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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-03-15  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 2018-03-15 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll 

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

 

 
 

 
  

Plats och tid: 
 

Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 9:00-10:30 

Beslutande: John Omoomian (S) vice ordf 
Sven-Erik Larsson (M) 
Virosa Viberg (SD) 
Bo Stenberg (S) 
Susanne Karlsson (C) 
Christina Pettersson (C) 
Birgitta Lind Axelsson (V) 
 

Ersättare: Christer Pilblad (S) tjänstgörande, ers Daniel Andersson (S) 
Lennart Olsson (S) tjänstgörande, ers vakant (S) 
 

Övriga deltagare: Madde Gustavsson, förvaltningschef 
Malin Spiik, utvecklingsstrateg 
Sara Andersson, ekonom 
Jessica Öhlund, verksamhetschef funktionsstöd 
Raija Spjuth, verksamhetschef vård och omsorg 
Jessica Brogren, kommunkansliet 
 

Utses att justera Christina Pettersson ersättare Lennart Olsson 
Justeringens plats 
och tid: 

Onsdagen den 21 mars år 2018, kommunhuset Lindesberg 

 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Jessica Brogren 

 
Paragraf 

 
29 - 46 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Susanne Karlsson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Christina Pettersson 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-03-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 

 
SN § 29/2018 Redogörelse av budgetprognos/-utfall år 2017 
  
SN § 30/2018 Månadsuppföljning februari år 2018 
  
SN § 31/2018 Uppföljning av inköpsstopp 2017-09-30/2017-12-31 
  
SN § 32/2018 Budgetarbete inför år 2019  
  
SN § 33/2018 Resursfördelning hemtjänst år 2017 
  
SN § 34/2018 Yttrande snabbupplysning enligt 6 kap 20 § andra stycket 

Föräldrabalken  
  
SN § 35/2018 Uppföljning av Riktlinjer för handläggning och bedömning av 

boendestöd  
  
SN § 36/2018 Habiliteringsersättning daglig verksamhet LSS 2018 
  
SN § 37/2018 Alternativ till nytt boende enligt LSS 
  
SN § 38/2018 Lyans korttidsboende 
  
SN § 39/2018 Beslut och domar år 2017 
  
SN § 40/2018  Möjlighet till att erbjuda elever från vård- och 

omsorgsutbildningarna på Lindeskolan och Masugnen 
anställning och semestervikariat 

  
SN § 41/2018 Information från verksamheten  
  
SN § 42/2018 Gemensamt arbetsutskott med barn- och utbildningsnämnden 
  
SN § 43/2018 Delegationsärenden 
  
SN § 44/2018 Meddelanden 
  
SN § 45/2018 Informationsärenden 
  
SN § 46/2018 Övriga frågor 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-03-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 29   Dnr: SN 2018/1 
 
Redogörelse av budgetprognos/-utfall år 2017 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 
På beredande nämnd i februari år 2018 ville nämnden ha en 
redogörelse över differensen mellan satt prognos och utfall för år 2017. 
 
Ekonom Sara Andersson redogör för nämnden förvaltningens arbete 
med budget och prognos. 
__________ 
Meddelas för åtgärd: 
 
Meddelas för kännedom: 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-03-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 30   Dnr: SN 2018/54 
 
Månadsuppföljning februari år 2018 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Tacka för informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden delgavs månadsuppföljning för februari år 2018: 
 

Socialförvaltningen  Budget 
jan-feb  

Budget 
avvikelse 
jan-feb  

Prognos 
helår  

Budget 
helår  

Budget 
avvikelse 
helår  

Administration  1,8  0,2  12,6  10,6  -2,0  
Funktionsstöd  24,8  -0,1  151,4  152,9  1,5  
Individ- och familj  14,3  3,7  86,2  85,9  -0,3  
Vård och omsorg  42,7  -2,3  266,8  268,6  1,8  
Totalt  83,6  1,5  517,0  518,0  1,0  

 
Socialnämnden delgavs även redovisning av utbetalt ekonomiskt 
bistånd januari-februari år 2018, i jämförelse med åren 2014–2017. 
Samt redovisning av Glappet. 
 
