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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 2019-02-14 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll  Socialförvaltningen  
Underskrift ...................................................................................... 

 

 
 

Plats och tid: 
 

Sammanträdesrummet Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 9:00-10:30 
Beslutande: Bo Stenberg (S) 

Ulla Lundqvist (S) 
Susanne Karlsson (C) ordförande 
Mathz Eriksson (C) 
Marie Lindh (V) 
Sven-Erik Larsson (M) 
Monika Klockars (M) 
Margareta Andergard (KD) 
Björn Larsson (SD) 
Anders Eriksson (SD) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Sandra Olsson (S) tjänstgörande, ersätter John Omoomian (S) vice ordf 
Birgitta Lind Axelsson (V) 
Bertil Jansson (M) 
Sanna Jansson (L) 
Tom Persson (SD) 
Jari Mehtäläinen (SD) 

Övriga 
deltagare: 

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

Utses att 
justera 

Mathz Eriksson ersättare Bertil Jansson 
Justeringens 
plats och tid: 

Torsdagen den 21 februari, kommunkansliet 
 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_____________________________________________ 
Jessica Brogren 

 
Paragraf 

 
24 - 36 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Susanne Karlsson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Mathz Eriksson 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2019-02-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 

 
  
§26/19 Socialnämndens arbetsformer 
  
§27/19 Socialförvaltningens verksamheter 
  
§28/19 Socialnämndens verksamhetsberättelse 2018 
  
§29/19 Internkontrollplan år 2018 
  
§30/19 Granskning av registerförteckning  
  
§31/19 Val till Kommunala pensionärsrådet  
  
§32/19 Ekonomiska läget 2019 
  
§33/19 Delegationsärenden 
  
§34/19 Meddelanden 
  
§35/19 Informationsärenden 
  
§36/19 Övriga frågor 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2019-02-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §26/19   Dnr:  
 
Socialnämndens arbetsformer 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Anta socialnämndens arbetsformer. 
  
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Susanne Karlsson och förvaltningschef Madde 
Gustavsson redogör för nämnden hur nämnden arbetar med 
bland annat beredande/beslutande nämnd, arbetsutskott, att 
sekretessutskick sker till ordinarie ledamöter, delegation med 
mera.  
 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Socialnämndens ordförande Susanne Karlsson (C) föreslår att 
nämnden ska anta socialnämndens arbetsformer. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
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Socialnämnden  
 

2019-02-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §27/19   Dnr:  
 
Socialförvaltningens verksamheter 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Tacka för informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förvaltningschef Madde Gustavsson och 
verksamhetsamhetschefer informerar om nämndens 
verksamheter, samt bjuder in ledamöter och ersättare till 
utbildningsdagar 30-31 januari år 2019 för en fördjupad 
information om verksamheterna. 
 
Förslag till beslut 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Socialnämndens ordförande Susanne Karlsson (C) föreslår att 
nämnden ska tacka för informationen. 

 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
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Socialnämnden  
 

2019-02-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §28/19   Dnr: SN 2019/26 
 
Socialnämndens verksamhetsberättelse 2018 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Tacka för informationen omfattande verksamhetsberättelsen 
och överlämna den till kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialförvaltningens avvikelse år 2018 uppgår till 5,8 mnkr 
vilket motsvarar 1,1 % av budgeten.  
 
Inom avdelningen individ och familj har antalet ansökningar, 
anmälningar till barn- och unga har varit högre än tidigare. Flera 
av anmälningarna leder till utredning med efterföljande insats. 
Antalet ensamkommande barn fortsätter att sjunka, till två barn 
under året. Försörjningsstöd har haft något lägre inströmning av 
antalet ansökningar än tidigare år: Under senare del av hösten 
startades ett arbete med att förändra arbetssättet för att höja 
kvalitén mot egenförsörjning. Inom vuxenenheten ser vi ett allt 
tyngre missbruk och mer omfattande vilket resulterat i högre 
antal externa placeringar. 
 
