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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 2019-05-16 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll  Socialförvaltningen 
Underskrift ...................................................................................... 

 

Plats och tid: 
 

Sammanträdesrummet Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 9:00-10:00 
Beslutande: 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) 
Björn Larsson (SD) 
Anders Eriksson (SD) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Libaan Mohamoud (S) tjänstgörande, ers vakant vice ordf (S) 
Maria-Pia Karlsson (C) 
Birgitta Lind Axelsson (V) 
Bertil Jansson (M) 
Ingalill Lennartdotter (MP) 
Jari Mehtäläinen (SD) 

Övriga 
deltagare: 

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

Utses att 
justera 

Björn Larsson ersättare Bo Stenberg 
 

Justeringens 
plats och tid: 

Lindesbergs kommunkansli 2019-05-23 
 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Jessica Brogren 

 
Paragraf 

 
50 - 64 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Mathz Eriksson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Björn Larsson 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
Ärendeförteckning 

 
§50/19 Fyllnadsval till socialnämndens arbetsutskott efter ordförande 

Susanne Karlssons (C) och vice ordförande John Omoomians 
(S) avsägelse 

  
§51/19 Val till kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning 

efter Susanne Karlssons (C) avsägelse och fyllnadsval efter 
Margareta Andergard (KD) 

  
§52/19 Ekonomisk lägesuppföljning januari - april 2019 
  
§53/19 Ersättningsnivåer för viss privat utförd personlig assistans 

enligt LSS 9 § 2, år 2019 
  
§54/19 Revidering av riktlinjer för handläggning och bedömning 

enligt LSS 
  
§55/19 Habiliteringsersättning daglig verksamhet LSS 2019 
  
§56/19 Dygnsavgift för korttidsplats enligt Lagen om stöd och service 

till vissa funktionshindrade (LSS) i Lindesbergs kommun år 
2019 

  
§57/19 Dygnsavgift för korttidsplats enligt Lagen om stöd och service 

till vissa funktionshindrade (LSS) i Lindesbergs kommun år 
2019 

  
§58/19 Patientsäkerhetsberättelse för socialnämnden år 2018 
  
§59/19 Sommarstängning av demensdagverksamheten 
  
§60/19 Information från verksamheten år 2019 till socialnämnden i 

april 
  
§61/19 Delegationsärenden 
  
§62/19 Meddelanden 
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§63/19 Informationsärenden 
  
§64/19 Övriga frågor 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

  
SN §50/19   Dnr:  
 
Fyllnadsval till socialnämndens arbetsutskott efter 
ordförande Susanne Karlssons (C) och vice 
ordförande John Omoomians (S) avsägelse 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Socialnämndens arbetsutskott ska bestå av: 
 

Ordinarie ledamöter Ersättare  
Mathz Eriksson (C) ordförande Tuula Marjeta (C) 
Vakant (S) vice ordf i nämnden Ingela Larsson (S) 
Bo Stenberg (S) Sandra Olsson (S) 
Sven-Erik Larsson (M) Monika Klockars (M) 
Anders Eriksson (SD) Björn Larsson (SD) 

 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden beslutade den 10 januari år 2019 att 
socialnämndens arbetsutskott ska bestå av: 
 

Ordinarie ledamöter Ersättare  
Susanne Karlsson (C) ordförande Mathz Eriksson (C) 
John Omoomian (S) vice ordf  Ingela Larsson (S) 
Bo Stenberg (S) Sandra Olsson (S) 
Sven-Erik Larsson (M) Monika Klockars (M) 
Anders Eriksson (SD) Björn Larsson (SD) 

 
Den 15 april år 2019 lämnade ordförande Susanne Karlsson (C) 
och vice ordförande John Omoomian (S) in avsägelse från 
uppdrag i socialnämnden och socialnämndens arbetsutskott. 
 
Förslag till beslut 
Enligt socialnämndens reglemente ska ordförande och vice 
ordförande ingå i nämndens utskott. 
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Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Mathz Eriksson (C) föreslår att Tuula Marjeta (C) 
går in som ersättare i socialnämndens arbetsutskott, när 
ordförande går från att vara ersättare till ordinarie ledamot i 
utskottet och att vakant plats får vara vakant till dess att vice 
ordförande i socialnämnden har valts av kommunfullmäktige 
den 20 maj år 2019. 

