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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-04-19  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 2018-04-19 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll 

 Socialförvaltningen  
Underskrift ...................................................................................... 

 

 

  

Plats och tid: 
 

Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 9:00-10:00 

Beslutande: John Omoomian (S) 
Daniel Andersson (S) 
Sven-Erik Larsson (M) 
Virosa Viberg (SD) 
Bo Stenberg (S) 
Susanne Karlsson (C) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Joacim Hermansson (S) tjänstgörande, ers Per Carlström (-) § 54–60 
Lennart Olsson (S) tjänstgörande, ers Birgitta Lind Axelsson (V) 
Hlödur Bjarnason (KD) tjänstgörande, ers Vakant (SD) 
Mathz Eriksson (C) tjänstgörande, ers Christina Pettersson (C) 
 

Övriga deltagare: Madde Gustavsson förvaltningschef 
Sara Andersson, ekonom 
Raija Spjuth, verksamhetschef vård och omsorg 
Jessica Öhlund, verksamhetschef funktionsstöd 
Josefin Hellström, Kommunal 
Jessica Brogren, sekreterare 
 

Utses att justera Mathz Eriksson ersättare Lennart Olsson 
Justeringens plats 
och tid: 

Kommunhuset, 2018-04-30 

 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Jessica Brogren 

 
Paragraf 

 
54 - 70 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Susanne Karlsson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Mathz Eriksson 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-04-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 
  
SN § 54/2018 Patientsäkerhetsberättelse 2017 
  
SN § 55/2018 Boendeplan 
  
SN § 56/2018 Serviceinsatsen tvätt inom hemtjänsten 
  
SN § 57/2018 Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud 
  
SN § 58/2018 Månadsuppföljning mars år 2018 
  
SN § 59/2018 Utvärdering effekt av inköpsstopp kvartal 1 2018 
  
SN § 60/2018 Mål och indikatorer för socialnämnden år 2019 
  
SN § 61/2018 Tolkkostnader inom avdelningen individ och familj  
  
SN § 62/2018 Sammanställning synpunkter till socialnämnden juli-december 

år 2017 
  
SN § 63/2018 Information från avdelningen för vård och omsorg 
  
SN § 64/2018 Information från verksamheten vid beredande nämnd mars  

år 2018 
  
SN § 65/2018 Ej verkställda beslut kvartal 4 år 2017 
  
SN § 66/2018 Information om utredning av Trelleborgsmodellen 
  
SN § 67/2018 Delegationsärenden 
  
SN § 68/2018 Meddelanden 
  
SN § 69/2018 Informationsärenden 
  
SN § 70/2018 Övriga frågor 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-04-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 54   Dnr: SN 2018/53 
 
Patientsäkerhetsberättelse 2017 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
Anta Patientsäkerhetsberättelsen gällande kommunala hälso- och 
sjukvården för år 2017. 

Ärendebeskrivning 
Patientsäkerhetsberättelsen tar upp hur patientsäkerhetsarbetet har 
bedrivits i kommunen under 2017. Förbättringar kan bland annat ses i 
palliativ vård och utbildningar som ger kompetenshöjningar för all 
personal. Mätningar som gjorts 2017 för trycksår, fall, undernäring, 
antibiotikaförbrukning och infektioner, avvikelser med mera följs upp 
2018. 
 
Norra länsdelens gemensamma handlingsplan för sammanhållen vård 
och omsorg om de mest sjuka äldre fortsätter. Enheternas arbete 
synliggörs genom egenkontroller, checklistor, verksamhetsbesök 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 den som vill ta del 
av den.  
 
Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en patient-
säkerhetsberättelse av vilken det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet 
har bedrivits under föregående kalenderår samt vilka åtgärder som 
vidtagits för att öka patientsäkerheten. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår nämnden besluta att anta 
Patientsäkerhetsberättelse gällande den kommunala hälso- och 
sjukvården för år 2017. 
 ________ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Meddelas för kännedom: 
MAS 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-04-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 55   Dnr: SN 2017/57 
 
Boendeplan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Förvaltningen får förlängd utredningstid till beredande nämnd i juni  
år 2018. 

Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen har fått i uppdrag att upprätta en boendeplan inom 
Socialförvaltningens verksamhet. Förvaltningen ska redovisa eventuella 
förslag på framtida boenden samt ekonomisk redovisning.  
Förvaltningen önskar förlängd utredningstid, ny redovisning tidigast i juni 
Socialnämnd.  
 
