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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 

 
SN § 104/2018 Hemtjänst med förenklat beslutsfattande 
  
SN § 105/2018 Omsorgsmåltider vid Ekgården 
  
SN § 106/2018 Uppföljning av redovisning "Så här tycker de äldre om 

äldreomsorgen år 2017" 
  
SN § 107/2018 Boendeplan vård och omsorg samt framtida behov av särskilt 

boende i Lindesberg 
  
SN § 108/2018 Riktlinje parboende 
  
SN § 109/2018 Uppföljning serviceinsatsen tvätt inom hemtjänsten 
  
SN § 110/2018 Bostad först 
  
SN § 111/2018 Utbildning "Ett hem att växa i" för familjehem 
  
SN § 112/2018 Information från verksamheterna vid beredande nämnd juni 

2018 
  
SN § 113/2018 Nämndernas ansvarsutövande 2017 
  
SN § 114/2018 Ej verkställa beslut kvartal 1 år 2018 
  
SN § 115/2018 Budget med konsekvenser och investeringar år 2019 
  
SN § 116/2018 Delårsbokslut/Socialnämndens verksamhetsberättelse januari-

juni 2018 
  
SN § 117/2018 Uppföljning internkontrollplan år 2018 
  
SN § 118/2018 Delegationsärenden 
  
SN § 119/2018 Meddelanden 
  
SN § 120/2018 Informationsärenden 
  
SN § 121/2018 Övriga frågor 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 104   Dnr: SN 2018/102 
 
Hemtjänst med förenklat beslutsfattande 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Ge i uppdrag till förvaltningschef att 
- fortsätta utreda hemtjänst med förenklat beslutsfattande. 
- tillskapa riktlinjer och rutiner för förenklat beslutsfattande. 
- Anpassa berörda verksamhetssystem inför förändringen av 

handläggning 
 
Återrapportera till nämnden vid beredande nämnd i november år 2018. 
 
Ärendebeskrivning 
I propositionen 2017/18:106 ”Förenklat beslutsfattande om hemtjänst 
för äldre” föreslås att det i Socialtjänstlagen (2001:453) ska införas en 
ny bestämmelse med innebörden att socialnämnden utan föregående 
behovsprövning får erbjuda hemtjänst till äldre personer.  
 
Syftet är att ge de kommuner som så önskar möjlighet at bevilja 
insatser inom äldreomsorgen på ett enklare sätt och med större 
utrymme för delaktighet och självbestämmande. 
 
Den nya bestämmelsen möjliggör även för kommuner att tona ner ett 
resurskrävande inledande utredningsarbete till förmån för att utveckla 
uppföljning av kvalitet, nöjdhet och effektivitet. Förslaget förstärker 
även inslagen av förebyggande insatser genom att generella 
hemtjänstinsatser tillgängliggörs i ett tidigare skede, vilket kan minska 
eller skjuta upp behovet av mer omfattande äldreomsorg. 
 
Genom att socialtjänstlagen inte preciserar vad som menas med äldre 
ligger det i kommunens befogenhet att i sina riktlinjer för handläggning 
bestämma från vilken ålder som anses vara lämplig vid handläggning 
av ansökningar med förenklad handläggning. 
 
Idag har Lindesbergs kommun redan förenklat beslutsfattande för 
trygghetslarm för personer över 80 år, vilket fungerar bra. 
 
Genom den förenklade ansökan underlättas det för individerna att 
få den hjälp de behöver samt att handläggarnas kompetens nyttjas 
där den bäst behövs. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Rutinerna för hur det förenklade beslutsfattande måste tillskapas 
och även nya rutiner för verksamhetssystem, planering med mera 
måste revideras. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att 

- fortsätta utreda hemtjänst med förenklat beslutsfattande  
-  tillskapa riktlinjer och rutiner för förenklat beslutsfattande 
-  anpassa berörda verksamhetssystem inför förändringen av 

handläggning 
-  återrapportering till socialnämnd i november 

 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Verksamhetschefer vård och omsorg, funktionsstöd 
Utvecklingsstrateg  
För kännedom 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 105   Dnr: SN 2017/219 
 
Omsorgsmåltider vid Ekgården 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Tacka för informationen. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Angelica Johansson, nutritionsansvarig dietist, kom till beredande 
nämnd i juni år 2018 för att informera nämnden om pilotprojektet 
Omsorgsmåltider på Ekliden, Ekgårdens särskilda boende 2018-01-29 
till och med 2018-04-29. 
 