__________ 
Meddelas för åtgärd: 
Kommunstyrelsen 
 
Meddelas för kännedom: 
Förvaltningschef  
Verksamhetschefer 
Ekonom SN 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-03-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
SN § 31   Dnr: SN 2018/56 
 
Uppföljning av inköpsstopp 2017-09-30, 2017-12-31 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Tacka för informationen och beslutar att lyfta frågan om debitering av 
tolkkostnader vid uteblivet besök, vid gemensamt arbetsutskott med 
barn- och utbildningsnämnden. 
 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden delgavs vid beredande nämnd i februari uppföljning av 
inköpsstopp.  
 
Nämnden fick ta del av en redovisning av utfall gällande inköp  
30 september år 2017 samt utfall 31 december år 2017. 
 
Vid beslutande nämnd i mars år 2018 tog nämnden del av förklaringar 
av vilka slagkategorier som omfattar vilka kostnader. 
 
Ekonom Sara Andersson lyfter slagkategorier som är relevanta för 
uppföljning avseende inköpsstoppet: 
- 40 – korttidsinventarier 
- 41 – nycklar och lås, reservdelar till bilar samt verktyg mm 
- 64 – förbrukningsinventarier och material såsom telefoner, 

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

- 65 – kontors och arkivmaterial 
- 70 – transport av material, 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 
__________ 
Meddelas för åtgärd: 
 
Meddelas för kännedom: 
Förvaltningschef  
Verksamhetschefer 
Ekonom SN 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-03-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
SN § 32   Dnr: SN 2018/39 
 
Budgetarbete inför år 2019  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 
Enligt Kommunallagen ska kommunen varje år upprätta en budget för 
nästa kalenderår (budgetår) med en plan för verksamheten och 
ekonomin. Budgeten ska innehålla mål och riktlinjer för verksamheten 
samt finansiella mål, som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning. Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en 
period av tre år. 
 
Socialnämnden i Lindesbergs kommun ska ta beslut gällande mål och 
budget år 2019, vid nämndens sammanträde i april år 2018. 
__________ 
Meddelas för åtgärd: 
 
Meddelas för kännedom: 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer 
Ekonom SN 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-03-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 33   Dnr: SN 2018/38 
 
Resursfördelning hemtjänst år 2017 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får ta del av redovisning för år 2017 av resursfördelning 
inom hemtjänstens grupper: Hyttgruppen, Fellingsbro, Frövi, 
Citygruppen, Hagabergsgruppen, Västerbacken. 

 
Månad  År 2016  År 2017  
Januari  440  437  
Februari  428  466  
Mars  417  405  
April  462  417  
Maj  407  439  
Juni  475  480  
Juli  464  477  
Augusti  504  545  
September  507  514 
Oktober  404  449 
November  412  476 
December  382  459 
Snitt (kr per timme)  442  464  

 
__________ 
Meddelas för åtgärd: 
 
Meddelas för kännedom: 
Ekonom SN 
Verksamhetschef VoO 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-03-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 35   Dnr: SN 2017/242 
 
Uppföljning av Riktlinjer för handläggning och 
bedömning av boendestöd  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Anta riktlinje för bedömning och handläggning av boendestöd samt 
antar riktlinje för utförande av boendestöd. 

Ärendebeskrivning 
Nuvarande riktlinjer för handläggning av boendestöd antogs av 
socialnämnden 2017.  
 
De reviderade riktlinjerna syftar till att tydligare vara ett stöd för 
handläggarna i deras bedömning och att invånarnas lika berättigande 
följs enligt gällande lagstiftning, samt ge en generell beskrivning av 
Lindesbergs kommuns socialtjänsts insatser och därmed informera den 
enskilde, anhöriga och allmänhet om vilket stöd de kan förväntas få. 
De tydliggör också antalet besök en enskild kan få beslutat om av 
handläggare. 
 
En ny riktlinje avseende utförandet av boendestöd har tagits fram för att 
tydliggöra utförandet av boendestöd och vad som ingår i boendestöd, 
utifrån de nya riktlinjerna för handläggning. 
 
Förvaltningen vill även informera socialnämnden om att en viss del av 
boendestödet kommer att genomföras av avdelningen för funktionsstöd. 
Funktionsstöd kommer att utföra boendestöd till målgruppen ”lindrig 
intellektuell funktionsnedsättning i kombination med psykisk och/eller 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning”. 