Förslag till beslut 
Att förvaltningen får förlängd utredningstid till juni månad 2018.  
________ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Förvaltningschef  
Verksamhetschef vård och omsorg 
Meddelas för kännedom: 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-04-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 56   Dnr: SN 2017/122 
 
Serviceinsatsen tvätt inom hemtjänsten 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
Anta den ekonomiska redovisningen angående extern aktör för insatsen 
tvätt till en kostnad på 1,1 mnkr per år, vilket finansieras genom 
minskade vikariekostnader.  
 
Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att regelbundet redovisa 
ekonomisk uppföljning av insatsen tvätt. 

Ärendebeskrivning 
Under senaste åren syns en tydlig ökning av insatser inom hemtjänsten 
i Lindesbergs kommun. Under åren 2013–2017 har insatserna ökat med 
cirka 29 %. Det har inte tilldelats någon budget för dessa ökade 
insatser.  
 
Under 2016–2018 har Lindesbergs kommun ökat bemanningen med 10 
årsarbetare vilket har finansierats med stimulansmedel från 
Socialstyrelsen. Trots denna utökning har hemtjänsten i dagsläget cirka 
6–8 årsarbetare extra, på grund av ökad vårdtyngd.  
 
I takt med att vårdtyngden och även behovet av/bristen på 
undersköterskor ökar bör undersköterskans arbetsuppgifter renodlas till 
att fokusera på omvårdnad. Vård och omsorg bör istället ha möjlighet 
att använda andra aktörer för att utföra serviceinsatser såsom städ, 
inköp, och tvätt för att möta kommande rekryteringsbehov samt den 
ökade mängd ärenden avdelningen har fått under senaste tre åren.  
 
Under 2017 har Samhall utfört serviceinsatsen tvätt inom ett 
hemtjänstområde, till en kostnad av cirka 253 000 kronor för helåret. 
Detta har inneburit både tids- och arbetsmiljövinster för personalen då 
det är mycket planering kring serviceinsatsen tvätt. Totalt i hemtjänsten 
var det under år 2017 ca: 5 000 beviljade timmar som avsåg insatsen 
tvätt.  
 
Beräknad kostnad för Samhall att utföra serviceinsatsen tvätt i hela 
hemtjänsten är cirka 1,1 miljoner kronor per år. Kostnaden är beräknad 
utifrån pilotgruppens faktiska kostnader under år 2017.  
Kommunal har varit delaktiga under projekttiden och ställer sig 
positiva till fortsatt arbetet med att renodla undersköterskans 
arbetsuppgifter.  
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-04-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Socialförvaltningens avdelning vård och omsorg ser det som 
nödvändigt att andra aktörer släpps in att utföra serviceinsatser. Detta 
på grund av rekryteringsbehov av undersköterskor som är ett stort 
problem i dagsläget. Samtidig ser vi att insatserna inom hemtjänst ökar, 
och prognosticerar även fortsatt ökning då åldersgruppen blir större.  
 
Kostnader för Samhall att utför serviceinsatsen tvätt är beräknat till 
cirka 1,1 miljoner kronor. Personalkostnaden för att utföra insatsen 
tvätt beräknas vara 1,2 miljoner kronor. Ingen beräkning på restiden till 
och från insatsen har genomförts. Det innebär även en renodling av 
undersköterskornas arbetsuppgifter vilket leder till bättre arbetsmiljö. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta  
- Att nämnden antar den ekonomiska redovisningen angående extern 

aktör för insatsen tvätt till en kostnad på 1,1 mkr/år vilket 
finansieras genom minskade vikariekostnader.  

- Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att regelbundet redovisa 
ekonomisk uppföljning av insatsen tvätt.  

________ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Verksamhetschef vård och omsorg 
Meddelas för kännedom: 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-04-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 57    Dnr: SN 2018/50 
 
Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt 
ombud 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 
Socialstyrelsen har ett statsbidrag som syftar till att kunna bygga upp 
och utveckla arbetet med personliga ombud.  
 
Då Lindesbergs kommun inte längre har några personliga ombud har 
man tillsammans med övriga kommuner i norra Örebro län, Hällefors, 
Ljusnarsberg och Nora ansökt om medel för två tjänster. Statsbidraget 
har tidigare utgått med 302 400 kronor/år för en heltidstjänst, beloppet 
kan komma att justeras utifrån hur många ansökningar som inkommit.  
 