 
Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förslag. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
Förvaltningschef  
Verksamhetschefer  
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SN §51/19   Dnr:  
 
Val till kommunalt råd för personer med 
funktionsnedsättning efter Susanne Karlssons (C) 
avsägelse och fyllnadsval efter Margareta 
Andergard (KD) 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Mathz Eriksson (C) blir vald som socialnämndens ledamot i 
Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning (KRF) 
och att Monika Klockars (M) blir vald som ersättare. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Den 10 januari år 2019 valde socialnämnden Susanne Karlsson 
(C) ordförande, som ordinarie ledamot i Kommunalt råd för 
personer med funktionsnedsättning (KRF) och Margareta 
Andergard (KD) som ersättare. 
 
Den 30 januari år 2019 valde Region Örebro Margareta 
Andergard (KD) som ordinarie ledamot och Kristine Andersson 
(S) som ersättare i Kommunalt råd för personer med 
funktionsnedsättning (KRF) i Lindesbergs kommun. Margareta 
Andergard avsäger sig därför platsen som socialnämndens 
ersättare i KRF. 
 
Den 15 april år 2019 lämnade ordförande Susanne Karlsson (C) 
och vice ordförande John Omoomian (S) in avsägelse från 
uppdrag i socialnämnden och socialnämndens arbetsutskott. 
 
Utifrån Region Örebros val och ordförande Susanne Karlssons 
(C) avsägelse så är socialnämndens representanter i Kommunalt 
råd för personer med funktionsnedsättning (KRF) vakanta. 
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Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Mathz Eriksson (C) föreslår att ordförande i 
socialnämnden blir vald som socialnämndens ledamot i 
Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning (KRF) 
och att Monika Klockars (M) blir vald som ersättare. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Mathz Eriksson finner att nämnden beslutar enligt 
förslag. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning (KRF) 
För kännedom 
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SN §52/19   Dnr: SN 2019/49 
 
Ekonomisk lägesuppföljning januari - april 2019 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Överlämna redovisningen gällande Ekonomisk lägesuppföljning 
januari - april 2019 till kommunstyrelsen. 
 
Samt ger ordförande i socialnämnden i uppdrag att skriva en 
skrivelse till kommunfullmäktige, skrivelsen godkänns av 
partirepresentanter: Bertil Jansson (M),  
Bo Stenberg (S), Marie Lindh (V), Margaretha Andergard (KD), 
Jari Mehtäläinen (SD), Ingalill Lennartsdotter (MP).  
 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har tagit del av redovisning av ekonomisk 
lägesuppföljning januari-april år 2019. 
 

Socialförvaltningen  Budget 
jan-april 

Budget 
avvikelse 
jan-april 

Budget 
helår 

Budget 
avvikelse 

helår 
Administration  7,3  0,2  22,1  0,6  
Funktionsstöd  45,9  -2,0  142,3  -5,0  
Individ- och familj  29,6  0,7  88,2  -3,0  
Vård och omsorg  88,2  -4,9  277,0  -6,1  
Totalt  171,0  -6,0  529,6  -13,5  

 
Socialförvaltningens avvikelse per sista april uppgår till -6,0 
Mnkr (-5,7 Mnkr efter justering) och prognos för helåret är -13,5 
Mnkr (2,5 %). Det finns en viss osäkerhet i prognosen på grund 
av de snabba förändringarna som sker inom förvaltningens 
verksamheter då ökningar/minskningar i volymerna får direkt 
effekt på avvikelsen. 
 
Förändringarna i prognosen sedan föregående uppföljning är  
0,5 Mnkr på grund av en ny placering inom funktionsstöd samt 
något högre vikariekostnader än väntat på särskilda boenden 
och gruppboenden. 
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Största avvikelsen finns inom de personaltäta verksamheterna 
hos funktionsstöd samt vård och omsorg och inom 
försörjningsstöd. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Sven-Erik Larsson (M) föreslår att nämnden skriver en skrivelse 
till kommunfullmäktige gällande den ekonomiska situationen. 
 
Ulla Lundqvist (S) instämmer med förslaget att nämnden ska 
skriva en skrivelse till fullmäktige gällande nämndens 
ekonomiska situation. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Mathz Eriksson (C) ajournerar nämnden  
kl.  09:40-09:50. 
 
