
LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) 
 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 2019-09-19 
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) (C) 
Marie Lindh (V) 
Sven-Erik Larsson (M) 
Monika Klockars (M) 
Margareta Andergard (KD) 
Björn Larsson (-) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Birgitta Lind Axelsson (V) 
Bertil Jansson (M) 
Ingalill Lennartdotter (MP) 
Jari Mehtäläinen (SD) tjänstgörande, ersätter vakant (SD) 

Övriga 
deltagare: 

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

Utses att 
justera 

Sven-Erik Larsson ersättare Margareta Andergard 
Justeringens 
plats och tid: 

 
 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_____________________________________________ 
Jessica Brogren 

 
Paragraf 

 
85 - 98 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Mathz Eriksson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Sven-Erik Larsson 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2019-09-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 

 
§85/19 Remiss Handlingsplan sammanhållen vård och omsorg 
  
§86/19 Ordförande beredskap 
  
§87/19 Redovisade domar 
  
§88/19 Bemanningsekonomi 
  
§89/19 Information från verksamheten till socialnämnden i augusti 

2019 
  
§90/19 Sammanställning ej verkställda beslut inom 

socialförvaltningen kvartal 2, 2019 
 

  
§91/19 Budget i balans 2019 socialnämnden 
  
§92/19 Åtgärder budget i balans 2020 
  
§93/19 Nämndens arbetsmiljöansvar 
  
§94/19 Val av ledamot till socialnämndens arbetsutskott 
  
§95/19 Delegationsärenden 
  
§96/19 Meddelanden 
  
§97/19 Informationsärenden 
  
§98/19 Övriga frågor 
  
  

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (25) 
 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2019-09-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §85/19   Dnr: SN 2019/68 
 
Remiss Handlingsplan sammanhållen vård och 
omsorg 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
- Anta socialförvaltningen svar 
- Beslutet sänds till regionens hälso- och sjukvårdsnämnd för 

slutgiltigt beslut 
 
Ärendebeskrivning 
 
Utgångspunkten för handlingsplanen är det prioriterade 
området Hälsofrämjande arbete och hälso- och sjukvård i den 
regionala utvecklingsstrategin, RUS. Handlingsplanens 
strategiska inriktning är att utveckla en tillgänglig och 
framtidsinriktad hälso- och sjukvård och omsorg genom 
samverkan. Handlingsplanen omfattar alla åldersgrupper och 
gäller både för somatisk och psykiatrisk vård och omsorg. 
 
Länets kommuner har nu möjlighet att lämna synpunkter innan 
handlingsplanen fastställs. Den kommer också behandlas i 
Specifika samverkansrådet för social välfärd samt vård och 
omsorg. Slutligt beslut tas i regionens hälso- och 
sjukvårdsnämnd.  
 
Utgångspunkten för handlingsplanen är det prioriterade 
området Hälsofrämjande arbete och hälso- och sjukvård i den 
regionala utvecklingsstrategin, RUS. Handlingsplanens 
strategiska inriktning är att utveckla en tillgänglig och 
framtidsinriktad hälso- och sjukvård och omsorg genom 
samverkan. Handlingsplanen omfattar alla åldersgrupper och 
gäller både för somatisk och psykiatrisk vård och omsorg.  

Socialförvaltningen har varit delaktig i arbetet att ta från 
handlingsplanen. Länets kommuner har nu möjlighet att lämna 
synpunkter innan handlingsplanen fastställs. Den kommer 
också behandlas i Specifika samverkansrådet för social välfärd 
samt vård och omsorg. Slutligt beslut tas i regionens hälso- och 
sjukvårdsnämnd. 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2019-09-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att  
- Anta socialförvaltningen svar 
- Beslutet sänds till regionens hälso- och sjukvårdsnämnd för 

slutgiltigt beslut 
 
_____ 
 
För åtgärd: 
  
