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Plats och tid: 
 

Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 9:00-10:00 
Beslutande: Elin Axelsson (S) 

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

Tjänstgörande 
ersättare: 

Fredrik Rosenbecker (SD) för Björn Larsson (-) 
Monika Klockars (M) för Sven Erik Larsson (M) som medverkar på länk 

Övriga 
deltagare: 

Rouzbeh Isa Nämndsekreterare 
Ellinor Halldan Kanslienheten 
Madde Gustavsson Förvaltningschef 
Sara Andersson Ekonom 
Stina Sundling (L), ersättare som ej tjänstgör 
Sven-Erik Larsson (M) 
 

Utses att 
justera 

Marie Lindh (V) med Margareta Andergard (KD) som ersättare 

Justeringens 
plats och tid: 

Kommunhuset tisdag den 18 augusti, kl. 13:00 

 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Rouzbeh Isa 

 
Paragraf 

 
63 - 78 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Mathz Eriksson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Marie Lindh 
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§68/20 Redovisning av statistik Försörjningsstöd, 

Arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen 
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§72/20 Utvärdering av Socialnämndens arbete för en budget i balans 

2020 
  
§73/20 Uppföljning och analys juli 2020 för socialnämnden 
  
§74/20 Upphävande av ordförandebeslut 2020-03-26 gällande utdrag 

från Belastningsregistret  
  
§75/20 Delegationsärenden 
  
§76/20 Meddelanden 
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SN §65/20   Dnr:  
 
Information från ordförande 
 
Beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Ordförande presenterade aktuell information på 
socialnämndens sammanträde den 11 juli 2020.   

Förslag till beslut 

Ordförande Mathz Eriksson (C) föreslår att socialnämnden 
lägger informationen till handlingarna. 

_____ 
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SN §66/20   Dnr:  
 
Information från förvaltningen 
 
Beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen presenterade aktuell information på 
socialnämndens sammanträde den 11 juli 2020.   

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Mathz Eriksson (C) föreslår att socialnämnden 
lägger informationen till handlingarna. 

_____ 
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SN §67/20   Dnr: SN 2018/165 
 
Heltidsarbete som norm  
 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
 

Jonas Lindqvist informerar om arbetet gällande Heltidsresan 
inom Lindesbergs kommun.  

Kommunal och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har 
kommit överens om att heltid ska vara norm och att fler ska 
arbeta heltid. Välfärdens behov av kompetens behöver tryggas. 
Samtidigt behöver välfärdssektorn erbjuda attraktiva 
anställningar. Heltid som norm kan i förlängningen dessutom 
minska behovet av visstidsanställningar och leda till öka 
jämställdhet.  

Målet är att tillsvidareanställning på heltid är det normala vid 
nyanställning och att redan anställda medarbetare ska arbeta 
heltid i högre utsträckning än i dag. Heltidsarbete ökar det 
ekonomiska oberoendet och gör att fler klarar sin egen 
försörjning. När fler arbetar heltid uppstår dessutom positiva 
effekter för yrkenas attraktivitet, framtida 
kompetensförsörjning och jämställdhet.  

Lindesbergs kommun har en Handlingsplan, heltid inom 
Lindesbergs kommun. Planen ska stämmas av årligen fram till 
och med 2021-05-31.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

_____ 
 
För kännedom 
Madde Gustavsson  Ebba Jansson  
Förvaltningschef  Handläggare 
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SN §68/20   Dnr: SN 2020/4 
 
Redovisning av statistik Försörjningsstöd, 
Arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen 
 
Beslut 

 
Socialnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna.  

 
Ärendebeskrivning 
Vi redovisar statistik från Försörjningsstöd från januari 2020 
gällande bl.a hushållstyper, orsakskodning, antal aktuella barn 
och födelseland.  
 
Zila Conejeros redovisar arbetsmarknadsenhetens statistik för 
2019 och beskriver vad resultatet av inkomna 245 ärenden blev. 
Vi har också gjort en analys av de 103 personer som återlämnats 
till försörjningsstöd – varför återlämnas de och hur kan Ame 
bedriva en verksamhet som motsvarar behovet?  
 