Omsorgsmåltider (tidigare så kallade ”pedagogiska luncher”) upphörde 
inom vård och omsorg 020701 efter beslut taget av socialnämnden (Dnr 
28/2002 730), sannolikt av kostnadsskäl.  
 
Enhetschef Eva Jonsson-Häll på Ekgården samt nutritionsansvarig 
dietist Angelica Johansson tog under hösten 2017 initiativ till att 
återinföra omsorgsmåltider, i första hand för demensavdelningen 
Ekliden på Ekgården.  
 
Enskilda som har demens-sjukdom kan komma av sig i ätprocessen och 
behöver kontinuerligt under måltiden erhålla stöd och uppmuntran, 
såväl verbalt som fysiskt. För att främja ätandet och god måltidsmiljö 
för den enskilde krävs tålamod, inlevelseförmåga och lyhördhet av 
omvårdnadspersonalen. Att omvårdnadspersonalen under en 
omsorgsmåltid får möjlighet att sitta ned under hela måltiden bidrar till 
lugn och ro kring den enskilde, och när personalen äter av sin 
smakportion kan den enskilde ”spegla” ätandet och klara av att t ex föra 
maten till munnen på egen hand. Därmed kan omsorgsmåltider bidra 
till socialnämndens inriktningsmål att medborgarna skall ges 
förutsättningar för ett hälsosamt liv och tryggt åldrande.  
 
Pilotprojektet med omsorgsmåltider pågick under perioden 2018-01-29 
till och med 2018-04-29. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Omsorgsmåltiderna innebar att två omvårdnadspersonal satt ned med 
de enskilda under hela måltiden (lunch och middag) för att uppmuntra 
och stödja ätandet hos den enskilde, samtidigt som de åt en 
smakportion av samma maträtt som den enskilde. 
Omvårdnadspersonalen delade på en normalportion lunch respektive 
middag och ingen specialkost erbjöds till personalen under 
projekttiden.  
 
Slutsatsen i rapporten om pilotprojektet är att: 
Givet det positiva utfallet av pilotprojektet skulle sannolikt enskilda på 
kommunens samtliga avdelningar, men särskilt på demensavdelningar, 
gynnas av omsorgsmåltider.  
 
Kostnaderna för omsorgsmåltider får då vägas mot positiva effekter i 
form av individanpassat måltidsstöd, bättre förutsättningar för lugna 
och trivsamma gemensamma måltider samt ökade möjligheter att 
tillvarata de enskildas funktionsförmåga i aktiviteter som rör mat och 
dryck. För de enskilda där omsorgsmåltider bidrar till ökat energi- och 
proteinintag samt viktstabilitet kan även kostnader för t ex kosttillägg 
undvikas.  
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
Dietist 
Verksamhetschef vård och omsorg 
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SN § 106   Dnr: SN 2017/239 
 
Uppföljning av redovisning "Så här tycker de äldre om 
äldreomsorgen år 2017" 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Diskussionen fortskrider med fastighetsbolaget angående skötsel av 
utomhusmiljön. 
 
Tacka för informationen gällande förbättringar kring de enskildas 
möjligheter att framföra sina synpunkter, förbättringsförslag och 
klagomål. 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Uppföljning gällande utomhusmiljö 
En inventering har gjorts gällande utemiljön på särskilda boenden inom 
avdelningen för vård och omsorg.  
 
Vid inventeringen framkom att utemiljöns skötsel behöver ses över.  
 
Socialförvaltningen kommer att ha en dialog/diskussion med 
kommunala fastighetsbolaget gällande utemiljön och de synpunkter 
som framkommit vid inventeringen. 
 