 
För kännedom: 
Regionens hälso- och sjukvårdsnämnd 
Förvaltningschef 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2019-09-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §86/19   Dnr: SN 2019/83 
 
Ordförande beredskap 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att: 
 
- Om en schemaläggning med beredskap var tredje helg som 

delas mellan ordförande, vice ordförande och vald delegat. 
- Nämndens ordförande ska i den mån som är möjligt 

fortsättningsvis ha beredskap under veckorna. 
- Nämnden överlåter till beredskapsgruppen att själva lägga 

schema för beredskap. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt socialtjänstlagens delegationsordning kan vissa delar ej 
delegeras från nämnden mer än till ett av nämnden utsett 
utskott vilket beskrivs i 10 kap 4 § Socialtjänstlagen. Vid mer 
akuta ärenden inom LVU och LVM kan ordföranden eller någon 
annan ledamot som nämnden har tillförordnat besluta i ärendet. 
Detta får dock endast ske om nämndens beslut i frågan inte kan 
avvaktas (se prop. 1982/82:8 s 64).  
 
Det innebär rent praktiskt att som ordförande har man en 
ständig beredskap då behovet av snabba beslut i ärenden ibland 
krävs. Detta är vad som beskrivs som ”ordförande beredskap” 
vilket idag delas mellan ordförande, vice ordförande och en 
ledamot. Grunden har dock varit att ordföranden tidigare haft i 
princip ständig beredskap och vid särskilda önskemål som vid 
semester och liknande har någon av de andra två gått in och 
tagit över beredskapen. 

 
Förslag är att den ”ordförandeberedskap” normalt är ordförandes dagtid 
och övrig tid under vardagar men att helgerna delas upp med 
tjänstgöring var tredje helg och vid ordförandes frånvaro delas mellan 
ordförande, vice ordförande och en ledamot.  
 
Arbetsmiljön för ordföranden kommer dock märkbart förbättras och det 
bör tilläggas att ingen annan politiker eller tjänsteman verkar under 
sådana förhållanden. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Nämnden har tagit del av kostnadsberäkning för lagt förslag: 
 
Beredskapsersättningen för förtroendevald som ersätter 
socialnämndens ordförande, kostnad per tillfälle. 
Helg, fre kl. 17:00 – mån kl. 08:00   1 400 kr 
Tillkommande helgdag eller enstaka helgdag  570 kr 
Vardag, dag 1 kl. 17:00 till dag 2 kl. 08:00  300 kr 
 
Kostnad för ersättare två tredjedelar av alla helger under ett år  
är 49 000 kr, beräknat på 1 400 kr per helg och 35 helger. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Mathz Eriksson (C) lägger förslag till beslut 
tillsammans med vice ordförande Elin Axelsson (S) och Sven-
Erik Larsson (M): 
 
Socialnämnden ska besluta om en schemaläggning med 
beredskap var tredje helg som delas mellan ordförande, vice 
ordförande och vald delegat. 
 
Nämndens ordförande i den mån som är möjligt 
fortsättningsvishar beredskap under veckorna. 
Nämnden överlåter till beredskapsgruppen att själva lägga 
uppschemat. 
 
Beslutsgång  
 
Ordförande Mathz Eriksson (C) finner att nämnden beslutar 
enligt förslag. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
Socialjour Örebro kommun 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer  
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §87/19   Dnr:  
 
Redovisade domar 
 
Beslut 
 
Socialnämnden har tagit del av redovisad dom. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förvaltningschef Madde Gustavsson redogör för den dom som gått 
emot nämndens beslut under perioden januari-juni år 2019, dom i 
Förvaltningsrätten 2019-06-20 målnr 161–19 om överklagat beslut i 
socialnämnden 2018-12-07 om särskilt boende. I domen var 
ordförande skiljeaktig och framförde att överklagan borde avslås. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2019-09-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §88/19   Dnr: SN 2019/67 
 