Förvaltningens motivering till beslut 
Riktlinjerna  för bedömnig av boendestöd är ett stöd för handläggarna 
och hjälper dem att fatta likvärdiga beslut, vilket stärker 
rättssäkerheten. Riktlinjerna ska också bidra till mer effektiv 
användning av boendestödsresurserna från både handläggar- och 
utförarsidan.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningens föreslår att socialnämnden beslutar att  
- Anta riktlinjer för handläggning och bedömning av boendestöd.  
- Anta riktlinjer för utförande av boendestöd.  
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-03-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
Yrkande 
Christina Pettersson (C) yrkar på att nämnden ska godkänna 
riktlinjerna. 
Sven-Erik Larsson (M) yrkar på att nämnden ska godkänna föreslagna 
riktlinjer. 
Birgitta Lind Axelsson (V) yrkar på avslag 
 
Propositionsordning 
Ordförande Susanne Karlsson (C) ställer proposition på liggande 
förslag och Birgitta Lind Axelssons (V) förslag på avslag.  
 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt liggande förslag. 
 
Reservation 
Birgitta Lind Axelsson (V) reserverar sig mot beslutet. 
 
__________ 
Meddelas för åtgärd: 
Verksamhetschef funktionsstöd 
 
Meddelas för kännedom: 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-03-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 36   Dnr: SN 2018/55 
 
Habiliteringsersättning daglig verksamhet LSS 2018 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Rekvirera statliga medel för att höja habiliteringsersättningen tillfälligt 
under år 2018 med en påökning av 50 kronor per dag. Sammanlagt  
60 kronor per dag för de som deltar i daglig verksamhet enligt LSS. 
Förutsatt att det inte tillkommit många fler ärenden och att det finns 
medel kvar fördelas dessa ut i slutet av året till respektive individ som 
deltagit i daglig verksamhet enligt LSS. 
 
Nämnden önskar förtydligande av informationen som går ut till berörda 
individer. 

Ärendebeskrivning 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2018 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 
(habiliteringsersättning). Lindesbergs kommun kan rekvirera 1120 000 
kr som endast kan användas till och med den 31 december 2018.  

Förvaltningens motivering till beslut 
Det är upp till varje kommun att besluta om habiliteringsersättningen 
som är frivillig för kommunerna. I Lindesbergs kommun betalas 10 
kronor per dag ut. Stimulansbidraget kan endast användas under året 
2018 och innebär att habiliteringsersättningen 2019 återgår till 10:-/ 
dag. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 Förvaltningen föreslår nämnden besluta  
- Att rekvirera statliga medel för att höja habiliteringsersättningen 

tillfälligt under 2018 med en påökning av 50 kronor per dag. 
Sammanlagt 60:-/dag för de som deltar i daglig verksamhet enligt 
LSS.  

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

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (25)  
 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Yrkande 
Christina Pettersson (C) yrkar på bifall till förvaltningens förslag. 
 
Ordförande Susanne Karlsson (C) finner att nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 
 
__________ 
Meddelas för åtgärd: 
Verksamhetschef funktionsstöd 
Ekonom SN 
 
Meddelas för kännedom: 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 37   Dnr: SN 2017/79 
 
Alternativ till nytt boende enligt LSS 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Använda finansierade 4 miljoner kronor, i budgeten, till att utöka 
platser i befintliga boenden istället för att öppna en ny verksamhet som 
tidigare planerats och budgeterats för. 

Ärendebeskrivning 
I budgeten för år 2018 finns 4 miljoner kronor för att finansiera nytt 
boende enligt LSS. Istället för att öppna ytterligare ett nytt boende finns 
ett förslag att utöka antalet platser i befintlig verksamhet. Vilket blir 
mer kostnadseffektivt än att bygga nytt.  
 
Verksamheten har idag redan utökat med fyra platser samt 
extrapersonal som ligger ofinansierade i budgeten. Medel kan 
finansiera detta samt öppna ytterligare ett par platser och personal till 
vikariebudget för boenden inom funktionsstöd. 

Förvaltningens motivering till beslut 
De enskilda kan få boende tidigare och verksamheten kan få budget i 
balans samt undvika sanktionsavgifter. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta: 
 
Att använda finansierade fyra miljoner i budgeten till att utöka platser i 
de befintliga boendena istället för att öppna en verksamhet som tidigare 
planerats och budgeterats för. 
 