Uppföljning gällande synpunktshantering 
Vid alla nya ärenden inom avdelningen vård och omsorg lämnas 
blanketten Synpunkter, förbättringsförslag, klagomål till den enskilde, 
både av biståndshandläggare, enhetschef samt vårdpersonal.  
 
Enhetschefer har informerat personalen på arbetsplatsträffar att 
blanketten ska lämnas ut.  
 
På samtliga särskilda boenden har postlådor satts upp så att enskilda 
och anhöriga lätt ska kunna framföra sina synpunkter. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
Förslag till beslut 
Att nämnden beslutar att 

- Diskussion fortskrider med fastighetsbolaget angående skötsel 
av utomhusmiljön. 

- Tacka för informationen gällande förbättringarna kring de 
enskildas möjligheter att framföra sina synpunkter, 
förbättringsförslag och klagomål. 

_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Verksamhetschef vård och omsorg 
För kännedom 
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SN § 107   Dnr: SN 2017/57 
 
Boendeplan vård och omsorg samt framtida behov av 
särskilt boende i Lindesberg 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Flytta ärendet till beredande nämnd i augusti år 2018. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden gav förvaltningen i uppdrag att ta fram en 
boendeplan för vård och omsorg. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Förvaltningschef 
Utvecklingsstrateg 
För kännedom 
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SN § 108   Dnr: SN 2018/103 
 
Riktlinje parboende 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Anta den reviderade riktlinjen för parboende. 
 
  
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden antog 2014-05-22 Riktlinjen för parboende. Den har nu 
setts över och förtydliganden har gjorts avseende var någonstans 
parboende är möjligt i kommunen. 
 
Då det finns få rum som är lämpade för att bo mer än en person bör det 
förtydligas i riktlinjen. 
 
Riktlinjen har även kompletterats med information om 
framtidsfullmakt. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Verksamhetschef vård och omsorg 
Verksamhetschef funktionsstöd 
För kännedom 
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SN § 109   Dnr: SN 2018/104 
 
Uppföljning serviceinsatsen tvätt inom hemtjänsten 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Fortsätta köpa serviceinsatsen tvätt av Samhall. 
 
Nämnden önskar en uppföljning vid nämndens sammanträde i 
september år 2018. 
  
 
Ärendebeskrivning 
Hemtjänsten har sedan årsskiftet succesivt infört att Samhall utför 
serviceinsatsen tvätt för hemtjänsten istället för en undersköterska. 
Detta har frigjort tid i undersköterskornas scheman och medfört att 
tiden har kunnat planeras om på ett effektivare sätt när behov av vikarie 
har funnits.  
 
För att se hur mycket resurser som kunnat omfördelas har kontroll 
genomförts under januari och mars – båda månaderna har knappt  
100 tkr kunnat omfördelas. Skulle detta fortsätta att ge samma effekt 
under resten av året innebär det att insatser avseende tvätt för drygt  
 miljon kronor kan omfördelas till omvårdnadsinsatser.   
 
Kostnaderna för att Samhall utför insatsen uppgår till och med maj till 
64 tkr och på årsbasis till 770 tkr. Sett till kostnaderna för timvikarier är 
de på samma nivå som föregående år. 
 
Alla hemtjänstgrupper har inte köpt insatsen under hela året samt att 
tidsbesparingen blir större efter flytten till hemtjänstens hus varför en 
uppföljning efter sommaren är mer rättvisande.   
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Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 
Att fortsätta köpa insatsen tvätt av Samhall med en ny uppföljning i 
september.   
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Verksamhetschef vård och omsorg 
För kännedom 
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SN § 110   Dnr:  
 
Bostad först 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Inte arbeta vidare med Bostad först i Lindesbergs kommun. 
 
Ge förvaltningschef i uppdrag att fortsätta förvaltningens samarbete 
med bostadsbolagen i kommunen för att hitta lämpliga lösningar för de 
enskilda med missbruksproblematik som idag inte har någon bostad. 
 
Nämnden önskar en uppföljning vid sammanträdet i november år 2018. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen fick på socialnämnden den 15 februari uppdraget att se 
över möjligheten till Bostad först i Lindesbergs kommun. 
 