Bemanningsekonomi 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att: 
- Anställa en projektledare under implementeringstiden och 

fram till årets slut år 2020. Schemaläggningsstrukturen och 
dess förändringar behöver sätta sig i organisationen 

- Införa 8 timmars vaken natt 
- Alla anställda med en sysselsättningsgrad över 50 % har nio 

fridagar på fyraveckor 
- Införa samplaneringsytor 
- Alla enhetschefer inom Socialförvaltningen utbildas i 

bemanningsekonomi 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige har beslutat om en minskad budgetram för 
socialnämnden med 14.2 miljoner år 2020. Detta kräver 
strukturella förändringar i förvaltningen som ger effekt på både 
kort och lång sikt, men med fortsatt fokus på bibehållen kvalitet 
till medborgarna. 
 
I och med heltidsresans införande, som kommunen är delaktig i, 
kräver även detta att förändringar i arbetssätt måste göras. 
Heltidsresan ska enligt överenskommelse mellan Sveriges 
Kommuner och Landsting och fackförbundet kommunal vara 
infört år 2021. 
 
Ovanstående åtgärder som förslag till beslut skulle innebära en 
besparing på omkring 20 Mnkr. För att uppnå helårseffekt krävs 
att införandet sker 1 januari 2020. För att nå en ramminskning 
om 14,2 Mnkr inför budget år 2020 behöver dock beslut fattas 
om ytterligare åtgärder varför förslag om förändring i/ 
nedläggning av frivilliga verksamheter även föreslås. 
 
Förvaltningen har arbetat med denna fråga under en längre tid 
och påbörjat en utbildning i bemanningsekonomi och 
produktionsplanering under våren 2019 tillsammans med 
stödfunktioner inom förvaltningen. 
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Socialnämnden  
 

2019-09-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Kommunal har samtidigt som Socialnämnden fått utbildning 
samt att ärendet dragits i samverkansmöte. 
 
Detta är en förändring som inte kommer att påverka 
medborgarna inom förvaltningens verksamheter och den 
innebär även att vi kan bibehålla de förbyggande verksamheter 
vi idag har och som på lång sikt innebär lägre kostnader för 
kommunen. 
 
Innebär stora förändringar för våra medarbetare, vilket kan 
upplevas både som positivt och negativt. Fokus kommer att vara 
på hälsosamma scheman och att lagar och avtal gällande 
arbetstider fortsätter att följas. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att 
- Anställa en projektledare under implementeringstiden och 

fram till årets slut år 2020. Schemaläggningsstrukturen och 
dess förändringar behöver sätta sig i organisationen 

- Införa 9 timmars vaken natt 
- Alla anställda med en sysselsättningsgrad över 50 % har nio 

fridagar på fyraveckor 
- Införa samplaneringsytor 
- Alla enhetschefer inom socialförvaltningen utbildas i 

bemanningsekonomi 
 

Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Mathz Eriksson (C) föreslår att nämnden ska  
besluta enligt förvaltningens förslag med förändringen att införa 
8 timmars vaken natt. 
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Socialnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Beslutsgång 
Ordförande Mathz Eriksson (C) finner att nämnden beslutar enligt 
förslag att: 
- Anställa en projektledare under implementeringstiden och 

fram till årets slut år 2020. Schemaläggningsstrukturen och 
dess förändringar behöver sätta sig i organisationen 

- Införa 8 timmars vaken natt 
- Alla anställda med en sysselsättningsgrad över 50 % har nio 

fridagar på fyraveckor 
- Införa samplaneringsytor 
- Alla enhetschefer inom socialförvaltningen utbildas i 

bemanningsekonomi 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Verksamhetschefer 
Enhetschef  
För kännedom 
Ekonom 
Personalenheten  
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2019-09-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §89/19   Dnr: SN 2019/18 
 
Information från verksamheten till socialnämnden i 
augusti 2019 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Tacka för informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid beredande socialnämnd i augusti år 2020 så delgavs 
nämnden följande information: 
 
Individ och familj 
Arbetsmiljöincident på barn och unga. Den utredning som 
Arbetsmiljöverket gjort i ärendet (SN 2019/84) har avslutats 
och Arbetsmiljöverket bedömer att förvaltningens utredning och 
åtgärder/åtgärdsplaner inte ger anledning till några ytterligare 
tillsynsinsatser, ärendet avslutas. 
 