När sammanträdet fortsätter finner ordförande att nämnden 
beslutar att ge ordförande i uppdrag att skriva en skrivelse till 
kommunfullmäktige, i samråd med övriga partier, om nämndens 
ekonomiska situation. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Kommunstyrelsen 
 
För kännedom 
Förvaltningschef  
Verksamhetschefer  
Ekonom SN 
Ekonom KS 
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SN §53/19   Dnr: SN 2019/32 
 
Ersättningsnivåer för viss privat utförd personlig 
assistans enligt LSS 9 § 2, år 2019 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Ersättningsnivåerna för viss privat utförd personlig assistans 
enligt LSS 9 § 2, år 2019, skall justeras enligt förvaltningens 
förslag: 
 
Kategori A 75–100 % av assistansen utför av anhörig/anhöriga 
som bor tillsammans med personen. 
254,80 kronor 85% av SFB belopp 
 
Kategori B 75–100 % av assistansen utför av anställda som 
saknar vårdbiträdesutbildning-eller undersköterskeutbildning 
eller annan jämförbar utbildning. 
281,80 kronor 94 % av SFB belopp 
 
Kategori C 75–100 % av assistansen utförs av anställda med 
vårdbiträdes- eller undersköterskeutbildning eller annan 
jämförbar utbildning. 
299,80 kronor 100 % av SFB belopp 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Assistansersättningens timbelopp för år 2019 blir enligt beslut 
från regeringen 299,80 kr per timme. Schablonersättningen är 
den statliga ersättningen för kostnaden per timme att bedriva 
personlig assistans och är lika för alla brukare och anordnare. 
Timschablonen höjs med 1,5 procent till 299, 80 kronor per 
timme, vilket innebär en höjning på 4,4 kronor i timmen jämfört 
med 2018. 
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Verksamheten för funktionsstöd har justerat 
ersättningsnivåerna för viss privat utförd assistans enligt LSS 
enligt årets timbelopp, 2018 för assistansersättning enligt SFB 
51 kap (Socialförsäkringsbalken) vilket innebär följande nivåer; 
 
Kategori A 75–100 % av assistansen utför av anhörig/anhöriga 
som bor tillsammans med personen. 
254,80 kronor 85% av SFB belopp 
 
Kategori B 75–100 % av assistansen utför av anställda som 
saknar vårdbiträdesutbildning-eller undersköterskeutbildning 
eller annan jämförbar utbildning. 
281,80 kronor 94 % av SFB belopp 
 
Kategori C 75–100 % av assistansen utförs av anställda med 
vårdbiträdes- eller undersköterskeutbildning eller annan 
jämförbar utbildning. 
299,80 kronor 100 % av SFB belopp 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att: 
Ersättningsnivåerna för viss privat utförd personlig assistans 
enligt LSS skall justeras enligt förvaltningens förslag. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Mathz Eriksson (C) föreslår att nämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens 
förslag. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Ekonom SN 
Enhetschef 
För kännedom 
Förvaltningschef  
Verksamhetschef funktionsstöd 
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SN §54/19   Dnr: SN 2019/34 
 
Revidering av riktlinjer för handläggning och 
bedömning enligt LSS 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Anta de reviderade riktlinjerna för handläggning och bedömning 
enligt LSS inom funktionsstöd. 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Den 18 maj år 2017 fastställde socialnämnden riktlinjer för 
handläggning och bedömning enligt LSS inom funktionsstöd i 
Lindesbergs kommun.  
 
Förvaltningen ser behov att revidera vissa delar av riktlinjerna 
för att ytterligare tydliggöra samt vägleda för handläggning och 
bedömning då vissa delar av dessa är mer generösa än gällande 
lagstiftning. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att socialnämnden 
antar de reviderade riktlinjerna för handläggning och 
bedömning enligt LSS inom funktionsstöd. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Mathz Eriksson (C) föreslår att nämnden antar de 
reviderade riktlinjerna för handläggning och bedömning enligt 
LSS inom funktionsstöd. 
 
Beslutsgång 
Ordförande i nämnden finner att nämnden beslutar enligt 
förslag. 
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_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Handläggare 
Enhetschefer  
Verksamhetschef funktionsstöd 
För kännedom 
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SN §55/19   Dnr: SN 2019/37 
 
Habiliteringsersättning daglig verksamhet LSS 
2019 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att: 
 
- Rekvirera statliga medel för att höja habiliterings-

ersättningen tillfälligt under 2019 med en påökning av  
50 kronor per dag. Sammanlagt 60:-/dag för de som deltar i 
daglig verksamhet enligt LSS.  