Arbetssättet Bostad först utgår från att en egen bostad är en 
grundläggande mänsklig rättighet och att människor behöver ett tryggt 
boende för att kunna göra något åt sina livsproblem. Rent konkret 
erbjuds människor i akut hemlöshet ett eget förstahandskontrakt.  
 
Bostad först i Örebro startade som ett projekt i januari 2013 och blev 
drygt tre år senare i oktober 2016 en fast verksamhet. 
Projektet drivs där av Verdandi och Hela Människan – RIA Dorkas i 
Örebro som är huvudmän. Genom att projektet styrs av frivillighets-
organisationer är det inget bistånd från socialtjänsten, utan Bostad först 
drivs som en ekonomisk förening med kommunalt bidrag. Bostad först 
har 4 anställda varav en av de anställda är verksamhetsledare. 
 
Socialnämndens ordförande och vice ordförande, förvaltningschef, 
utvecklingsstrateg samt enhetschef för vuxen- oh försörjningsenheten 
var den 20 mars på ett studiebesök i Örebro på Bostad först. 
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Förvaltningen tror på konceptet som sådant, men anser att Lindesbergs 
kommun är för liten för att kunna driva ett sådant projekt. Örebro 
kommun med 150 000 invånare har tre stycken vägledare, i Lindesberg 
bor det drygt 23 000 invånare, det finns inte förutsättningar att driva ett 
liknande projekt i vår kommun.  De övriga kommuner som idag driver 
projektet är alla kommuner som är betydligt större än Lindesberg 
såsom Helsingborg, Malmö, Göteborg med flera. 
 
I Lindesbergs kommun finns idag uppskattningsvis 4–5 personer som 
skulle kunna vara aktuella för Bostad först. Underlaget för att starta upp 
ett projekt som Bostad först är för litet och de ekonomiska kostnaderna 
skulle överstiga de kostnader förvaltningen har idag för dessa personer. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
- Att inte arbeta vidare med Bostad först i Lindesbergs kommun 
- Att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta utveckla sitt samarbete 

med bostadsbolagen i kommunen för att hitta lämpliga lösningar 
för de enskilda som idag inte har någon bostad 

 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Verksamhetschef individ och familj 
Utvecklingsstrateg 
För kännedom 
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SN §111/18   Dnr: SN 2018/97 
 
Utbildning "Ett hem att växa i" för familjehem 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 

 
- Deltagare i utbildningen Ett hem att växa i ersätts för 

förlorad arbetsinkomst med motsvarande 
sjukpenninggrundande inkomst samt milersättning för de 
med lång resväg. 

- Deltagarna kan bjudas på lunch och övrig förtäring under 
utbildningsdagarna. 

-  
Beräknat på 25 deltagare blir kostnaden för förlorad arbetsinkomst, 
lokalhyra samt förtäring cirka 100 tkr. Detta finansieras genom en 
omfördelning i budget. 

 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt Socialstyrelsens riktlinjer för familjehem ”Socialnämnden ska 
tillhandahålla den utbildning som behövs för dem som nämnden avser 
att anlita för vård av barn i familjehem eller jourhem.”  
(6 kap 6c § Socialtjänstlagen) 
 
Socialstyrelsen har tagit fram utbildningsmaterialet ”Ett hem att växa i” 
som ska ge alla kommuner förutsättningar att erbjuda jour- och 
familjehem en likvärdig grundutbildning som håller god kvalité. Den 
ska bidra till att ge alla barn och unga i familjehem en god vård och 
omsorg. ”Ett hem att växa i” bygger på barnkonventionen, aktuell 
lagstiftning, forskning samt erfarenheter från socialtjänst och 
familjehem om vad familjehem behöver för att klara sitt uppdrag. 
 