Yrkande 
Birgitta Lind Axelsson (V) yrkar på bifall till förvaltningens förslag. 
 
Ordförande Susanne Karlsson (C) finner att nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 
__________ 
Meddelas för åtgärd: 
Verksamhetschef funktionsstöd 
Ekonom SN 
 
Meddelas för kännedom: 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 38   Dnr: SN 2018/31 
 
Lyans korttidsboende 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Nämnden har tagit del av utvärderingen. 

Ärendebeskrivning 
Björkstugan är korttidsvistelse för barn och unga enligt 9 § 6 LSS, som 
har plats för 7 gäster/dygn. Lyans korttidsboende öppnades i mars 
2017. 
 
Ungdomar och unga vuxna ska ha möjlighet att träna inför eget 
framtida boende. När gästerna på Björkstugans korttidsboende fyller  
20 år kommer de att flyttas över till Lyans korttidsboende om plats 
finns. Det innebär att Björkstugans korttidsboende kommer att ta emot 
gäster upp till 20 år. Detta gör att gästerna och deras anhöriga kan 
känna sig trygga och avspända inför vistelserna på de båda 
korttidsboendena.  
 
Lyan finns belägen i ett hyreshus på Hagabergsområdet i Lindesberg 
och består av 3 rum och kök. Två gäster kan vistas samtidigt på Lyan, 
de har då varsitt sovrum och delar på övriga utrymmen. I befintlig lokal 
har Lyan inte möjlighet att ta emot personer med fysiska funktions-
nedsättningar.  
 
Personalgruppen består av 4 personer. Lyan är bemannat med en 
personal dygnet runt på helgen och kl.14.00-09.00 mån-fre (övrig tid är 
gästen på sitt jobb/daglig verksamhet). Personalen har sin 
jourtjänstgöring på Lyan. Verksamheten skall organiseras på ett sådant 
sätt att den vuxne får en god livskvalitet och personalen får en god 
arbetsmiljö. 

Förvaltningens motivering till beslut 
Behov av korttidsvistelse hos barn och unga ökar. Idag har 
verksamheten möjlighet att fördela olika målgrupper. Barn och äldre 
blandas inte längre i verksamheten. Verksamheten har lättare att få ihop 
planering utifrån faktorer såsom ålder, graden av utåtagerande och 
träning inför ett eget framtida boende (utslussningsverksamhet). 
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Förvaltningens förslag till beslut 
 Förvaltningen föreslår nämnden besluta  
- Att ta del av utvärderingen.  

__________ 
Meddelas för åtgärd: 
 
Meddelas för kännedom: 
Verksamhetschef funktionsstöd 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
SN § 39   Dnr: SN 2018/33 
 
Beslut och domar år 2017 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Nämnden har tagit del av redovisning av beslut och domar år 2017. 

Ärendebeskrivning 
Vid beredande nämnd i februari år 2018 fick nämnden ta del av 
redovisning över de domar och beslut som gått emot nämndens 
myndighetsbeslut i individärenden.  

 
- Beslut i Förvaltningsrätten 2017-12- 04 målnr 5159-17 
- Dom i Förvaltningsrätten 2017-11-20 målnr 3246–17 
- Dom i Förvaltningsrätten 2017-10-19 målnr 4822–16 
- Dom i Förvaltningsrätten 2017-10-19 målnr 5447–16 
- Beslut i Förvaltningsrätten 2017-09- 21 målnr 3916-17 
- Beslut i Förvaltningsrätten 2017-09- 13 målnr 4095–17 
- Dom i Förvaltningsrätten 2017-09-12 målnr 2235–17 
- Dom i Förvaltningsrätten 2017-09-12 målnr 1311–17 
- Dom i Kammarrätten 2017-09-08 målnr 1870–17  
- Beslut i Förvaltningsrätten 2017-09- 04 målnr 3846–17 
- Dom i Förvaltningsrätten 2017-04-04 målnr 3067–16 
- Dom i Förvaltningsrätten 2017-03-31, målnr 3446–16 
- Dom i Förvaltningsrätten 2017-03-24 målnr 5646–16 
- Dom i Förvaltningsrätten 2017-03-16 målnr 3988–16 
- Dom i Förvaltningsrätten 2017-02-24, målnr 3109–16 

 

 
Vid beslutande nämnd i mars delgavs nämnden en redovisning över de 
beslut som redovisats inom enheten för försörjningsstöd. 
__________ 
Meddelas för åtgärd: 
 
Meddelas för kännedom: 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 40   Dnr: SN 2017/186 
 
 Möjlighet till att erbjuda elever från vård- och 
omsorgsutbildningarna på Lindeskolan och Masugnen 
anställning och semestervikariat 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
Ärendet utgår och återkommer vid beredande nämnd i april år 2018. 