Vi presenterar även en del siffror från Arbetsförmedlingens 
statistik kring arbetslösheten i kommunen januari 2020.  
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna. 
_____ 
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SN §69/20   Dnr: SN 2020/40 
 
Sammanställning ej verkställda beslut 2020 kvartal 1  
 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att sammanställningen avseende ej 
verkställda beslut kvartal 1 år 2020 delges kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige. 

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. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att sammanställningen avseende ej 
verkställda beslut kvartal 1 år 2020 delges kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige. 

_____ 
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SN §70/20   Dnr: SN 2020/52 
 
Delegationsordning socialnämnden 2020 
 
Beslut 

Socialnämnden antar förslag till reviderad 
delegationsförordning för socialnämnden daterad den 3 juni 
2020. 

Ärendebeskrivning 

Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen i kraft. 
Förordningen gäller som lag i Sverige. Samtidigt upphörde den 
svenska personuppgiftslagen att gälla.  

Dataskyddsförordningen innebär ett ökat skydd för fysiska 
personers rättigheter och friheter. För personuppgiftsansvarig 
innebär den en del nya förpliktelser. I kommunkoncernen är 
vardera nämnd eller styrelse personuppgiftsansvarig 
myndighet.  

De nya rättigheterna för de registrerade medför att varje 
myndighet måste fatta beslut i en rad olika frågor om den 
registrerade begär ett registerutdrag, rättelse, radering, 
begränsning av behandling, dataportabilitet (överföring) eller 
att myndigheten inte behandlar personuppgifter efter 
invändning. Därtill måste personuppgiftsansvarig fatta beslut 
om t.ex. en personuppgiftsincident ska anmälas till 
Datainspektionen, om en konsekvensbedömning ska göras vid 
behandling av personuppgifter, att anta förteckning över 
myndighetens behandling av personuppgifter m.m. 

En ny kommunallag trädde i kraft den 1 januari 2018 och en ny 
förvaltningslag den 1 juli 2018. Kommunallagen, 
förvaltningslagen samt dataskyddsförordningen påverkar 
delegationsordningen genom att de medför ett behov av tillägg, 
vissa omskrivningar samt ändringar av paragrafhänvisningar, 
varför socialnämnden föreslås en revidering av 
delegationsordningen. 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (24) 
 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2020-08-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Förvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar anta förslag till reviderad 
delegationsförordning för socialnämnden daterad den 3 juni 
2020. 

____ 

För kännedom: 
Förvaltningschef  
Verksamhetschefer 
Utvecklingsstrateg 
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SN §71/20   Dnr: SN 2020/62 
 
Kvalitetsdeklaration inom Vård och Omsorg  
 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att fastställa kvalitetsdeklarationen 
inom Vård och Omsorg 

Ärendebeskrivning 

Kvalitetsdeklarationen anger grundläggande kvalitetskrav inom 
Vård och Omsorg i Lindesbergs kommun. Kvalitetsdeklarationen 
anger vad den enskilde och dennes närstående kan förvänta sig 
av Vård och Omsorgstjänster samt vad verksamheten förväntar 
av den enskilde. 

Kvalitetsdeklarationen anger grundläggande kvalitetskrav för: 

• Myndighetsutövning 
• Hemtjänst i Lindesbergs kommun 
• Korttidsplats 
• Växelvård 
• Särskilt boende 
• Trygghetslarm 
• Omvårdnad (personlig omvårdnad, matdistribution, 

ledsagning, hälso- och sjukvård/rehabilitering) 
• Hälsofrämjande insatser 
• Dagrehabilitering 
• Träffpunkt 
• Anhörigstöd 
• Avgifter 

Verksamhetsförändringar föranleder revideringar i 
kvalitetsdeklarationen. Information om anhörigstrateg har tagits 
bort då verksamheten inte har kvar tjänsten. Gällande 
insatserna tvätt och städ är information tillagd i deklarationen 
att det även kan vara extern aktör som utför serviceinsatserna.   

Utifrån kommunens nya styrmodell har verksamheten tagit fram 
ett gemensamt grunduppdrag och som därav tillkommit i 
deklarationen. Det har också tydligare beskrivits att personal på 
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SÄBO inte ansvarar för pengar och värdesaker i den enskildes 
lägenhet. Därtill har det förtydligats kring insatsen växelvård 
samt instasen nattillsyn med kamera.  