Familjehemssekreterare har för avsikt att påbörja en utbildningsomgång 
under hösten år 2018. De tänker starta upp med sammanlagt fyra 
heldagar under en åttaveckorsperiod.  
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Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att 
 
Deltagare i utbildning ”Ett hem att växa i” ersätts för förlorad 
arbetsinkomst med motsvarande sjukpenninggrundande inkomst samt 
milersättning för de med lång resväg. Att deltagarna kan bjudas på 
lunch och övrig förtäring under utbildningsdagarna. Beräknat på 25 
deltagare blir kostnaden för förlorad arbetsinkomst, lokalhyra samt 
förtäring cirka 100 000 kronor. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Verksamhetschef individ och familj 
För kännedom 
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SN §112/18   Dnr: SN 2018/19 
 
Information från verksamheterna vid beredande nämnd 
juni 2018 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Tacka för informationen från verksamheterna. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Nämnden tog del av följande information vid beredande nämnd i juni  
år 2018. 
 
Avdelningen för individ och familj 
- Ny verksamhetschef från och med 1 juli blir Inger Österberg, då 

enhetschef för individ och familj.  
- Rekrytering av ny enhetschef för barn och unga är klar och tjänsten 

tillsattes av Karin Jansson, tidigare samordnare inom enheten för 
barn och unga. Rekrytering av samordnare pågår. 

- Inom boendestöd är det cirka 73 beslut varav 4 är på gång att 
flyttas över till avdelningen för funktionsstöd. Tre avslut har skett 
utifrån den nya riktlinjen. Handläggare har tills juni månad gjort 10 
omprövningar utifrån den nya riktlinjen. Verksamheten boendestöd 
kommer att ha cirka 55–60 beslut kvar efter genomförda 
omprövningar. 

 
Avdelningen för funktionsstöd 
- Ej verkställda beslut, 7 individer väntar på plats på LSS boende.  
- Boendestöd målgrupp funktionsstöd har påbörjats i verksamheten. 

Personal utgår från LSS bostadsboende. 
- Byggnation av nytt LSS boende går enligt plan. 

 
Avdelningen för vård och omsorg 
- Viss överbeläggning på korttids på Grönbodahemmet.  
- Inflytt till Kärnan pågår. 

_____ 
 

 
 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (30)  
 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-08-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 113   Dnr: SN 2018/81 
 
Nämndernas ansvarsutövande 2017 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Nämnden har tagit del av revisorernas och PwC:s övergripande 
granskning av nämnder och styrelser under år 2017. 
 
  
Ärendebeskrivning 
De förtroendevalda revisorerna har tillsammans med PwC genomfört 
en övergripande granskning av hur nämnder och styrelse utövat sitt 
ansvar under år 2017. Underlaget ingår som en del i det underlag som 
revisorerna använder för den årliga ansvarsprövningen i 
kommunfullmäktige. 
 
Revisorerna har beslutat att överlämna rapporten till samtliga nämnder, 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för kännedom. 
 
Som tidigare år kan revisorerna konstatera att kommunens nämnder 
arbetar på ett likartat och strukturerat sätt med internkontrollen.  
 
Från kommunstyrelsens håll kommuniceras att interkontrollen 
framöver kommer att kopplas tätare ihop med satsningar i budget till 
specifika verksamheter för att kontrollera att utfallet ger önskvärt 
resultat. Revisorerna är positiva till en sådan förändring. 
Internkontrollen bör vara nära kopplad till verksamheten och innehålla 
verksamhetsspecifika kontroller för respektive nämnd. 
 
Revisorerna har noterat att exempelvis socialnämnden genomför 
verksamhetsmässiga kontroller som bör läggas in i internkontrollarbetet 
för att synliggöra styrningen och kontrollen av verksamheten och dess 
utfall. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
För kännedom 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer 
Utvecklingsstrateg  
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-08-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 114   Dnr: SN 2018/87 
 
Ej verkställa beslut kvartal 1 år 2018 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Tacka för informationen. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Vid beredande nämnd i juni år 2018 fick nämnden ta del av information 
gällande rapportering av icke verkställda beslut till socialnämnden.  
Den var försenad på grund av tekniska problem i verksamhetssystemet 
Stratsys. Kontakt med Stratsys var taget men problemet är ej löst. 
 
Rapporteringen är inskickad till Inspektionen för vård och omsorg så 
där var ingen försening.  
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-08-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 115/1   Dnr: SN 2018/39 
 
Budget med konsekvenser och investeringar år 2019 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Antar budget med konsekvensbeskrivningar och investeringar samt mål 
för år 2019 och överlämnar detta till kommunstyrelsen. 
  