Under 2018 har kommunen fått stimulansmedel riktat för 
habiliteringsersättning. Socialnämnden har beslutat att använda 
stimulansbidrag inom avdelningen funktionsstöd och tillfälligt 
höja habiliteringsersättningen med 50 kr per dag för dem som 
deltar i Daglig verksamhet enligt LSS under året 2018. 
Verksamheten har fortsatt att validera personal till 
undersköterskor för att få titeln stödassistent, skötare eller 
personlig assistent. 16 stycken medarbetare har validerats 
under våren 2018. Verksamheten har under året utökat med 
ytterligare boendeplatser i befintliga verksamheter. En åtgärd 
som gjorts och beaktas istället för att bygga ytterligare ett nytt 
LSS boende vilket blir mer kostnadseffektivt. 
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Socialnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Inom avdelningen för vård och omsorg har under året har en 
reducering av korttidsplatser gjorts. 2018 kom även lagen om 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Det 
innebär att kommunen har tre dagar på sig att samordna 
insatser i hemmet för att den enskilde ska kunna bli utskriven. 
En boendeplan har utarbetats. En genomlysning av 
demensdagvården och anhörigstöd har skett under våren 2018. 
I juni flyttade fyra hemtjänstgrupper tillsammans med 
enhetschefer, sjuksköterskor, arbetsterapeuter in i nya lokaler. 
Detta arbete har utförts för att öka samarbetet mellan 
hemtjänstgrupperna samt ur ett arbetsmiljöperspektiv. Under 
hösten 2017 påbörjades arbetet med nyckelfri hemtjänst inom 
City/Vågmästargruppen. Cirka 90 nyckelfrialås finns i dagsläget 
utplacerade hos enskilda individer. Även wifi-punkter kommer 
att installeras på samtliga särskilda boenden. 
Arbetet med ”Sätt ljus på natten” en rekommendation från SKL 
som antogs av Socialnämnden påbörjas under 2018.  
En projektplan för att erbjuda anställda heltid har arbetats fram 
tillsammans med personalenheten. Heltidsresan är en 
överenskommelse mellan SKL och Kommunal den sträcker sig 
fram till år 2021. 
 
Investeringsbudgeten för 2018 avser inventarier för två nya 
gruppboenden med 0,5 Mnkr vardera. Under 2018 färdigställdes 
ett nytt boende och det finns inga ytterligare planer på att bygga 
ett till i dagsläget varför endast den ena investeringsbudgeten 
använts. Boendet har inretts med komplett utrustning till en 
kostnad av 0,3 Mnkr, avvikelse mot budget är då 0,2 Mnkr.  
Total avvikelse 2018 är 0,7 Mnkr 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Socialnämndens ordförande Susanne Karlsson (C) föreslår att 
nämnden ska tacka för informationen omfattande 
verksamhetsberättelsen och överlämna den till 
kommunstyrelsen. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Kommunstyrelsen 
För kännedom 
Förvaltningschef 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §29/19   Dnr: SN 2019/24 
 
Internkontrollplan år 2018 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Godkänna internkontrollplanen för år 2018 och överlämna den 
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 fyra rutiner avseende ramavtal 
för placeringar, uppföljning av trygg/säker hemgång, 
utbetalningar till timvikarier samt rekvisitionshantering. 
Resterande moment avseende attesteringsrutiner, inköpsavtal, 
bidragshantering, avgiftshantering och återsökningsrutiner 
kontrolleras nu till bokslutet. 
 
Processer och rutiner som varit med i internkontrollplan  
år 2018 var: 
Processer/rutiner Risker 
Bidragshantering  Felaktig utbetalning av ekonomiskt 

bistånd  
Avgiftshantering  Felaktigt fakturaunderlag  
Återsökningsrutiner  Att förvaltningen inte återsöker de 

medel de har rätt till från 
Migrationsverket.  

Avtalsrutiner  Att förvaltningen inte har avtal 
avseende externa placeringar 
utanför ramavtalet gällande barn- 
och unga inom Individ och familj  

Uppföljningsrutiner  Att trygg/säker hemgång efter 
utskrivning från lasarettet följs upp 
inom tre veckor  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Inköpsavtal  Att avtalen för kost på boenden 
inom vård och omsorg följer 
reglerna för upphandling  

Löne- och 
arvodeshantering  

Felaktiga utbetalningar till 
timvikarier inom funktionsstöd  

Rekvisitionshantering  Att inköp per rekvisition inte 
överstiger 1000 kronor  

Attesteringsrutiner  Felaktiga utbetalningar inom 
försörjningsstöd  

 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Socialnämndens ordförande Susanne Karlsson (C) föreslår att 
nämnden ska godkänna internkontrollplanen för år 2018 och 
överlämna den till kommunstyrelsen. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Kommunstyrelsen 
För kännedom 
Förvaltningschef  
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Socialnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §30/19   Dnr: SN 2018/205 
 
Granskning av registerförteckning  
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att: 

 
- Förvaltningen utarbetar en plan för införande av 

registerförteckning gällande behandlingar.  
- Förvaltningen redovisar planen till dataskyddsombudet i maj 

månad 2019.  
- Planen utarbetas inom befintlig budget.  