Ansökan om statsbidraget skulle vara länsstyrelsen tillhanda  
den 1 mars, varför förvaltningen tillsammans med de andra 
kommunerna har skickat in en ansökan.  
 
Förvaltningscheferna i norra Örebro län har givit utvecklingsstrateger i 
Lindesberg och Nora uppdraget att titta vidare på hur en organisation 
och fördelning skulle kunna se ut i norra länet, en utredning som pågår.  
 
Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet  
En utredning pågår och kommer, när den är klar att presenteras för 
socialnämnden för vidare beslut. 
________ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Meddelas för kännedom: 
Förvaltningschef  
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-04-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 58    Dnr: SN 2018/72 
 
Månadsuppföljning mars år 2018 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
Tacka för informationen och beslutar att uppmana förvaltningen att 
fortsatt ha budget i balans. 
 
Utifrån oro för försörjningsstödet bjuda in enheten för försörjningsstöd 
samt arbetsmarknadsenheten till beredande nämnd i maj år 2018. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden delgavs månadsuppföljning avseende mars månad  
år 2018. Socialförvaltningens avvikelse tom mars uppgår till 1,4 mnkr 
(1,5 mnkr efter justering) och prognosen för helåret är 0,4 mnkr. 
 

Socialförvaltningen  Budget 
jan-mars  

Budget 
avvikelse 
jan-mars  

Prognos 
helår  

Budget 
helår  

Budget 
avvikelse 
helår  

Administration  2,7  -0,3  12,6  10,6  -2,0  
Funktionsstöd  37,2  0,5  153,0  152,9  -0,1  
Individ- och familj  21,5  3,3  85,2  85,9  0,7  
Vård och omsorg  64,1  -2,1  266,8  268,6  1,8  
Totalt  125,5  1,4  517,6  518,0  0,4  

 
Yrkande 
John Omoomian (S) yrkar på att nämnden ska besluta att förvaltningen 
ska uppmanas att fortsätta hålla budget i balans. 
 
Joacim Hermansson (S) yrkar på att utifrån oron över 
försörjningsstödets redovisning bjuda in enheten samt 
arbetsmarknadsenheten till nämnden. 
 
Ordförande Susanne Karlsson (C) finner att nämnden beslutar enligt 
yrkande att uppmana förvaltningen att fortsatt hålla budget i balans 
samt bjuda in enheten för försörjningsstöd samt arbetsmarknadsenheten 
till beredande nämnd i maj år 2018. 
________ 
 
Meddelas för åtgärd: 
AME 
Enhetschef för försörjningsstöd 
Meddelas för kännedom: 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-04-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 59    Dnr: SN 2018/56 
 
Utvärdering effekt av inköpsstopp kvartal 1 2018 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
Tacka för informationen och beslutar att inför redovisning till 
beredande nämnd i maj år 2018, komplettera med redovisning avseende 
vikariekostnader. 

Ärendebeskrivning 
Ekonom Sara Andersson redovisar uppföljning av inköpsstopp. 
För att utvärdera effekten av inköpsstoppet under första kvartalet 2018 
har jämförelse gjorts mot samma period föregående år då inköpsstoppet 
ännu inte införts. De slag som utvärderats är 40, 41, 64, 65, 70, 71, 72, 
75 och 76 med undantag för vissa kostnader som är direkt nödvändiga 
för verksamheten så som sjukvårdsmaterial, reservdelar till bilar, 
hjälpmedel, inkontinenshjälpmedel, arbetskläder, dagvårdsresor samt 
tillsynsavgift för livsmedel.  
 
Förklaringar av slag:  
- 40, korttidsinventarier vilket exempelvis kan vara möbler, 

husgeråd och dataprogramvaror.  
- 41, nycklar och lås, reservdelar till bilar samt verktyg m.m. 
- 64, förbrukningsinventarier och material så som telefoner, 

undervisningsmaterial, köksutrustning, hjälpmedel, livsmedel, 
sjukvårdsmaterial, inkontinenshjälpmedel, arbetskläder och 
terapimaterial.  

- 65, kontors- och arkivmaterial 
- 70, transport av mat, dagvårdsresor samt resor för anställda.  
- 71, intern- och extern representation samt gåvor.  
- 72, annonsering och mässor. 
- 75, konsulter från bemanningsföretag.  
- 76, sanktionsavgifter, fordonsskatt, tillsynsavgift livsmedel samt 

kurs och konferens. 
 