6 nya LVU ärenden under sommaren och 26 pågående ärenden 
enligt LVU. 2 placeringar på SIS under sommaren. 
 
Funktionsstöd 
Ej verkställda LSS boende 2 individer varav 1 beslut är ett 
förhandsbesked 
Ej verkställda kontaktpersoner LSS, nio individer varav 5 är 
avbrott i verkställighet 
 
Vård och Omsorg 
På korttids är 18 individer varav 11 väntar på särskilt boende. 
Särskilt boende (Säbo): 20 individer väntar på plats 
Särskilt boende, demens: 10 individer väntar på plats 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2019-09-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §90/19   Dnr: SN 2019/79 
 
Sammanställning ej verkställda beslut inom 
socialförvaltningen kvartal 2, 2019 
 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att: 

 

Sammanställningen avseende ej verkställda beslut kvartal 2 år 
2019 ska delges kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, 
efter redaktionella förändringar. 

 
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. 

 

Socialnämnden får ta del av inrapporterade ej verkställda beslut 
avseende kvartal 2 år 2019. 
 
Förslag till beslut 
Att sammanställningen avseende ej verkställda beslut kvartal 2 
år 2019, delges kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
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Socialnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

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

2019-09-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §91/19   Dnr: SN 2019/25 
 
Budget i balans 2019 socialnämnden 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet, för fortsatt 
utredande avseende budget år 2019. 
 
  
Ärendebeskrivning  
I början av 2019 lämnade förvaltningen en skrivelse till 
nämnden med avisering om att förvaltningens budgetramar 
skulle innebära ett underskott om 15 Mnkr. Prognosen per sista 
juni visar på att den negativa avvikelsen kvarstår.  

 

Förvaltningschef Madde Gustavsson delger nämnden att 
helårsprognosen vid beslutande nämnd i september år 2019 är 
ett underskott om 13,6 Mnkr. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden att fatta beslut om förändring 
i/nedläggning av ett antal frivilliga verksamheter utifrån 
motsvarande underskott. Att ge förvaltningen i uppdrag att 
arbeta fram risk- och konsekvensbeskrivningar motsvarande 
belopp. 

 
Ledamöters förslag till beslut 
Ordförande Mathz Eriksson (C) föreslår att nämnden beslutar 
att återremittera ärendet för fortsatt arbete innan beslut 
avseende budget i balans år 2019 tas i socialnämnden. 
  
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Förvaltningschef  
För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2019-09-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §92/19   Dnr: SN 2019/44 
 
Åtgärder budget i balans 2020 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet, för fortsatt 
utredande avseende budget år 2019. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunfullmäktige har beslutat om en minskad budgetram för 
socialnämnden med 14.2 miljoner 2020. 
 
 
Ledamöters förslag till beslut 
Ordförande Mathz Eriksson (C) föreslår att nämnden beslutar 
att återremittera ärendet för fortsatt arbete innan beslut 
avseende budget i balans år 2019 tas i socialnämnden. 

 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Förvaltningschef  
För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2019-09-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §93/19   Dnr: SN 2019/85 
 
Nämndens arbetsmiljöansvar 
 
Beslut 
 
Ärendet utgår och återkommer vid beredande nämnd i 
september år 2019. 
 