 

Ärendebeskrivning 
 
__________ 
Meddelas för åtgärd: 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer 
 
Meddelas för kännedom: 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-03-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 41   Dnr: SN 2018/19 
 
Information från verksamheten  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 
 
Individ och Familj 
- Avveckling av Källan fortsätter enligt plan. 

 
Funktionsstöd 
- Resorna till och från daglig verksamhet upphör den 12 mars, likaså 

busskorten. Information till enskilda har skickats ut per brev.  
- Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2018 

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 (habiliteringsersättning). 
Lindesbergs kommun kan rekvirera  
1 120 000 kronor som endast kan användas till och med den  
31 december 2018. 

- 10 individer väntar på plats till LSS boende 
 
Vård och Omsorg 
- Hemtjänstens lokaler i centrala Lindesberg 
- Redovisa platser, korttidsboende 12 platser och särskilt boende  

ca 10 individer väntar på plats. 
- Redovisa Dagrehab 
- 40 installerade nyckelfri hemtjänst 
- Första kamera nattfrid är på gång 
__________ 
Meddelas för åtgärd: 
 
Meddelas för kännedom: 
Förvaltningschef  
Verksamhetschefer  
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-03-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 42   Dnr: SN 2018/28 
 
Gemensamt arbetsutskott med barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Tacka för informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Nämnden delgavs protokoll från gemensamt arbetsutskott med barn- 
och utbildningsnämnden den 1 februari år 2018, med följande ärenden: 
 
- Förtydligande av grundskolans uppdrag, vad är grundskolans 

uppdrag och var går skiljelinjen mot socialförvaltningens uppdrag 
- Potten – vad ska den gemensamma budgeten användas till och hur 

ser vi på potten 
- Arbete med föräldrar i hemmiljö 
- Boendestöd 
 
__________ 
Meddelas för åtgärd: 
 
Meddelas för kännedom: 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-03-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 43 
 
Delegationsärenden 

Beslut 
Nämnden har tagit del av redovisade delegationsbeslut som läggs till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Följande meddelas till socialnämnden: 
 
2018-01-30 Avtal om tvättjänster inom hemtjänsten från och 
med 2018-03-01 - 2020-02-28  

  

 
2018-02-09 Komplettering av utredning enligt Lex Sarah om 
kränkande behandling av enskild på daglig verksamhet  
Dnr SN 2018/8 

  

 
2018-01-03 Yttrande för ej verkställt beslut om bistånd i form 
av permanent bostad enligt 5 kap 5 § eller 7 § socialtjänstlagen 
(SoL), IVO dnr 8.8.1–32633/2016–4 Dnr SN 2017/227 

  

 
2018-01-03 Yttrande för ej verkställt beslut om bistånd i form 
permanent bostad enligt Socialtjänstlagen (SoL), IVO dnr 
8.8.1–32636/2016–4 Dnr SN 2017/243 

  

__________ 
Meddelas för åtgärd: 
 
Meddelas för kännedom: 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-03-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 44 
 
Meddelanden 

Beslut 
Nämnden har tagit del av redovisade meddelanden som läggs till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Följande meddelas till Socialnämnden: 
 
2018-01-09 Svar på synpunkter om bristande kontinuitet vad 
gäller personal och tider samt lång tid innan ändringar 
genomförs, språksvårigheter vid hemtjänst i enskilt hem, 
hemtjänsten Hagaberg Dnr SN 2017/178 

  

 
Dom i Förvaltningsrätten 2018-01-17 målnr 3586–17 och 
4486–17 om överklagade beslut i socialnämnden 2017-07-26 
och 2017-09-27  

  

 
Dom i Förvaltningsrätten 2018-01-22 målnr 4970–17 om 
överklagat beslut i Migrationsverket 2017-10-26, dnr 50 512 
450 om dagersättning enligt lagen om mottagande av 
asylsökande  

  

 
Dom i Förvaltningsrätten 2018-01-22 målnr 4309–17 om 
överklagat beslut i Migrationsverket 2017-09-15, om 
mottagande av asylsökande m.fl.  