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden tar del av handlingar avseende budget med 
konsekvenser för år 2019 samt investeringar och mål. 
 
Socialförvaltningen har fått 6,0 mkr i effektiviseringar i ramen för 
2019. Dessa kommer att fördelas med 2,0 mnkr på Funktionsstöd, 1,0 
mnkr på Vård och omsorg samt en ospecificerad besparing på 3,0 
mnkr.   
 
Effektiviseringar 
(tkr)  

Budget 
2019  

VP 2020  VP 2021  

Funktionsstöd  -2,0  -2,0  -2,0  
Vård och omsorg  -1,0  -1,0  -1,0  
Ospecificerad 
effektivisering  

-3,0  -3,0  -3,0  

Totalt  -6,0  -6,0  -6,0  
 
Budgetramen 2019 är 1,2 mnkr högre än ramen 2018. Skillnaden 
mellan åren beror på ett ökat resursbehov för Vård och omsorg med  
7,2 mnkr och 1 % motsvarande 5,0 mnkr i reducering i form av 
effektivisering/verksamhetsavveckling för hela förvaltningen samt 
ytterligare 1 mnkr i tilldelad effektivisering. 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-08-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
Budgetram 2019–2021 
Nettoram Mnkr  Budget 2018  Budget 2019  VP 2020  VP 2021  
Administration  10,6  10,6  10,6  10,6  
Funktionsstöd  152,9  152,9  152,9  152,9  
Individ och familj  85,9  85,9  85,9  85,9  
Vård och omsorg  268,6  275,8  275,8  275,8  
1 % effektivisering/ 
verksamhetsavveckling  

 -5,0  -5,0  -5,0  

Effektivisering/ 
verksamhetsavveckling 

 -1,0  -1,0  -1,0  

Totalsumma  518,0  519,2  519,2  519,2  
 
Nämnden tar del av förvaltningens investeringsbehov år 2019 0,5 mnkr 
avseende inventarier till nytt gruppboende samt nämndens mål år 2019: 
- Enskilda inom socialnämndens verksamheter upplever bra 

kommunal service med kvalitet. 
- Socialnämndens verksamheter har personal med rätt kompetens för 

sitt arbete. 
- Socialnämndens verksamheter arbetar resurseffektivt för att uppnå 

kvalitet. 
- Socialnämndens verksamheter är attraktiva arbetsgivare. 
- Den enskilde upplever delaktighet i socialnämndens verksamheter. 
- Socialnämndens verksamheter har en hållbar ekologisk utveckling. 
- Barn och unga ges en bra och trygg start i livet. 
- Behovet av boende för ensamkommande barn ska tillgodoses i 

Lindesbergs kommun. 
- Medborgarna ges förutsättningar för ett hälsosamt liv och tryggt 

åldrande. 
- Behovet av boendeformer inom funktionsstöds verksamhetsområde 

ska tillgodoses i Lindesbergs kommun. 
- Behovet av boendeformer inom vård och omsorgs 

verksamhetsområde ska tillgodoses i Lindesbergs kommun. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande Susanne Karlsson (C) föreslår att nämnden beslutar att anta 
budget med konsekvensbeskrivningar och investeringar samt mål för år 
2019 och överlämnar detta till kommunstyrelsen och finner att 
nämnden beslutar enligt förslag.  
_____ 
Meddelas för åtgärd 
Kommunstyrelsen 
För kännedom 
Förvaltningschef, verksamhetschefer, ekonom SN 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-08-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 116   Dnr: SN 2018/141 
 
Delårsbokslut/Socialnämndens verksamhetsberättelse 
januari-juni 2018 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Godkänna socialnämndens verksamhetsberättelse med delårsbokslut för 
januari till och med juni år 2018 och överlämna handlingarna till 
kommunstyrelsen. 
 
  
Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningens avvikelse vid delåret uppgår till -2,4 mnkr och 
prognosen för helåret är -8,2 mnkr. Den största avvikelsen finns inom 
Vård och omsorg gällande vikariekostnader samt inom försörjningsstöd 
hos Individ och familj.  
 