  
 
Ärendebeskrivning 

 
Socialförvaltningen har fått en förfrågan från dataskyddsombudet i 
Lindesbergs Kommun kring hanteringen av förvaltningens 
registerförteckning. Registerförteckning är det register som ska 
finnas över alla behandlingar av personuppgifter som utförs under 
socialförvaltningens ansvarsområde.  
 
Registerförteckningen ska innehålla följande uppgifter:  
- Namn och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige, 

den personuppgiftsansviges företrädare samt 
dataskyddsombudet.  

- Ändamål för behandlingen  
- En beskrivning av kategorierna av registrerade och 

kategorierna av personuppgifter  
- De kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har 

lämnats eller ska lämnas ut  
- I lämpliga fall, överföringen av personuppgifter till ett 

tredjeland eller en internationell organisation  
- Om möjligt, de förutsedda tidsfristerna för radering av de olika 

kategorierna av uppgifter  
- Om möjligt, en allmän beskrivning av tekniska och 

organisatoriska säkerhetsåtgärder.  
 
Socialförvaltningen har sedan tidigare gjorde en 
registerförteckning som är uppbyggd på förvaltningens system.  
Förvaltningen behöver nu utarbeta en plan för hur arbetet kring 
registerförteckningen ska utarbetas och en plan för genomförande. 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (22) 
 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2019-02-14  
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Viktigt att se registerförteckningen som ett levande och förändligt 
dokument. 

Socialförvaltningen kommer att bjuda in dataskyddsombudet till 
ledningsgruppen för att få fördjupade kunskaper om 
dataskyddsförordningen och det ansvar myndigheten har. 
 
Förslag till beslut 
 
Socialnämnden beslutar att: 

  
- Att Förvaltningen utarbetar en plan för införande av 

registerförteckning gällande behandlingar.  
- Att Förvaltningen redovisar planen till dataskyddsombudet i 

maj månad 2019.  
- Att planen utarbetas inom befintlig budget.  

 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Förvaltningschef  
För kännedom 
Dataskyddsombud 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §31/19   Dnr:  
 
Val till Kommunala pensionärsrådet  
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att:   
 
Sven-Erik Larsson (M) är ordinarie ledamot i Kommunala 
pensionärsrådet och Björn Larsson (SD) som ersättare. 

 

Ärendebeskrivning  

 
 Kommunala pensionärsrådet är ett till socialnämnden knutet 
organ för samråd och ömsesidig information mellan ålders- och 
folkpensionärernas organisationer å ena sidan och kommunens 
nämnder och styrelser å andra sidan.  
 
Kommunen skall informera rådet om planer för förändringar av 
samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör 
pensionärskollektivet och därvid inhämta synpunkter från rådet 
i så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka 
ärendets handläggning i aktuell nämnd eller styrelse. Därigenom 
ges pensionärerna genom rådet en större delaktighet i 
samhällets insatser.  
Pensionärerna kan i rådet aktivt arbeta för förändringar i den 
kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag 
till lämpliga anpassningar av det verksamhetsutbud som berör 
äldres förhållanden i samhället. Således skall kommunala 
pensionärsrådet vara ett referensorgan med överläggningsrätt i 
frågor som berör pensionärer. Det är därför angeläget att rådet 
ges reella möjligheter att fullgöra sina uppgifter och att dess 
synpunkter beaktas. 

I antaget reglemente (KF § 240/2014, reviderat 2017-12-13 § 
136) står att pensionärsrådet består av 16 ledamöter och 16 
ersättare vilka skall vara bosatta i kommunen. 13 ledamöter och 
13 ersättare utses av pensionärsorganisationerna verksamma i 
kommunen, de pensionärsorganisationer som är företrädda i 
rådet skall vara öppna för alla pensionärer, vara riksomfattande 
och ha en verksamhet inriktad på att tillvarata pensionärernas 
intressen.  
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Kommunstyrelsens ordförande skall vara ordförande i rådet. 
Ersättare är kommunstyrelsens vice ordförande. Socialnämnden 
skall utse en ledamot jämte ersättare till rådet. Dessa skall utses 
från nämnden opposition. Ersättare har närvarorätt. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 
 

Ordförande Susanne Karlsson (C) föreslår att Sven-Erik Larsson 
(M) ska vara ordinarie ledamot och att Susanne Karlsson (C) ska 
vara ersättare. 