  

 
Dom i Förvaltningsrätten 2018-01-26 målnr 4889–17 om 
överklagat beslut i socialnämnden 2017-10-17 om ekonomiskt 
bistånd - frågan om bistånd till umgänge prövas inte av 
Förvaltningsrätten  

  

 
Dom i Förvaltningsrätten 2018-01-26 målnr 182–18 om 
överklagat beslut i Migrationsverket 2017-12-22, om särskilt 
bidrag enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl.  

  

 
Meddelande om tillsyn och begäran om handlingar i klagomål 
om handläggningen av ett barnavårdsärende, IVO dnr 8.5–
4103/2018  
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-03-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
Meddelande om tillsyn och begäran om yttrande och 
handlingar i klagomål om handläggningen av ett 
barnavårdsärende, IVO dnr 8.5–6217/2018–1  

  

 
Meddelande om registrerade uppgifter som kan användas vid 
planering av kommande tillsyner gällande socialtjänsten i 
Lindesbergs kommun, dnr 7.3–5392/2018–3  

  

 
2018-01-18 Beslut om att avsluta ärendet inspektion av HVB 
Vågen, dnr 8.4.2–19467/2017 Dnr SN 2017/128 

  

 
2018-02-09 Beslut om att avsluta ärendet om klagomål om 
handläggning av två ensamkommande ungdomar, 
IVO dnr 8.5–19855/2017 Dnr SN 2017/130 

  

 
2018-02-01 Sammanträdesprotokoll gemensamt arbetsutskott 
2018-02-01 SN/BUN au §1–5, Föräldraskapsstöd, 
Förtydligande av grundskolans och socialförvaltningens 
uppdrag, gemensam budget, arbete med föräldrar i hemmiljö, 
boendestöd Dnr SN 2018/28 

  

 
2018-02-09 Socialförvaltningens samverkansmöte 2018-01-17    
 
2018-01-09 Svar från enhetschef på klagomål om kvalitet i 
utförande av sysslor i enskilt hem, hemtjänsten Hagaberg  
Dnr SN 2017/178 

  

 
2018-02-07 Svar på klagomål på att det kommer för många 
olika personal till enskild med hemtjänst i Storå  
Dnr SN 2018/36 

  

 
2018-02-05 Klagomål på att det kommer för många olika 
personal till enskild med hemtjänst i Storå Dnr SN 2018/36 

  

 
2018-01-30 Kunskapsstöd kring samordning av insatser för 
barn med funktionsnedsättning  

  

 
__________ 
Meddelas för åtgärd: 
 
Meddelas för kännedom: 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-03-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 45 
 
Informationsärenden 

Beslut 
 
Nämnden har tagit del av redovisade informationsärenden som läggs 
till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
 
 
__________ 
Meddelas för åtgärd: 
 
Meddelas för kännedom: 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-03-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 46 
 
Övriga frågor 

Beslut 
 
Socialnämnden lyfte nedanstående övriga frågor. 

Ärendebeskrivning 
 
Wifi på särskilda boenden inom avdelningen för vård och omsorg 
Ledamot John Omoomian (S) lyfter frågan om det finns wifi på 
särskilda boenden i Lindesbergs kommun. 
 
Förvaltningschef Madde Gustavsson informerar om att LIBO har 
meddelat att de ska ha wifi på särskilda boenden. En inventering sker 
av hur många lägenheter som finns och att processen är på gång inom 
LIBO. Återkoppling sker vid nästkommande nämnd. 
 
Demokratidag 
John Omoomian har lyft frågan varför socialförvaltningen inte har varit 
delaktiga vid tidigare demokratidagar. 
 
Förvaltningschef Madde Gustavsson informerar nämnden om att det 
finns förslag till nya riktlinjer gällande demokratidagen. 
__________ 
Meddelas för åtgärd: 
Förvaltningschef  
 
Meddelas för kännedom: 
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