- Förutsatt att det finns medel kvar fördelas dessa ut i slutet 
av året till respektive individ som deltagit i daglig 
verksamhet enligt LSS.  

- Skicka ut informationsbrev, efter revidering, ifrån 
socialnämnden om den tillfälliga habiliteringsersättningen 
under 2019 till deltagare i den dagliga verksamheten. 

 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under år 2019 
fördela medel till kommunerna i stimulansbidrag för 
habiliteringsersättning. Statsbidraget får användas av 
kommunerna i syfte att införa eller höja en låg dagpenning till 
dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliterings-
ersättning). Lindesbergs kommun kan rekvirera 1 185 966 kr 
som endast kan användas till och med den 31 december år 2019. 
 
Det är upp till varje kommun att besluta om habiliterings-
ersättningen som är frivillig för kommunerna. I Lindesbergs 
kommun betalas 10 kronor per dag ut. 
 
Stimulansbidraget kan endast användas under året 2019 och 
innebär att habiliteringsersättningen 2020 återgår till 10 kronor 
per dag. 
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Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta  
- Att rekvirera statliga medel för att höja habiliterings-

ersättningen tillfälligt under 2019 med en påökning av  
50 kronor per dag. Sammanlagt 60:-/dag för de som deltar i 
daglig verksamhet enligt LSS.  

- Förutsatt att det finns medel kvar fördelas dessa ut i slutet 
av året till respektive individ som deltagit i daglig 
verksamhet enligt LSS.  

- Att skicka ut ett informationsbrev ifrån Socialnämnden om 
den tillfälliga habiliteringsersättningen under 2019 till 
deltagare i den dagliga verksamheten. 

 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Mathz Eriksson (C) föreslår att nämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag med revidering i informationsbrev, 
att inte ha med den sista meningen i informationsbrevet som 
delgivits nämnden. 
 
Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förslag med 
förändring av informationsbrevet. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Ekonom SN 
Enhetschef för daglig verksamhet 
För kännedom 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef  
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SN §56/19   Dnr: SN 2019/38 
 
Dygnsavgift för korttidsplats enligt Lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) i 
Lindesbergs kommun år 2018 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Anta höjd dygnsavgift från 4 251 kronor per dygn i avgift till  
4 405 kronor per dygn för köp av plats på korttidsvistelse i 
Lindesbergs kommun, för år 2018, vilket indexjusteras varje år. 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Närliggande kommuner har möjlighet att köpa plats per dygn på 
korttidsboendet för barn och unga i Lindesbergs kommun i mån 
av plats. 
 
Funktionsstöd fick i uppdrag att se över dygnskostnaden 
gällande köp av korttidsplats LSS i Lindesbergs kommun under 
utvecklingsdagen som genomfördes i februari år 2017 
tillsammans med socialnämnden och verksamheten.  
 
Den 20 april år 2017 antog socialnämnden den höjda avgiften 
till 4 251 kronor per dygn. En ny revidering för 2018 är 
nödvändig med förslag om en ökning på 3% för  
år 2018.  
 
Avgiften är baserad på bland annat löner, hyra och 
overheadkostnader. Utifrån översyn av kostnaderna som de såg 
ut år 2017 så är förvaltnings förslag att det räknas upp en 
höjning av dygnsavgiften avseende år 2018 till 4 405 kr/dygn.  
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta  
Att anta höjd dygnsavgift för år 2018, från 4 251 kr/dygn i avgift 
till 4 405 kr/dygn för köp av plats på korttidsvistelse i 
Lindesbergs kommun vilket indexjusteras varje år. 
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Beslutsgång 
Ordförande Mathz Eriksson finner att nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Enhetschef 
För kännedom: 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef 
Enhetschef för korttidsboende 
Ekonom 
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SN §57/19   Dnr: SN 2019/38 
 
Dygnsavgift för korttidsplats enligt Lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) i 
Lindesbergs kommun år 2019 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Anta höjd dygnsavgift för år 2019, från 4 405 kronor per dygn i 
avgift till 4 794 kronor per dygn för köp av plats på 
korttidsvistelse i Lindesbergs kommun vilket indexjusteras varje 
år. 

 
 
Ärendebeskrivning 
 
Närliggande kommuner har möjlighet att köpa plats per dygn på 
korttidsboendet för barn och unga i Lindesbergs kommun i mån 
av plats. 
 