Även administrationen har en hög avvikelse vilket beror på ökade 
licenskostnader efter uppgraderingen av kommunens samtliga datorer. 
Kostnaden uppgår vid delåret till 1,3 mnkr för Socialförvaltningen och den 
kommer att fördelas ut på respektive verksamhet.  
 
Förvaltningen har under året ett pågående arbete med att minska 
kostnaderna för att nå en budget i balans. Åtgärder som genomförts är 
vakanshållning av två enhetschefstjänster och en larminstallatör, 
uppsägning av lokaler samt beslut om att inte fortsätta driva 
korttidsboendet Lyan.  
 
Total effekt av dessa åtgärder är 2,0 mnkr i positiv avvikelse. De här 
åtgärderna är utöver de besparingar om 10 mnkr som nämnden beslutade i 
januari.   
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-08-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
Verksamhet  Avvikelse  Helårs 

prognos  
Budget  
helår  

Budget 
avvikelse 
helår  

Administration  -1,0  12,8  10,8  -2,0  
Funktionsstöd  0,8  153,0  154,5  1,5  
Individ och familj  -4,1  95,5  86,5  -9,0  
Vård och omsorg  -5,2  287,8  272,4  -5,4  
Intäkt av 
engångskaraktär  

6,7  -6,7  0  6,7  

Totalt  -2,8  542,4  524,2  -8,2  
 
Förvaltningen presenterar uppföljning av nedanstående mål  
- Sjukfrånvaro hos medarbetare 

 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande Susanne Karlsson (C) föreslår att nämnden beslutar att 
godkänna verksamhetsberättelse och delårsbokslut för januari till och 
med juni år 2018 och överlämnar detta till kommunstyrelsen. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Kommunstyrelsen 
För kännedom 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer 
Ekonom SN 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-08-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 117   Dnr:  
 
Uppföljning internkontrollplan år 2018 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Ärendet utgår och återkommer vid nämndens sammanträde i september 
år 2018. 
 
  
Ärendebeskrivning 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Utvecklingsstrateg  
För kännedom 
Förvaltningschef  
Verksamhetschefer  

 
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (30)  
 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-08-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 118 
 
Delegationsärenden 
 

Beslut 
Socialnämnden har tagit del av redovisade delegationsbeslut. 
 

Ärendebeskrivning 
Följande meddelas till Socialnämnden: 
 
2018-06-12 Personuppgiftsbiträdesavtal Cambio Welfare 
Systems AB 
 
2018-06-12 Personuppgiftsbiträdesavtal Tunstall AB 
 
Yttrande och handlingar för ej verkställt beslut om hemtjänst 
enligt SoL, IVO dnr 8.8.1–34574/2017–3 
 
 2018-05-25 Yttrande och handlingar för ej verkställt beslut 
om korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt LSS 9 § 6, 
IVO dnr 8.8.1–4632/2017–6 Dnr SN 2018/88 

  

 
2018-06-20 Yttrande om verkställt beslut om kontaktperson 
enligt LSS 9 kap 4 §, IVO dnr 8.8.1–24582/2017–4  
Dnr SN 2018/108 

  

 
2018-07-06 Tillförordnad förvaltningschef Raija Spjuth < 
2018-07-09 - 2018-07-20 och Jessica Öhlund < 
2018-07-23 - 2018-08-03 Dnr SN 2018/131 
 
2018-07-10 Svar till Förvaltningsrätten målnr 3272–18   
Dnr SN 2018/78 

  

 
2018-07-11 Yttrande särskild avgift till Inspektionen för vård 
och omsorg avseende ärende IVO dnr 8.8.1–17183/2017–6  
Dnr SN 2018/129 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-08-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

   
 
2018-07-17 Rapportering Lex Sarah enligt 14 kap 3 § SoL och 
24 b § LSS, Källbacka Dnr SN 2018/136 

  

 
2018-07-10 Förvaltningsrätten dom 2018-07-10 målnr 3832–
17 - Kontaktperson enligt socialtjänstlagen - Förvaltningsrätten 
avslår överklagandet 

  

 
2018-07-05 Dom i Förvaltningsrätten 2018-07-05  
målnr 3233–18 om omedelbart omhändertagande för vård av 
unga - Förvaltningsrätten fastställer de underställda besluten  

  

 
___________ 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-08-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 119 
 
Meddelanden 
 

Beslut 
Socialnämnden har tagit del av redovisade meddelanden. 