Björn Larsson yrkar på att Björn Larsson (SD) ska vara 
socialnämndens ersättare i Kommunala pensionärsrådet. 

 

Beslutsgång 

Nämnden ajournerar sig. Därefter finner ordförande att 
socialnämnden beslutar att Sven-Erik Larsson (M) ska vara 
ordinarie ledamot och att Björn Larsson (SD) är ersättare i 
Kommunala pensionärsrådet. 

 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Kommunala pensionärsrådet 
För kännedom 
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SN §32/19   Dnr: SN 2019/25 
 
Ekonomiska läget 2019 
 
Beslut 
 
Socialnämnden tackar för informationen och beslutar att 
ärendet ska återkomma för att ge uppdrag till förvaltningen.  
 

 
Ärendebeskrivning 
Bokslutet år 2018 visade på en positiv budgetavvikelse med  
5,8 mnkr jämfört med år 2017 då avvikelsen istället var negativ 
med 29,2 mnkr. Under år 2018 har ett omfattande arbete pågått 
inom samtliga av förvaltningens verksamheter genom politiska 
beslut om besparingar såväl som genom effektiviseringar och 
ändrade arbetssätt inom befintlig organisation.  
 
Trots åtgärder är den positiva avvikelsen till stor del beroende 
av faktorer som tillfälligt påverkar avvikelse till det bättre. 
Under år 2018 betalade Migrationsverket ut 6,7 mnkr avseende 
fordringar från år 2015 samt att budget för det nya 
gruppboendet på 7 mnkr funnits med men det har inte varit i 
drift under året. Inför år 2019 är utgångsläget således 
annorlunda jämfört med år 2018 och det är inte sannolikt att 
den positiva avvikelsen kvarstår.  
 
Totalt prognosticeras omkring 15 mnkr fattas i 2019 år budget 
utifrån nuläget, det kan alltid komma att förändras snabbt om 
placeringar tillkommer/försvinner eller om ärendeantalet 
minskar eller ökar. Främsta orsakerna till den negativa 
avvikelsen förväntas vara vikariekostnader inom såväl 
funktionsstöds som vård och omsorgs personaltäta dygnet-runt 
verksamheter, försörjningsstöd inom individ och familj samt 
kostnader för licenser inom hela förvaltningen.  
 
Förvaltningen har en budget i balans 2018 men ett stort arbete 
bedöms kvarstå. Genom såväl digitalisering som nya arbetssätt 
och förändrade rutiner pågår ett långsiktigt arbete för att 
anpassa verksamheten till given budget och samtidigt klara av 
att utföra sitt grunduppdrag för att möta invånarnas behov 
rättssäkert. 
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Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden att besluta att tacka för 
informationen samt att arbeta vidare med långsiktiga åtgärder 
för en budget i balans under år 2019.  
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
Förvaltningschef  
Verksamhetschefer  
Ekonom SN 
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SN §33/19 
 
Delegationsärenden 
 

Beslut 
 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till socialnämnden: 
 
2019-01-08 Svar på föreläggande om särskild avgift 
enligt LSS för ej verkställt beslut om kontaktperson 
enligt LSS 9 kap 4 §, målnr 6844–18, IVO dnr 8.8.1–
24582/2017–8  
Dnr SN 2018/108 

  

 
Delegationsrapport beslut fattade inom avdelning 
individ och familj 2018-10-01 - 2018-10-31    

  

 
Delegationsrapport beslut fattade inom avdelning 
individ och familj 2018-11-01 - 2018-11-30    

  

 
Delegationsbeslut 2018-10-01 - 2018-10-31 
biståndsärenden med nr 1:1 - 1:171 - lottade ärenden    

  

 
Delegationsbeslut 2018-11-01 - 2018-11-30 
biståndsärenden med nr 1:1 - 1:159 - lottade ärenden  

  

 
2018-11-21 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges 
sammanträde den 21 november 2018 - Val av 11 
ledamöter och 11 ersättare i socialnämnden  

  

 
2018-12-06 Godkännande av deltagande i projekt Barns 
delaktighet och insatsernas utfall inom den sociala 
barnavården - En modell för regionalt utvecklingsarbete  

  