Funktionsstöd fick i uppdrag att se över dygnskostnaden 
gällande köp av korttidsplats LSS i Lindesbergs kommun under 
utvecklingsdagen som genomfördes i februari år 2017 
tillsammans med socialnämnden och verksamheten.  
 
Den 20 april år 2017 antog socialnämnden den höjda avgiften 
till 4 251 kronor per dygn. En ny revidering för 2018 är 
nödvändig med förslag om en ökning på 3% för  
år 2018, till 4 405 kr/dygn. 
 
En ny revidering för år 2019 är nödvändig för att ligga i fas. 
Avgiften är baserad på bland annat löner, hyra och 
overheadkostnader. Utifrån översyn av kostnaderna som de ser 
ut idag blir förvaltningens förslag att höja dygnsavgiften till 
4 794 kronor per dygn. 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2019-05-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta  
 
Att anta höjd dygnsavgift från 4 405 kr/dygn i avgift till 4 794 
kr/dygn för köp av plats på korttidsvistelse i Lindesbergs 
kommun vilket indexjusteras varje år. 
  
 Beslutsgång 
Ordförande Mathz Eriksson finner att nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Enhetschef 
För kännedom: 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef 
Enhetschef för korttidsboende 
Ekonom 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2019-05-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §58/19   Dnr: SN 2019/39 
 
Patientsäkerhetsberättelse för socialnämnden år 
2018 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Anta Patientsäkerhetsberättelse gällande den kommunala hälso- och 
sjukvården för år 2018. 
 
Ärendebeskrivning 
Patientsäkerhetsberättelsen tar upp hur patientsäkerhets-
arbetet har bedrivits i kommunen under år 2018.  
 
Förbättringar kan bland annat ses i palliativ vård och 
utbildningar som ger kompetenshöjningar för all personal. 
Mätningar som gjorts 2018 för trycksår, fall, undernäring, 
demens, antibiotikaförbrukning och infektioner, avvikelser med 
mera följs upp år 2019.  
 
Norra länsdelen, kommuner och region, samverkar gemensamt 
kring patienterna. Enheternas arbete synliggörs genom 
egenkontroller, checklistor, verksamhetsbesök av Medicinskt 
ansvarig sjuksköterska (MAS)/medicinskt ansvarig för 
rehabilitering (MAR) och kvalitetsregister.  
 
Hälso- och sjukvården ingår i Ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) som ska tydliggöra och 
synliggöra verksamhetens kvalitet och dess resultat för 
personal, patienter, närstående och övriga medborgare.  
 
Patientsäkerhetsberättelsen ska finnas tillgänglig för alla 
medborgare som vill ta del av den. 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2019-05-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår nämnden besluta att anta 
Patientsäkerhetsberättelse gällande den kommunala hälso- och 
sjukvården för år 2018. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd: 
 
För kännedom: 
Förvaltningschef 
MAS 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2019-05-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §59/19   Dnr: SN 2019/33 
 
Sommarstängning av demensdagverksamheten 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Demensdagverksamheten håller stängt under 
sommarsemestern fyra veckor. 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Demensdagverksamheten har under år 2018 konverterat en 
underskötersketjänst till en arbetsterapeut tjänst för att få en 
ökad kvalitet i verksamheten, det innebar också att tjänsten 
utökades från 75 % till 100 % detta för att kunna rekrytera en 
arbetsterapeut. 
 
Verksamheten har anpassats mer till den enskildes beslut, 
förmågor, funktionsnedsättning och önskemål. Personalen 
upplever redan att de enskilda känner sig mer tillfreds under 
sina dagar hos oss.  
 
Förvaltningen ser vikten av att så få personal som möjligt finns 
med i grupperna och på så sätt ser vi att det är bättre att stänga 
fyra veckor och att det hela tiden är samma personal. 
förvaltningen ser även att budgeten kan hållas fast tjänsten 
utökats med 25 % om beslut på sommarstängning tas. 
 
Dagrehabiliteringen har under många år stängt verksamheten 
under sommarsemestern, och det har inte påverkat kvaliteten 
för enskilda som kommer dit. 
 