Ärendebeskrivning 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Förvaltningschef 
Personalchef  
För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2019-09-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §94/19   Dnr:  
 
Val av ledamot till socialnämndens arbetsutskott 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att  
 
Jari Mehtäläinen blir vald som ordinarie ledamot i 
socialnämndens arbetsutskott. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anders Eriksson (SD) har avlidit, därför har kommunfullmäktige 
valt Jari Mehtäläinen som ordinarie ledamot i socialnämnden, vid 
kommunfullmäktige 2019-09-16. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Sven-Erik Larsson (M) föreslår att då Anders Eriksson (SD) ska 
ledamot som ersätter tillhöra Sverigedemokraterna. 
 
Som ledamot i socialnämndens arbetsutskott föreslås Jari 
Mehtäläinen (SD). 
 
 
Beslutsgång 
Socialnämnden beslutar enligt förslag. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Kommunkansliet 
För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2019-09-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §95/19 
 
Delegationsärenden 
 

Beslut 
 
Socialnämnden har tagit del av redovisade delegationsbeslut. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till socialnämnden: 
 
2019-08-06 Anmälan personuppgiftsincident gällande 
internpostkuvert Dnr SN 2019/74 

  

 
Delegationsrapport individ och familj 2019-05-01 -  
2019-05-31  

  

 
Delegationsrapport individ och familj 2019-06-01 -  
2019-06-30  

  

 
Delegationsrapport individ och familj 2019-07-01 -  
2019-07-31 

  

 
Delegationsbeslut inom avdelning individ och familj  
2019-05-01 - 2019-05-31 biståndsärenden med  
nr 1:1 - 1:237 lottade ärenden  

  

 
Delegationsbeslut inom avdelning individ och familj  
2019-06-01 - 2019-06-30 biståndsärenden med  
nr 1:1 - 1:255 lottade ärenden  

  

 
Delegationsbeslut inom avdelning individ och familj  
2019-07-01 - 2019-07-31 biståndsärenden med  
nr 1:1 - 1:218 lottade ärenden  

  

 
2019-08-06 Personuppgiftsincident gällande 
internpostkuvert Dnr SN 2019/74 

  

 
2019-07-05 Förvaltningsrätten beslut 2019-07-05 
målnr 3528–19 Omedelbart omhändertagande LVU  
_____________ 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2019-09-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
SN §96/19 
 
Meddelanden 
 

Beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till socialnämnden: 
 
2019-07-03 Svar på klagomål på verksamhet avseende 
verkställighet av boendestöd,  
IVO dnr 7.3–22983/2019–4 Dnr SN 2019/66 

  

 
2019-05-20 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges 
sammanträde den 20 maj 2019 § 86 - Avgifter för 
kostnader vid måltidsenhetens öppna restauranger  

  

 
2019-05-20 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges 
sammanträde den 20 maj 2019 § 85 - 
Integrationsprogram för Lindesbergs kommun    

  

 
2019-05-20 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges 
sammanträde den 20 maj 2019 § 87 - Redovisning ej 
verkställda beslut inom socialförvaltningen kvartal 3 
2018 Dnr SN 2018/217 

  

 
2019-06-10 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges 
sammanträde den 10 juni 2019 § 122 - Redovisning ej 
verkställda beslut inom socialförvaltningen kvartal 4, 
2018 Dnr SN 2019/20 

  

 
2019-06-10 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges 
sammanträde den 10 juni 2019 § 130 - Avsägelse och 
fyllnadsval av ersättare i socialnämnden efter  
Sanna Jansson (L) Dnr SN 2019/43 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2019-09-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2019-06-10 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges 
sammanträde den 10 juni 2019 § 114 - 
Driftbudgetramar, nämnder för budget 2020 och  
VP 2021–2022 Dnr SN 2019/44 

  

 
2019-06-13 Behörighetsreglering för den sociala barn- 
och ungdomsvården | Viktig information från SKL, 
cirkulär 19:25 Dnr  

  

 
2019-06-13 Beslut från IVO 2019-06-13 gällande Tillsyn 
avseende samordning av insatser till barn med psykisk 
ohälsa, dnr 8.5–20225/2018–38 Dnr SN 2018/142 

