklagat beslut i socialnämnden 2019-
03-28 om ekonomiskt bistånd - avslag för klagande 

  

 
2019-08-22 Dom i Förvaltningsrätten 2019-08-22 målnr 
2487–19 om överklagat beslut i socialnämnden 2019-
04-24 om ekonomiskt bistånd - avslag för klagande 

  

 
2019-08-26 Dom i Förvaltningsrätten 2019-08-26 målnr 
3854–19 om överklagat beslut i socialnämnden 2019-
06-04 om ekonomiskt bistånd - avslag för klagande 

  

 
2019-09-03 Dom i Förvaltningsrätten 2019-09-03 målnr 
1360–19 om överklagat beslut i socialnämnden 2019-
02-25 om ekonomiskt bistånd - avslag för klagande 

  

 
2019-09-05 Svar på synpunkt på blankett för bekräftelse 
av faderskap  
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Socialnämnden  
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2019-09-16 Dom i Förvaltningsrätten 2019-09-16 målnr 
4382–19 om överklagat beslut i socialnämnden 2019-
07-23 om ekonomiskt bistånd - avslag för klagande 

  

 
2019-09-18 Dom i Förvaltningsrätten 2019-09-16 
målnr 2039–19 om överklagat beslut i socialnämnden 
2019-03-12 om ekonomiskt bistånd - avslag för 
klagande 
 
____________  
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Socialnämnden  
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SN §108/19 
 
Informationsärenden 
 

Beslut 
 
Socialnämnden tackar för informationen. 
 
Förtroendevaldas arbetsgivarroll och ansvar återkommer vid 
beredande socialnämnd i november år 2019. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till socialnämnden: 
 
2019-04-02 Sveriges kommuner och landsting SKL - 
Förtroendevaldas arbetsgivarroll och ansvar, 
information från personalchef Carina Fyrpihl vid 
beredande socialnämnd i september år 2019, Dnr SN 
2019/85 

  

 
2019-09-19 Styrmodell för ledning och styrning, 
information från controller Anette Persson vid 
beredande socialnämnd i september år 2019,  
Dnr SN 2019/28 

  

 
_________ 
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SN §109/19 
 
Övriga frågor 
 

Beslut 
 
Socialnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till socialnämnden: 
 
Bemanningsekonomi  
Ordförande Mathz Eriksson (C) delger nämnden att det har 
inkommit skrivelser och kontakter som tagits avseende beslut 
taget vid nämndens sammanträde i september  
år 2019 (SN §88/19 Dnr: SN 2019/67). 
 
Förvaltningschef Madde Gustavsson delger nämnden hur 
samverkan har skett i ärendet fram till beslut och hur 
förvaltningen har planerat att arbeta för att genomföra beslutet. 
 
___________ 
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