Båda åren var avvikelsen gentemot budget positiv, 800 tkr år 2017 och 
730 tkr år 2018. Den positiva avvikelsen är således 70 tkr lägre år 2018, 
men även budgeten såväl som kostnaderna lägre. Avvikelsen år 2018 är 
3 % högre än år 2017 motsvarande cirka 40 tkr. 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (23)  
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Socialnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
År Kostnad tom mars Budget  Differens  Avvikelse %  
2017  605 431  1 409 424  803 993  57%  
2018  493 671  1 223 292  729 621  60%  

 
________ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Förvaltningschef  
Ekonom SN 
Meddelas för kännedom: 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-04-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 60    Dnr: SN 2018/39 
 
Mål och indikatorer för socialnämnden år 2019 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Socialnämnden antar framtagen  
- Budget 2019–2021 och VP 2020–2021 
- Investeringsbudget 2019–2021 
- Inriktningsmål för 2019–2021 samt tillhörande indikatorer och 

målvärden 
 
Och lämnar vidare handlingarna till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Budgetramar är beslutade i kommunstyrelsen för budget år 2019. 
Budget år 2019 fastställs i kommunfullmäktige den 13 juni år 2018. 
 
Socialnämnden delges Budget 2019–2021 och VP 2020–2021,  
Investeringsbudget 2019–2021 samt Inriktningsmål för 2019–2021 med 
tillhörande indikatorer och målvärden. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att socialnämnden antar framtagen Budget 2019–2021 och VP 2020–
2021. 
Att socialnämnden antar framtaget investeringsbudget 2019–2021 och 
lämnar vidare till kommunstyrelsen. 
Att socialnämnden antar framtagna inriktningsmål för 2019–2021 samt 
tillhörande indikatorer och målvärden. 
________ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Kommunstyrelsen 
Ekonom KS 
Meddelas för kännedom: 
Förvaltningschef 
 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (23)  
 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-04-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 61    Dnr: SN 2018/57 
 
Tolkkostnader inom avdelningen individ och familj  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden delgavs tolkkostnader inom avdelningen för individ 
och familj åren 2015–2017. 
 
Verksamhet År 2015 År 2016 År 2017 
750 Administration 0 0 6 
751 Boendestöd 0 1 0 
753 Familjecentralen 0 0 9 
755 Försörjningsstöd 526 367 180 
757 Familjehem 0 0 2 
767 Barn och unga 278 185 114 
768 Ensamkommande barn 227 488 277 
769 Asylgruppen 0 16 83 
Summa: 1 081 1 057 671 

 
________ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Meddelas för kännedom: 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-04-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 62    Dnr: SN 2017/178 
 
Sammanställning synpunkter till socialnämnden juli-
december år 2017 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
Lägga sammanställning av synpunkter till socialnämnden juli-
december år 2017 till handlingarna. Samt delge kommunstyrelsen 
redovisningen. 

Ärendebeskrivning 
I arbetet med ständiga förbättringar av kommunens verksamheter är det 
viktigt att ta tillvara beröm, förslag, klagomål och synpunkter som 
kommer från invånare och medarbetare. Det är också ett sätt att följa 
upp verksamheten.  
 
På kommunens webbplats kan man via ett webbformulär lämna beröm, 
förslag, klagomål och synpunkter på valfri kommunal verksamhet. 
Synpunkterna förs sedan ut till berörd verksamhet/funktion. För 
Socialnämndens verksamhet finns även en blankett för beröm, förslag, 
klagomål och synpunkter. Alla beröm, förslag, klagomål och 
synpunkter ska diarieföras och hanteras inom respektive verksamhet 
enligt de rutiner som finns. Kommunstyrelsen har i dokumentet 
Styrnings- och ledningssystem för kommunkoncernen beslutat att 
återkopplingen där även åtgärden anges ska sammanställas en gång per 
halvår och redovisas till kommunstyrelsen.  
 