Förvaltningsens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden att fastställa 
kvalitetsdeklarationen inom Vård och Omsorg  

_____ 

För åtgärd: 

Marlene Hedblad  
Utvecklingsstrateg 
Socialförvaltningen 

För kännedom: 

Jessica Öhlund  
Verksamhetschef  
Vård och Omsorg 
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SN §72/20   Dnr: SN 2019/44 
 
Utvärdering av Socialnämndens arbete för en budget i 
balans 2020 
 
Beslut 

Socialnämnden beslutar 

• godkänna förvaltningens redogörelse av arbetet med att 
genomföra beslutade besparingar samt att fatta beslut 
om att vidta åtgärder för en budget i balans. 

• socialförvaltningen ska redovisa orsakerna till förhöjt 
försörjningsstöd vid socialnämndens sammanträde i 
september 2020.  

Ärendebeskrivning 

Inför år 2020 antog Socialnämnden besparingar fördelade på 3,5 
Mnkr ramminskning för LSS korttidsboendet Björkstugan och 
0,6 Mnkr för enheten för Ensamkommande barn. Båda 
besparingarna har kunnat genomföras med helårseffekt.  

På Björkstugan kunde egentligen inte besparingen genomföras 
från januari utan effekten väntades från och med april, innan 
dess skulle en negativ avvikelse ha uppstått. På grund av Covid-
19 beslutades dock om att hålla Björkstugan stängt under en 
kortare period vilket då medförde att besparingen kunde 
genomföras tidigare som en bieffekt när personalen arbetade i 
andra verksamheter.  

Förvaltningen har under året vakanshållit en 
verksamhetschefstjänst och en utvecklingsstrategtjänst och på 
så sätt minskat budgetavvikelsen med drygt 1 Mnkr. 
Besparingarna som beslutats gällande ensamkommande barn 
och Björkstugan har tagits för att anpassa sig till en minskad 
budgetram. Nämnden har inte beslutat om ytterligare 
besparingar under året för att åtgärda det underskott som 
lämnade prognoser under perioden påvisat.  

Den negativa avvikelsen fördelas främst mellan Individ och 
familj och Vård och omsorg. Inom IFO avser den både 
försörjningsstöd och placeringar medan Vård och omsorg har en 
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negativ avvikelse som avser personalkostnader för särskilda 
boenden, sjuksköterskor, korttidsboende och hemtjänst.  

Förvaltningen prognosticerar en negativ med -16,6 Mnkr enligt 
senast lämnade prognos. Således anser förvaltningen att 
nämnden behöver besluta om besparingar för motsvarande det 
väntade underskottet för att kunna uppnå en budget i balans.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna redogörelsen av arbetet 
med att genomföra beslutade besparingar samt att fatta beslut 
om att vidta åtgärder för en budget i balans. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Mathz Eriksson (C) föreslår att socialförvaltningen 
ska redovisa orsakerna till förhöjt försörjningsstöd, samt vidta 
åtgärder för en budget i balans vid socialnämndens 
sammanträde i september 2020. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta enligt 
förvaltningens förslag med Mathz Erikssons tilläggsförslag och 
finner att förslaget godkänns 

_____ 

Meddelas för åtgärd 
Förvaltningschef 
Ekonom 
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SN §73/20   Dnr: SN 2020/39 
 
Uppföljning och analys juli 2020 för socialnämnden 
 
Beslut 

Socialnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen per 
sista juli 2020 samt att överlämna den till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Månadsuppföljningen beskriver förenklat det ekonomiska läget 
per sista juli 2020 för Socialnämnden. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna den ekonomiska 
uppföljningen per sista juli 2020 samt att överlämna den till 
kommunstyrelsen. 

_____ 

För kännedom 

Kommunstyrelsen 
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SN §74/20   Dnr: SN 2020/47 
 
Upphävande av ordförandebeslut 2020-03-26 
gällande utdrag från Belastningsregistret  
 
Beslut 

Beslutet hävs och återgår till tidigare taget beslut i 
Socialnämnden 2019-11-14, SN 2019/60. 

Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att begära utdrag ur 
belastningsregistret vid nyanställningar utifrån lagkrav, samt att 
efterfråga, utifrån insynsrätten som den enskilde har, utdrag ut 
belastningsregistret vid nyanställningar inom hemtjänsten.  

Ärendebeskrivning 

Socialnämndsordförande tog 2020-03-36 beslut att tillfälligt 
häva beslut gällande utdrag från belastningsregister vid 
nyanställningar inom hemtjänsten. 

Förslag till beslut 

Beslutet hävs och återgår till tidigare taget beslut i 
Socialnämnden 2019-11-14, SN 2019/60. 

Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att begära utdrag ur 
belastningsregistret vid nyanställningar utifrån lagkrav, samt att 
efterfråga, utifrån insynsrätten som den enskilde har, utdrag ut 
belastningsregistret vid nyanställningar inom hemtjänsten. 

_____ 
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SN §75/20 
 
Delegationsärenden 
 

Beslut 
 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Socialnämnden  : 
 
2020-06-24 Ordförandebeslut om upphävande av 
tidigare Socialnämndsbeslut gällande omsorgsinsatser 
till individer med tillfälliga vistelser i Lindesbergs 
kommun Dnr SN 2020/46 

  

 
2020-06-26 Ordförandebeslut om följsamhet till 
Sveriges Kommuner och Regioners rekommendation om 
tillfällig vistelse i Lindesbergs kommun Dnr SN 2020/46 

  

 
 
Delegationsbeslut inom avdelning individ och familj 
2020-01-01 - 2020-01-31 biståndsärenden dnr 1:1-
1:284 och övriga ärenden 1:1-1:47 lottade ärenden Dnr  

  

 
Delegationsrapport individ och familj 2020-01-01 - 
2020-01-31 Dnr  

  

 
Delegationsbeslut inom avdelning individ och familj 
2020-02-01 - 2020-02-29 biståndsärenden dnr 1:1-
1:199 och övriga ärenden 1:1-1:55 lottade ärenden Dnr  

  

 
Delegationsrapport individ och familj 2020-02-01 - 
2020-02-29 Dnr  

  

 
Delegationsrapport individ och familj 2020-03-01 - 
2020-03-31 Dnr  

  

 
Delegationsrapport individ och familj 2020-04-01 - 
2020-04-30 Dnr  

  

 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (24) 
 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2020-08-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Delegationsbeslut inom avdelning individ och familj 
2020-03-01 - 2020-03-31 biståndsärenden dnr 1:1-
1:394 och övriga ärenden dnr 1:1-1:69 lottade ärenden 
Dnr  

  

 
Delegationsbeslut inom avdelning individ och familj 
2020-04-01 - 2020-04-30 biståndsärenden dnr 1:1-
1:360 och övriga ärenden dnr 1:1-1:76 lottade ärenden 
Dnr  

  

 
2020-05-14 Delegationsbeslut begäran om allmän 
handling - besvärshänvisning@Delegationsbeslut 
begäran om allmän handling dnr soc2015.1306- 
besvärshänvisning Dnr  

  

 
2020-05-14 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr SN 2020/48 

  

 
2020-06-02 Pilotavtal Medication and Care Support 
System (MCSS) 0.1.0 Software as a Service (SaaS) med 
personuppgiftsbiträdesavtal 2.0 Dnr  

  

 
 
2020-05-14 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr SN 2020/48 

  

 
 
2020-06-04 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr SN 2020/48 

  

 
2020-07-02 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr SN 2020/48 

  

 
2020-07-02 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr SN 2020/63 

  

 
2020-07-02 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr SN 2020/63 

  

 
 
2020-06-22 Svar på föreläggande med vite om att vidta 
åtgärder vid Frövi hemtjänst, arbetsmiljöverket dnr 
2019/013296 Dnr SN 2019/41 
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SN §76/20 
 
Meddelanden 
 

Beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Socialnämnden  : 
 