Så för en fortsatt god kvalitet och hållbar ekonomi så önskar 
förvaltningen stänga demensdagverksamheten fyra veckor 
under sommaren. Som stöd för anhöriga finns avlösning att 
användas även under sommaren. 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2019-05-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Förslag till beslut 
Att demensdagverksamheten håller stängt under 
sommarsemestern fyra veckor. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Mathz Eriksson (C) föreslår att nämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förslag. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Enhetschef CN 
För kännedom 
Verksamhetschef Vård och Omsorg 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2019-05-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §60/19   Dnr: SN 2019/18 
 
Information från verksamheten år 2019 till 
socialnämnden i april 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Tacka för informationen. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden delgavs följande information från 
verksamheterna vid beredande nämnd i april år 2019: 
 
Individ och familj  
Extremläge gällande orosanmälningar, 156 st inkom i 
marsmånad varav hälften har lett till utredning. Flertalet 
handlade om våld.  
 
Införande av digitalisering inom försörjningsstöd har påbörjats 
genom en projektplan beräknad att vara i drift i slutet av 
september  
 
Pågår en översyn av organisation inom individ familj för att öka 
kvalité och effektivitet. Risk- och konsekvensanalys är 
genomförd tillsammans med medarbetare  
 
Funktionsstöd  
En enskild väntar på plats på LSS bostad  
En enskild med förhandsbesked gällande LSS bostad  
Åtta ej verkställda kontaktperson LSS (2 mer än 3 månader).  
 
Vård och Omsorg  
Korttidsboendet har 19 platser belagda.  
Beslut beviljade Särskilt boende  
Särskilt boende: 2 personer  
Demens: 9 personer  
Växelvård: 2 personer  
 
Inspektion AMV uppföljning och ny inspektion hemtjänsten 
Frövi 

__________ 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2019-05-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §61/19 
 
Delegationsärenden 
 

Beslut 
 
Socialnämnden har tagit del av redovisade delegationsbeslut. 

Ärendebeskrivning 
 
Inga delegationsbeslut redovisades för nämnden vid beredande 
nämnd april år 2019. 
__________ 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2019-05-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §62/19 
 
Meddelanden 
 

Beslut 
 
Socialnämnden har tagit del av delgivna meddelande. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till socialnämnden: 
 
2019-03-26 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 26 mars 2019 § 67- Uppföljnings-
rapport av internkontroll 2018 Dnr SN 2019/24 

  

 
2019-03-26 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 26 mars 2019 § 68 - Årsredovisning 
och nämndernas verksamhetsberättelse för år 2018  
Dnr SN 2019/26 

  

 
2019-05-03 Information om allmänna 
dataskyddsförordningen General Data Protection 
Regulation - GDPR Dnr SN 2019/18 

  

 
2019-04-01 Begäran om komplettering 
socialförvaltning, dnr 2018/035095 Dnr SN 2018/111 

  

 
2019-03-18 Dom i Förvaltningsrätten 2019-03-18  
målnr 958–18 om särskild avgift enligt socialtjänstlagen 
- delvis bifall av IVO dnr 8.8.1–32640/2016 ansökan, 
Lindesbergs kommun åläggs betala 491 665 kronor  
Dnr SN 2017/244 

  

 
2019-04-02 Dom i Förvaltningsrätten 2019-04-02 målnr 
1633–19 om överklagat beslut i socialnämnden  
2019-02-25 om ekonomiskt bistånd - avslag för 
klagande 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2019-05-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
2019-04-08 Dom i Förvaltningsrätten 2019-04-08  
målnr 1870–19 om överklagat beslut i socialnämnden 
2019-02-26 om ekonomiskt bistånd - avslag för 
klagande 
 
Gällande Förvaltningsrättens dom om särskild avgift 
enligt Socialtjänstlagen med delvis bifall av IVO  
dnr 8.8.1–32640/2016 ansökan, där Lindesbergs 
kommun åläggs betala 491 665 kronor, informerades 
nämnden om domen vid beredande nämnd i april  
år 2019. Beslut som ej verkställts är permanent bostad 
enligt Socialtjänstlagen. 

  

___________ 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2019-05-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §63/19 
 
Informationsärenden 
 

Beslut 
 
Socialnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till socialnämnden, vid beredande nämnd 
april år 2019: 
 
Information gavs av dataskyddsombud  
Anna Ljungsten, Dnr SN 2019/36, 2019-03-22 

  

 
Information och statistik om försörjningsstöd delgavs 
nämnden av tf enhetschef för försörjningsstöd  
Johanna Stunz, Dnr SN 2019/18, 2019-03-21 

  

 
__________ 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2019-05-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §64/19 
 
Övriga frågor 
 

Beslut 
 
Socialnämnden lyfter inga övriga frågor. 

Ärendebeskrivning 
 
________ 
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