En genomgång av diarieförda synpunkter och svar visar att det för 
Socialnämndens verksamhet inkom ett beröm, ett förslag, 6 klagomål, 
två synpunkter och ett önskemål under perioden augusti-december 
2017. Antalet inkomna synpunkter ligger lite under den nivå som 
redovisades föregående år. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att lägga sammanställningen till handlingarna. 
________ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Kommunstyrelsen 
Meddelas för kännedom: 
Förvaltningschef  
Utvecklingsstrateg SN 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-04-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 63    Dnr: SN 2018/61 
 
Information från avdelningen för vård och omsorg 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 
På beredande nämnd i mars år 2018 informerades socialnämnden, av 
Mari Benitez och Helene Fritzson, om ”Sätt fokus på natten”  

 
Som arbetar med att stärka kvaliteten på omsorgen nattetid på särskilda 
boenden för äldre. Det sker ett samarbete mellan SKL, kommunerna. 
Regeringen vill förtydliga Socialtjänstförordningen utifrån boendes 
behov och personalens förutsättningar. Socialnämnden i Lindesberg 
antog SKL:s rekommendationer i december 2017.  
 
Ann-Christine Engström delgav nämnden” Kostnader för livsmedel 
(2016–2017), kosttillägg, sondnäringar och tillbehör (2017) på 
särskilda boenden, vård och omsorg”. 
________ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Meddelas för kännedom: 
Verksamhetschef vård och omsorg 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-04-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 64    Dnr: SN 2018/19 
 
Information från verksamheten vid beredande nämnd 
mars år 2018 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
Tacka för informationen och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Vid beredande nämnd i mars år 2018 delges nämnden följande 
information från verksamheterna: 

 
Individ och familj  
- Information gällande boendestöd  
- EKB (Ensamkommande barn) verksamheten fortsätter att reduceras  

 
Funktionsstöd  
- Från och med 1 april vakanshålles en enhetschefstjänst  
- Åtta individer väntar på LSS boende  
- Resor till och från verksamhet 

  
Vård och Omsorg  
- Korttids 17 personer väntar på plats 
- 3 personer väntar på plats vid särskilt boende  
- 5 personer väntar på plats vid demensboende  
- Varma matlådor ersätts med kalla matlådor i norr  
- Larminstallatör, vakanshålls från april månad. 
 
________ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Meddelas för kännedom: 
Förvaltningschef  
Verksamhetschefer  
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SN § 65    Dnr: SN 2018/18 
 
Ej verkställda beslut kvartal 4 år 2017 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
Sammanställningen avseende ej verkställda beslut kvartal 4 år 2017, 
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. 
 
Socialnämnden delgavs inrapportering av ej verkställda beslut 
avseende kvartal 4 år 2017. 
________ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
Meddelas för kännedom: 
Förvaltningschef  
Utvecklingsstrateg  
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-04-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 66    Dnr: SN 2017/241 
 
Information om utredning av Trelleborgsmodellen 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
Tacka för informationen och ger i uppdrag till förvaltningen att 
återkomma till beredande nämnd i juni år 2018 gällande fortsatt 
utredning. 

Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen har fått i uppdrag att utreda så kallade ”Trelleborgs 
modellen”. Vad det skulle innebära för kommunen i helhet att arbeta 
utifrån denna modell.  
 
Förvaltningen kommer i första skede åka till Karlskoga Kommun, 
socialförvaltningen för att se hur de arbetar med deras arbetssätt, då de 
har förändrat sitt arbetssätt genom ett nytt system.  
 
Förvaltningens förslag till beslut:  
Nämnden tackar för informationen och förvaltningen återkommer i juni 
månad 2018 gällande fortsatt utredning. 
________ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Förvaltningschef  
Meddelas för kännedom: 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-04-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 67 
 
Delegationsärenden 

Beslut 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Följande meddelas till Socialnämnden: 
 
Yttrande och handlingar i klagomål om handläggningen av ett 
barnavårdsärende, IVO dnr 8.5–6217/2018–1  

  

 
 
Dom i Förvaltningsrätten 2018-02-15 målnr 458–18 om 
överklagat beslut i socialnämnden 2017-12-20 om ekonomiskt 
bistånd - överklagan avslås  

  

 
Yttrande och handlingar för ej verkställt beslut om kontaktfamilj 
enligt socialtjänstlagen, IVO dnr 8.8.1–1925/2017  

  

 
Förvaltningsrätten i Karlstad dom 2018-03-02 målnr 5683–17 - 
Ekonomiskt bistånd  

  

 
2018-03-05 Ärendedokumentet är undantaget offentlighet  
Dnr SN 2018/23 

  

 
 