  

 
2019-06-14 Beslut om beviljat statsbidrag för 
verksamhet med personligt ombud under 2019 totalt 
231 139 kronor, dnr 821-815-2019 Dnr SN 2018/50 

  

 
2019-06-19 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 19 juni 2019 § 118 - Utredning av 
arbetsmarknadsenheten och försörjningsstöd    

  

 
2019-06-19 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 19 juni 2019 § § 122 - Information om 
försörjningsstöd statistik    

  

 
2019-06-19 Beslut att begära återbetalning av 
statsbidrag för verksamhet med personligt ombud, dnr 
9.2–6973/2018 Dnr SN 2018/50 

  

 
2019-07-09 Sveriges kommuner och landsting SKL 
Förfrågan till kommuner att delta i upphandling av 
högskolekurser för behörighet inom BoU, svar senast  
20 september  

  

 
2019-07-09 Sveriges kommuner och landsting SKL 
Förfrågan till kommuner att delta i upphandling av 
högskolekurser för behörighet inom BoU  

  

 
2019-05-20 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges 
sammanträde den 20 maj 2019 § 92 - Motion från Tuula 
Marjeta (C) och Christina Pettersson (C) om att ge 
pensionärer 80+ hemtjänst 8 timmar/månad utan krav 
på biståndsbedömning Dnr SN 2018/206 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2019-09-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2019-05-20 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges 
sammanträde den 20 maj 2019 - Socialnämnden - 
Tjänsteskrivelse svar på motion om yngre demenssjukas 
behov av korttidsplatser och särskilt boende i 
kommunerna i norra Örebro län Dnr SN 2018/207 

  

 
2019-06-10 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges 
sammanträde den 10 juni 2019 § 126 - Svar på motion 
från Inger Griberg (MP) och Bengt Evertsson (MP) om 
att erbjuda alla som fyllt 90 år plats på äldreboende utan 
biståndsbeslut Dnr SN 2019/23 

  

 
2019-06-19 Resultat av inspektion vid äldreboendet 
Solliden 2019-06-18 dnr 2019/035434 samt 
meddelande om återbesök 2019-09-17 Dnr SN 
2018/111 

  

 
2019-06-20 Dom i Förvaltningsrätten målnr 161–19 om 
överklagat beslut i socialnämnden 2018-12-07 om 
särskilt boende - bifall för klagande 

  

 
2019-06-26 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges 
sammanträde den 10 juni 2019 § 125 - Svar på motion 
från Christina Pettersson (C) och Tuula Marjeta (C) om 
att förbättra anhörigstödet i Lindesbergs kommun Dnr 
SN 2018/208 

  

 
2019-06-28 Avslutsbrev Ågården, Arbetsmiljöverket dnr 
2018/052434 - ärendet avslutas Dnr SN 2018/111 

  

 
2019-07-08 Synpunkt avseende maten inom 
hemtjänsten  

  

 
2019-09-17 Information från verksamheten vård och 
omsorg om inbjudan till seniormässa 2019-10-02  
Dnr SN 2019/18 

  

 
2019-06-18 Dom i Förvaltningsrätten 2019-06-18 målnr 
4655–18 om överklagat beslut i socialnämnden 2018-
07-05 om bostad med särskild service för barn och 
ungdomar - avslag för klagande 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2019-09-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2019-06-27 Klagomål på verksamhet avseende 
verkställighet av boendestöd,  
IVO dnr 7.3–22983/2019–4, överlämnas för utredning 
inom ramen för systematiskt kvalitetsarbete Dnr SN 
2019/66 

  

 
2019-08-07 Dom i Förvaltningsrätten målnr 254–19 om 
överflytt av ärende, IVO dnr 8.7.4–38907/2018 - avslag 
för klagande Dnr SN 2018/199 

  