2020-06-30 Tillsynsmeddelande om anmäld allvarlig 
händelse på gruppboende Hagaberg 2020-06-24 - 
begäran om utredning, arbetsmiljöverkets beteckning 
2020/038807 Dnr SN 2020/71 

  

 
2020-08-04 Svar på begäran om utredning om anmäld 
allvarlig händelse på gruppboende Hagaberg, 
arbetsmiljöverkets beteckning 2020/038807 Dnr SN 
2020/71 

  

 
 
2020-07-06 Svar på synpunkt på bemanningsekonomi 
och schemaläggning för 8 timmars vaken natt  Dnr  

  

 
2020-07-09 Beslut om att avsluta ärendet 
personuppgiftsincident gällande felutskick 
familjeenheten. dnr PUI-2020-922 Dnr SN 2020/28 

  

 
2020-07-10 Synpunkt på bemanningsekonomi och 
schemaläggning för 8 timmars vaken natt  Dnr  

  

 
 
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges 
sammanträde den 27 april 2020 KF § 30 - Närvaro vid 
politiska sammanträden på distans Dnr  

  

 
2020-04-02 Protokollsutdrag från Region Örebro län § 
9 Helårsanalys av 2019 års ärenden: Olika patienter. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Olika klagomål - Patientnämndens årsanalys av 2019 års 
ärenden, dnr 20PN13  Dnr  

 
2020-04-06 Protokollsutdrag från Utskottet för stöd 
och strategis sammanträde den 6 april 2020 USS § 5 - 
Lägesrapport grunduppdrag för 
kommunledningskontorets verksamheter Dnr  

  

 
2020-04-07 Protokollsutdrag från Tillväxtutskottets 
sammanträde den 7 april 2020 TU § 14 - Redovisning av 
statistik försörjningsstöd, arbetsmarknadsenheten och 
Arbetsförmedlingen Dnr  

  

 
2020-04-17 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 24 mars 2020 KS § 36 - Demokratidag 
för barn och unga i Lindesbergs kommun 2019  Dnr  

  

 
2020-04-21 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 21 april 2020 KS § 52 - Uppföljning 
och analys mars 2020 Dnr SN 2020/39 

  

 
2020-04-27 Protokollsutdrag från 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 april 2020 § 
23 - Revisionsberättelse för Lindesbergs kommun 2019 
Dnr  

  

 
2020-04-27 Protokollsutdrag från 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 april 2020 
KF § 24 - Årsredovisning 2019 Dnr SN 2020/16 

  

 
2020-05-12 Protokollsutdrag från Tillväxtutskottets 
sammanträde den 12 maj 2020 TU § 23 - 
Bostadsförsörjningsprogram för Lindesbergs kommun 
2020-2024  Dnr  

  

 
2020-05-12 Protokollsutdrag från Tillväxtutskottets 
sammanträde den 12 maj 2020 TU § 28 - Äskande av 
medel till handledare för ferieungdomar 2020 Dnr  

  

 
2020-05-12 Protokollsutdrag från Tillväxtutskottets 
sammanträde den 12 maj 2020 TU § 27 - Redovisning av 
statistik försörjningsstöd, arbetsmarknadsenheten och 
Arbetsförmedlingen Dnr  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
2020-05-19 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 19 maj 2020 KS § 68 - Lägesrapport 
april 2020 Dnr SN 2020/53 

  

 
2020-05-29 Information om Inspektionen för vård och 
omsorgs (IVO) tillsyn med anledning av Covid-19 Dnr SN 
2020/59 

  

 
2020-06-08 Protokollsutdrag från 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 8 juni 2020 KF 
§ 49  - Bostadsförsörjningsprogram för Lindesbergs 
kommun 2020-2024  Dnr  

  

 
2020-06-08 Protokollsutdrag från 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 8 juni 2020 KF 
§ 54 - Närvaro vid politiska sammanträden på distans 
Dnr  

  

 
2020-06-10  Tips på utbildning 26 augusti om Bostäder 
för utsatta grupper Dnr  

  

 
2020-06-16 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 16 juni 2020 KS § 98 - Uppföljning 
och analys maj 2020 Dnr SN 2020/39 

  

 
2020-06-25 Aktuellt kring sammanhållen vård och 
omsorg i norra Örebro län, nr 5 2020 Dnr  