Ärendebeskrivning 
Följande meddelas till Socialnämnden: 
 
Dom i Förvaltningsrätten 2018-05-24 målnr 1813–18 om 
överklagat beslut i socialnämnden 2018-04-12 om bistånd i 
form av boende - avslag för klagande Dnr  

  

 
2018-05-25 USS § 25/18 Samverkansformer mellan äldre och 
barn för att skapa olika träffpunkter Dnr SN 2018/101 

  

 
2018-05-31 Revisionsrapport Samlad uppföljning av tidigare 
genomförda granskningar Dnr  

  

 
2018-06-05 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 
(beslutande)s sammanträde den 5 juni 2018 § KS 76/18- 
Månadsuppföljning för kommunstyrelsen april och maj 2018 
Dnr SN 2018/98 

  

 
Dom i Förvaltningsrätten 2018-05-23 målnr 4814–17 om 
överklagat beslut i socialnämnden 2017-10-02 om 
personkretstillhörighet  

  

 
Dom i Förvaltningsrätten 2018-05-23 målnr 4439–17 om 
överklagat beslut i socialnämnden 2017-08-31 om stöd och 
service till vissa funktionshindrade - avslag för klagande  

  

 
2018-05-21 Svar på synpunkt på hantering av plats på daglig 
verksamhet Dnr SN 2018/96 

  

 
2018-05-22 Dom i Förvaltningsrätten 2018-05-22  
målnr 138–18 om överklagat beslut i socialnämnden 2017-12-
13 om kontaktperson - avslag för klagande  
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-08-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2018-06-12 Synpunkter på Lillhaga gruppboende  
Dnr SN 2018/107 

  

 
Dom i Förvaltningsrätten 2018-05-23 målnr 2548–18 om 
överklagat beslut i socialnämnden 2018-04-10 om bistånd - 
med upphävande av överklagat beslut visas målet åter till 
socialnämnden  

  

 
2018-05-21 Dom i Förvaltningsrätten 2018-05-21  
målnr 2458–18 om överklagat beslut i socialnämnden  
2018-05-07 om bistånd enligt socialtjänstlagen - avslag för 
klagande 

  

 
2018-05-21 Dom i Förvaltningsrätten 2018-05-21  
målnr 1152–18 om överklagat beslut i socialnämnden  
2018-02-28 om ekonomiskt bistånd - avslag för klagande 

  

 
2018-05-28 Dom i Förvaltningsrätten 2018-05-28  
målnr 5130–17 om överklagat beslut i socialnämnden  
2017-08-31 om bistånd enligt socialtjänstlagen - avslag för 
klagande 

  

 
2018-05-30 Dom i Förvaltningsrätten 2018-05-30  
målnr 457–18 om överklagat beslut i socialnämnden  
2018-01-15 om ekonomiskt bistånd - beslutet upphävs och 
visas åter till nämnden för fortsatt handläggning i enlighet med 
skälen för avgörandet 

  

 
2018-05-30 Dom i Förvaltningsrätten 2018-05-30  
målnr 1243–18 om överklagat beslut i socialnämnden  
2018-03-08 om bistånd enligt socialtjänstlagen - avslag för 
klagande 

  

 
2018-05-29 Beslut i Förvaltningsrätten 2018-05-29  
målnr 2751–18 om överklagat beslut i socialnämnden  
2018-05-03 om bistånd; nu fråga om inhibition - avslag för 
klagande 

  

 
_________ 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-08-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 120 
 
Informationsärenden 
 

Beslut 
Socialnämnden lyfte inga övriga informationsärenden. 

Ärendebeskrivning 
 
_________ 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-08-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 121 
 
Övriga frågor 
 

Beslut 
Socialnämnden hade inga övriga frågor. 

Ärendebeskrivning 
 
_________ 
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