 
2019-06-19 Dom i Förvaltningsrätten 2019-06-19 målnr 
2079–19 om överklagat beslut i socialnämnden 2019-
03-04 om ekonomiskt bistånd - avslag för klagande  

  

 
2019-06-24 Klagomål på socialtjänsten i barnärende, 
IVO dnr 7.3–21953/2019–4, överlämnas för utredning 
inom ramen för systematiskt kvalitetsarbete Dnr SN 
2019/19 

  

 
2019-06-27 Dom i Förvaltningsrätten 2019-06-27 målnr 
968–19 om överklagat beslut i socialnämnden 2019-02-
04 om ekonomiskt bistånd - avslag för klagande 

  

 
2019-06-28 Dom i Förvaltningsrätten 2019-06-28 målnr 
2357–19 om överklagat beslut om beredande av vård 
enligt LVU - avslag för sökande socialnämnden  

  

 
2019-07-03 Brevsvar avseende klagomål till IVO dnr 
7.3–21400/2019 Dnr SN 2019/55 

  

 
2019-07-03 Brevsvar avseende klagomål till IVO dnr 
7.3–24420/2019 Dnr SN 2019/69 

  

 
2019-07-04 Klagomål på socialtjänsten kring 
orosanmälan, IVO dnr 7.3–24420/2019, överlämnas för 
utredning inom ramen för systematiskt kvalitetsarbete 
Dnr SN 2019/69 

  

 
2019-07-08 Kammarrätten i Sundsvall - beslut 2019-07-
08 målnr 2068/19  - Omedelbart omhändertagande, 
fråga om behörig domstol  
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2019-09-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2019-07-09 Information gällande klagomål inlämnat till 
IVO dnr 7.3–366/2019 Dnr SN 2019/17 

  

2019-07-09 Avseende klagomål inlämnat till IVO  
Dnr SN 2019/19 

  

 
2019-07-09 Brevsvar angående klagomål till IVO  
2019-07-03 Dnr SN 2019/19 

  

 
2019-07-09 IVO överlämnar klagomål på verksamhet 
dnr 7.3–24217/2019–3 2019-07-08 Dnr SN 2019/73 

  

 
2019-07-15 Falun Förvaltningsrätt målnr 3105–19 Dom 
2019-07-12 Ansökan om vård enligt lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga - avslag för klagande  

  

 
2019-07-16 Svar på klagomål på verksamhet IVO dnr 
7.3–24217/2019 Dnr SN 2019/73 

  

 
2019-08-01 Beslut i Förvaltningsrätten 2019-08-01 
målnr 1812–19 om överklagat beslut i socialnämnden 
2019-03-25 om ekonomiskt bistånd - avslag för 
klagande 

  

 
2019-08-09 Beslut i Förvaltningsrätten 2019-08-09 
målnr 3265–19 om överklagat beslut i socialnämnden 
2019-06-10 om ekonomiskt bistånd - avisas med 
hänvisning till socialnämnden för ansökan om bistånd 
för boendekostnad  

  

 
2019-08-14 Beslut i Förvaltningsrätten målnr 7327–18 
E om överklagat beslut över Ersättningsskyldighet av 
kostnad för vård av underårig enligt socialtjänstlagen 
(2001:453), SoL - bifall av socialnämndens ansökan 
 

  

______________ 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2019-09-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §97/19 
 
Informationsärenden 
 

Beslut 
 
Socialnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande information gavs till socialnämnden vid beredande 
nämnd i augusti år 2019: 
 
Information från vuxenenheten inom avdelningen för 
individ och familj, delgavs av enhetschef Maria Arnesson, 
socialsekreterare Peter Joelsson och Ola Lindqvist vid 
öppenvården. 

  

 
____________ 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2019-09-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §98/19 
 
Övriga frågor 
 

Beslut 
 
Inga övriga frågor lyftes vid socialnämnden. 

Ärendebeskrivning 
 
___________ 
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