 
2018-11-27 Yttrande över ansökan från Kumla kommun 
om överflytt av ärende, IVO dnr 8.7.4–38907/2018–6  
Dnr SN 2018/199 
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2018-11-19 Svar på begäran om uppgifter för 
granskning av socialnämndens kontroll av tillstånd för 
konsultentstödd familjehemsverksamhet, IVO dnr 8.5–
38747/2018–1  
Dnr SN 2018/196 

  

 
2018-12-10 Svar på klagomål på handläggningen av ett 
ärende som rör två barn vid socialtjänsten i Lindesberg, 
IVO dnr 8.5–39501/2018–1 Dnr SN 2018/198 

  

 
__________ 

 
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (22) 
 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2019-02-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §34/19 
 
Meddelanden 
 

Beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till socialnämnden: 
 
2018-11-23 Inspektion av Kvarnen stödboende  
2018-11-07, IVO dnr 8.4.2–37325/2018 - ärendet 
avslutas Dnr SN 2018/203 

  

 
2019-01-02 Föreläggande om särskild avgift enligt LSS 
för ej verkställt beslut om kontaktperson enligt LSS 9 
kap 4 §, målnr 6844–18, IVO dnr 8.8.1–24582/2017–8  
Dnr SN 2018/108 

  

 
2018-11-08 Protokollsutdrag från gemensamt 
arbetsutskott Barn- och utbildningsnämnden och 
Socialnämnden 2018-11-08 § 14 Gemensam budget  
Dnr SN 2018/197 

  

 
2018-11-08 Sammanträdesprotokoll gemensamt 
arbetsutskott 2018-11-08 SN/BUN au § 11–14, 
Familjesamverkansteam, Kommunalt aktivitetsansvar, 
Tolkkostnader vid uteblivet besök, Gemensam budget  
Dnr SN 2018/28 

  

 
2018-11-12 Protokollsutdrag från Barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde den 10 september 
2018 BUN § 138 - Handlingsplan för Kommunalt 
Aktivitetsansvar Dnr SN 2018/202 

  

 
2018-11-26 Protokoll samverkansmöte 2018-11-09   

 
2018-11-27 KS § 181/18 Årshjul för planering och 
uppföljning år 2019  
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Socialnämnden  
 

2019-02-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2018-11-27 KS § 165/18 Månadsuppföljning för 
kommunstyrelsen inklusive Stadshuskoncernen oktober 
2018 Dnr SN 2018/192 

  

 
2018-11-27 KS 188/18 Återförande av gemensam 
budget barn- och utbildningsnämnden/socialnämnden  
Dnr SN 2018/202 

  

 
2018-11-27 KS §164 Utvärdering av socialnämndens 
arbete för en budget i balans Dnr SN 2018/39 

  

 
2018-12-03 USS § 53/18 Information om stöd och 
service på finska i kommunens verksamheter - 
lagförändringar år 2019 Dnr SN 2018/149 

  

 
2018-12-06 Beslut om att avsluta ärendet om 
arbetsmiljö inom avdelning individ och familj,  
dnr 2018/043526 Dnr SN 2018/159 

  

 
2018-12-18 Aktuellt kring sammanhållen vård och 
omsorg i norra Örebro län   

  

 
2018-12-18 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges 
sammanträde den 12 december 2018 - Återförande av 
gemensam budget från barn- och utbildningsnämnden 
till socialnämnden Dnr SN 2018/202 

  

 
2018-11-25 Svar på synpunkt om att arbete för att 
förbättra blanketter som är svåra att läsa för äldre med 
dålig syn pågår Dnr SN 2018/204 

  

 
2018-11-27 Svar på klagomål om otrygg situation för 
boende på Ågården, avdelning Korallen Dnr SN 
2018/178 

  

 
2018-11-21 Underrättelse om möjlighet att lämna 
synpunkter i ansökan från Kumla kommun om överflytt 
av ärende, IVO dnr 8.7.4–38907/2018–6  
Dnr SN 2018/199 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2019-02-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
2018-11-27 Dom i Förvaltningsrätten 2018-11-27  
målnr 170–18 om bifall av Inspektionen för vård och 
omsorgs (IVO) ansökan om särskild avgift  
Dnr SN 2017/231 
 

  

2018-11-27 Dom i Förvaltningsrätten 2018-11-27  
målnr 177–18 om bifall av Inspektionen för vård och 
omsorgs (IVO) ansökan om särskild avgift för ej 
verkställt beslut Dnr SN 2017/232 

  

 
2018-12-12 Meddelande om registrerade uppgifter som kan 
användas vid planering av kommande inspektioner kring 
klagomål på insatser enligt lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS), IVO dnr 7.3–40307/2018–3 
Dnr SN 2018/219 