  

 
 
2020-04-15 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr SN 2020/48 

  

 
2020-05-11 Utredning om Lex Sarah gällande felutskick 
familjeenheten Dnr SN 2020/34 

  

 
2020-05-15 Utredning Lex Sarah enligt 14 kap 6 § 
Socialtjänstlagen om enskild personals agerande vid 
Ågården Dnr SN 2020/50 

  

 
2020-05-18 Utredning av Lex Sarah om verksamheten 
vid Ånäs gruppboende Dnr SN 2020/32 
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2020-05-19 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 19 maj 2020 KS § 81 - Redovisning ej 
verkställda beslut inom socialförvaltningen kvartal 4 
2019 Dnr SN 2020/11 

  

 
2020-06-01 Anmälan Lex Sarah om enskild personals 
agerande vid Källgården Dnr SN 2020/63 

  

 
2020-06-08 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 
sammanträde den 8 juni 2020 KS § 53 - Redovisning ej 
verkställda beslut inom socialförvaltningen kvartal 4 
2019 Dnr SN 2020/11 

  

 
2020-07-07 Begäran om komplettering av Lex Maria 
om enskild personals agerande vid Tallåsen, IVO dnr 
3.1.1-20382/2020-4 Dnr SN 2020/48 

  

 
 
2020-07-24 Klagomål om måltider på seniorboende 
Tallen Dnr  

  

 
 
2020-04-20 Dataskyddsombudets bedömning av 
personuppgiftsincidenten Dnr SN 2020/49 

  

 
 
2020-04-20 Anmälan om personuppgiftsincident om e-
post innehållande skyddade personuppgifter som 
vidarebefordrades okrypterade 2020-04-17 Dnr SN 
2020/49 

  

 
 
2020-04-15 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr SN 2020/50 

  

 
2020-05-19 Underrättelse med information om tillsyn 
med anledning av Covid19 vid hemtjänsten team City 
och team Vågmästaren, IVO dnr 3.5.1-17433/2020-5 
Dnr SN 2020/59 

  

 
2020-05-19 Underrättelse med information om tillsyn 
med anledning av Covid19 vid Tallåsen, IVO dnr 3.5.1-
16403/2020-5 Dnr SN 2020/59 
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2020-05-20 Underrättelse med information om tillsyn 
med anledning av Covid19 vid Ågården, IVO dnr 3.5.1-
16405/2020-5 Dnr SN 2020/59 

  

 
2020-06-15 Ej verkställt beslut om korttidsboende 
enligt socialtjänstlagen SoL,  IVO dnr 3.3.1-04970/2020-
4 - ärendet avslutas Dnr SN 2020/35 

  

 
2020-06-22 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr SN 2020/70 

  

 
2020-06-23 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr SN 2020/70 

  

 
 
 Klagomål på handläggning av försörjningsstöd, IVO dnr 
3.4.2-20652/2020-6 Dnr  

  

 
2020-04-22 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr  

  

 
2020-04-23 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr  

  

 
2020-04-27 Protokollsutdrag från 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 april 2020 
KF § 29 - Avgifter för familjerådgivning Dnr SN 2020/10 

  

 
2020-05-04 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr  

  

 
2020-05-06 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr SN 2020/26 

  

 
2020-06-08 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr SN 2020/64 

  

 
2020-06-09 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr SN 2020/66 

  

 
2020-06-09 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr SN 2020/67 
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2020-06-25 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr SN 2020/67 

  

 
2020-07-08 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr SN 2020/76 

  

 
2020-07-10 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr SN 2020/77 

  

 
2020-07-16 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr SN 2020/78 

  

 
2020-08-03 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr SN 2020/81 
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SN §78/20 
 
Övriga frågor 
 

Ärendebeskrivning 
 
Monika Klockars (M) lyfter behovet av större lokaler vid 
politiska sammanträden för att öka det fysiska avståndet mellan 
ledamöterna samt vikten av att säkerställa tekniska lösningar så 
att alla ledamöter ser och hör varandra på lika villkor. 
Ordförande Mathz Eriksson (S) tar med frågan till 
ordförandegruppen. 
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