Delegationsbeslut lottade ärenden 2018-02-01 - 2018-02-28    
 
Delegationsbeslut lottade ärenden 2018-01-01 - 2018-01-31    
 
Delegationsrapport beslut fattade 2018-02-01 - 2018-02-28    
 
Delegationsrapport beslut fattade 2018-01-01 - 2018-01-31    
 
2018-02-15 Justerarens rapport till socialnämnden 2018-01-18  
SN 2018/9 

  

 
 
2018-03-13 Ärendedokumentet är undantaget offentlighet  
Dnr SN 2018/27 

  

 
 
Yttrande och handlingar för ej verkställt beslut om korttidsvistelse 
utanför det egna hemmet enligt 9§6 LSS, IVO dnr 8.8.1–
35696/2016–3  
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-04-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Yttrande om ej verkställt beslut om kontaktperson enligt LSS 
enligt 9 kap 4 § LSS, IVO dnr 8.8.1–35677/2016/5  

  

 
Yttrande och handlingar för ej verkställt beslut om bistånd i form 
av avlösarservice i hemmet enligt LSS,  
IVO dnr 8.8.1–4619/2017–6  

  

 
Yttrande och handlingar till IVO - 2018-01-03 gällande  
dnr 8.8.1–32640/2016–4  

  

________ 
 
Meddelas för åtgärd: 
 
Meddelas för kännedom: 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-04-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 68  
 
Meddelanden 

Beslut 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Följande meddelas till Socialnämnden (beslutande): 
 
Dom i Förvaltningsrätten 2018-02-16 målnr 75–18 om bifall av 
socialnämndens ansökan om vård med stöd av 2 § lagen om vård 
av unga, LVU  

  

 
Dom i Förvaltningsrätten 2018-03-08 målnr 698–18 om 
överklagat beslut i Migrationsverket 2018-01-26, om nedsättning 
av dagersättning  

  

 
2017-11-29 Kommunala Pensionärsrådet protokoll 2017-11-29    
 
2018-01-19 Uppföljande rapport avseende synpunkter som 
inkommit gällande den kommunala hälso- och sjukvården i 
Region Örebro län, 18PN62-3  

  

 
2018-02-09 Socialförvaltningens samverkansmöte 2018-02-09    
 
2018-02-26 Patientnämnden och Patientnämndens kansli 
Verksamhetsberättelse 2017 

  

 
2018-03-01 Inbjudan till konferens om SKL:s positionspapper 
Funktionshinder och delaktighet i Örebro 2018-04-18  

  

 
2018-02-22 Beslut om att avsluta ärendet om kränkande 
behandling av enskild på daglig verksamhet,  
dnr 8.1.2–2841/2018–4 Dnr SN 2018/8 

  

 
2018-03-07 Rapportering Lex Sarah enligt 14 kap 3 § SoL och 24 
b § LSS - Tillgänglighet inom barn och unga, individ och familj  
Dnr SN 2018/59 

  

 
Beslut i Inspektionen för vård och omsorg 2018-01-29 om att 
avsluta ärendet om ej verkställt beslut om bistånd i form av 
permanent bostad enligt Socialtjänstlagen (SoL),  
IVO dnr 8.8.1–32633/2016  
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-04-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2018-01-29 Beslut i Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
2018-01-29 om att avsluta ärendet om ej verkställt beslut om 
bistånd i form permanent bostad enligt Socialtjänstlagen 
(SoL), IVO dnr 8.8.1–32636/2016–6, Dnr SN 2017/243 

  

 
Dom i Förvaltningsrätten 2018-02-21 målnr 3846–17 om 
överklagat beslut i socialnämnden 2017-07-07 om personkrets-
tillhörighet mm - beslutet ändras och handlingarna lämnas åter 
till socialnämnden för handläggning  

  

 
Handling, SYNPUNKTER - Synpunkter med namnlistor om 
att låta daglig verksamhet få behålla resorna till och från 
arbetet  

  

________ 
 
Meddelas för åtgärd: 
 
Meddelas för kännedom: 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-04-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 69  
 
Informationsärenden 

Beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
Följande meddelas till socialnämnden: 
 
2018-03-06 Avgifter inom avdelningen för vård och omsorg 
samt avdelning för funktionsstöd från och med 2018-01-01 
Dnr SN 2018/58 

  

________ 
 
Meddelas för åtgärd: 
 
Meddelas för kännedom: 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-04-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 70  
 
Övriga frågor 

Beslut 
Övriga frågor läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden lyfter inga övriga frågor. 
 
________ 
 
Meddelas för åtgärd: 
 
Meddelas för kännedom: 
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