  

 
2018-12-14 Dom i Förvaltningsrätten 2018-12-14 målnr 
1653–18 om överklagat beslut i socialnämnden 2018-03-07 
om personkretstillhörighet - bifall för klagande 

  

 
2018-12-19 Beslut om att avslå ansökan från Kumla 
kommun om överflytt av ärende, IVO  
dnr 8.7.4–38907/2018–8 Dnr SN 2018/199 

  

 
2018-12-25 Rapportering Lex Sarah Ånäs funktionsstöd 
Dnr SN 2019/1 

  

 
2018-11-14 Dom i Förvaltningsrätten 2018-11-14  
målnr 2014–18 om ersättning för kostnader enligt 8 kap 1 § 
socialtjänstlagen - avslag avseende ränta - bifall för 
klagande socialnämnden i övrigt 

  

 
2018-11-15 Klagomål på handläggningen av ett ärende som 
rör två barn vid socialtjänsten i Lindesberg, IVO  
dnr 8.5–39501/2018–1 Dnr SN 2018/198 

  

 
2018-11-20 Dom i Förvaltningsrätten 2018-11-20  
målnr 1182–18 om överklagat beslut i socialnämnden 2018-
03-05 om bistånd enligt socialtjänstlagen - avslag för 
klagande 

  

 

http://linde-360-prod/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Document&subtype=61000&recno=447983&VerID=441877
http://linde-360-prod/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Document&subtype=61000&recno=447983&VerID=441877
http://linde-360-prod/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Document&subtype=61000&recno=447983&VerID=441877
http://linde-360-prod/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Document&subtype=61000&recno=447983&VerID=441877
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2018-11-22 Dom i Förvaltningsrätten 2018-11-22  
målnr 3397–18 om överklagat beslut i socialnämnden  
2018-06-27 om ekonomiskt bistånd - avslag för klagande 

  

 
2018-11-22 Dom i Förvaltningsrätten 2018-11-22  
målnr 5259–18 om överklagat beslut i socialnämnden  
2018-09-17 om bistånd enligt socialtjänstlagen - avslag för 
klagande 

  

 
2018-11-28 Beslut i Förvaltningsrätten 2018-11-28 om 
socialnämndens (vice ordförandes) beslut 2018-11-14 om 
omedelbart omhändertagande för vård av unga - målet 
avskrivs 

  

 
2018-12-11 Dom i Förvaltningsrätten 2018-12-11  
målnr 4629–18 om överklagat beslut i socialnämnden  
2018-08-02 om boendestöd - avslag för klagande 

  

 
2018-12-14 Beslut i Högsta förvaltningsdomstolen  
2018-12-14 målnr 5775–18 om överklagat beslut i 
Kammarrätten 2018-10-08 målnr 3285–18 om vård av unga 
- prövningstillstånd meddelas inte 

  

 
2018-12-14 Beslut i Högsta förvaltningsdomstolen  
2018-12-14 målnr 5799–18 om överklagat beslut i 
Kammarrätten 2018-10-08 målnr 3286–18 om vård av unga 
- prövningstillstånd meddelas inte    

  

 
2019-01-03 Dom i Förvaltningsrätten 2019-01-03  
målnr 3427–18 om överklagat beslut i socialnämnden 
 2018-05 23 om ekonomiskt bistånd - avslag för klagande 

  

 
2019-01-29 Beslut i Inspektionen för vård och omsorg 
2019-01-29 i klagomål om handläggningen av ett 
barnavårdsärende, IVO dnr 8.5–4103/2018 - nämnden har 
inte inhämtat tillräckligt beslutsunderlag Dnr SN 2018/23 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2019-02-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §35/19 
 
Informationsärenden 
 

Beslut 
 
Socialnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till socialnämnden: 
 
Information från verksamheterna vid utbildningsdagarna  
30 och 31 januari år 2019:  
- Organisation 
- Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 
- Ekonomi 
- Vård och omsorg 
- Lex Sarah 
- Lagar 
- Arbetsmiljöansvar  
- Samverkan 
- Delegation   
- Boendestöd  
- Vuxengruppen 
- Familjeenheten 
- Försörjningsstöd  
- Personlig assistans 
 

  

________ 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2019-02-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §36/19 
 
Övriga frågor 
 

Beslut 
 
Socialnämnden lyfte inga övriga frågor. 

Ärendebeskrivning 
 
_______ 
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