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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-01-18  

 

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 2018-01-18 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll 

 Socialförvaltningen (1) 
Underskrift ...................................................................................... 

 

 
 

 

Plats och tid: 
 

Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 9.00-11.00 
Ajournering kl 09.20-09.40, 11.35-11.50 

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

Tjänstgörande 
ersättare: 

Joacim Hermansson (S) tjänstgörande, ers Christina Pettersson (C) 
Lennart Olsson (S) tjänstgörande, ers vakant (S) 
Hlödur Bjarnason (KD) tjänstgörande, ers Per Carlström (-) 
 

Övriga 
deltagare: 

Madde Gustavsson, förvaltningschef 
Marie Ekblad, verksamhetschef individ och familj 
Jessica Öhlund, verksamhetschef funktionsstöd 
Raija Spjuth, verksamhetschef vård och omsorg 
Sofie Bragesjö, enhetschef ensamkommande barn (EKB) 
Margareta Myhr, enhetschef stödboendet Källan 
Travis Berggren, bitr föreståndare HVB Vågen 
Jessica Brogren, sekreterare 
 

Utses att 
justera 

Birgitta Lind Axelsson ersättare Joacim Hermansson 

Justeringens 
plats och tid: 

Fredagen den 26 januari år 2018, kommunkansliets kontor 

 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
___________________________ 
Jessica Brogren 

 
Paragraf 

 
1 - 16 

 
Ordförande 

 
____________________________________________________ 
Susanne Karlsson 

 
Justerare 

 
____________________________________________________ 
Birgitta Lind Axelsson 
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Socialnämnden  
 

2018-01-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 
SN § 1/2018 Sammanställning ej verkställda beslut kvartal 3 2017 
  
SN § 2/2018 Riksnorm för försörjningsstöd år 2018 
  
SN § 3/2018 Så här tycker de äldre om äldreomsorgen år 2017 
  
SN § 4/2018 Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, 

vårdnadsöverflyttningar med mera enligt Socialtjänstlagen, 
Lagen om vård av unga samt Lagen om särskilt stöd och service 
(LSS) för år 2018 - Cirkulär 17:52 

  
SN § 5/2018 Ersättningsnivåer för kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj 

enligt Socialtjänstlagen för år 2018 - Cirkulär 17:54 
  
SN § 6/2018 Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj enligt 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade för år 
2018 - Cirkulär 17:53 

  
SN § 7/2018 Återrapport av genomlysning av myndighetsutövning 
  
SN § 8/2018 Nämnddagar år 2018 
  
SN § 9/2018 Muntlig information från verksamheterna 
  
SN § 10/2018 Socialjour 
  
SN § 11/2018 Konsekvensbeskrivning åtgärder budget 2018 
  
SN § 12/2018 Enheten för Ensamkommande barn 
  
SN § 13/2018 Delegationsärenden 
  
SN § 14/2018 Meddelanden 
  
SN § 15/2018 Informationsärenden 
  
SN § 16/2018 Övriga frågor 
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 Sammanträdesdatum  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §1/18   Dnr: SN 2017/190 
 
Sammanställning ej verkställda beslut kvartal 3 2017 

Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att: 
Tacka för informationen och överlämna sammanställningen till 
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. 

 
Funktionsstöd Avlösare (LSS) 2 

Bostad med särskild service (LSS) 1 
Kontaktperson (LSS) 11 
Stödfamilj (LSS) 1 
Återrapporterade ärenden som blivit 
inrapporterade även föregående kvartal 

12 

Beslut verkställda/avslutade inom kvartalet 14 
Korttidstillsyn för skolungdom över  
12 år (LSS) 

1 

Korttidsboende (LSS) 1 
Individ och 
familj 

Ekonomiskt bistånd 2 
Kontaktfamilj 2 
Kontaktperson 1 
Återrapporterade ärenden, som blivit 
inrapporterade även föregående kvartal 

3 

Beslut verkställda/avslutade inom kvartalet 3 
Vård och omsorg Korttidsboende  1 

Återrapporterade ärenden, som blivit 
inrapporterade även föregående kvartal 

3 

Beslut verkställda/avslutade inom kvartalet 2 
 
Socialförvaltningen redovisar ej verkställda beslut som inrapporterats 
till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande kvartal 3 år 2017. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att sammanställningen avseende ej verkställda beslut kvartal 3 år 2017, 
delges kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
__________ 
Meddelas för åtgärd: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
 
Meddelas för kännedom: 
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SN § 2   Dnr: SN 2017/240 
 
Riksnorm för försörjningsstöd år 2018 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
Anta riksnormen för försörjningsstöd år 2018. 

Ärendebeskrivning 
Socialstyrelsen ger varje år ut meddelanden om Riksnormen. 
Riksnormen avgör tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra 
behov, nivån på försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen 
inför varje nytt kalenderår och gäller som miniminivå för de behov som 
riksnormen ska täcka. 
 
Riksnormen antas av kommunerna i landet och gäller som 
beräkningsgrund för försörjningsstödsärenden. 
 
Ordförande Susanne Karlsson (C) beslutar i samband med hanteringen 
av detta ärende om en ajournering. 

Förvaltningens motivering till beslut 
Riksnormen avgör nivån på försörjningsstödet. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen förslår nämnden besluta att anta riksnormen för 
försörjningsstöd år 2018. 
__________ 
Meddelas för åtgärd: 
Verksamhetschef Individ och familj 
Enhetschef Vuxen/försörjningsstöd 
 
Meddelas för kännedom: 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-01-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 3   Dnr: SN 2017/239 
 
Så här tycker de äldre om äldreomsorgen år 2017 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
Ge förvaltningen i uppdrag att kontakta Lindesbergsbostäder AB för att 
se över utemiljöerna vid förvaltningens äldreboenden, under år 2018. 
 
Samt ge förvaltningen i uppdrag att se över och förbättra informationen 
om hur man framför synpunkter och klagomål till avdelningen vård och 
omsorg, under första halvåret år 2018. 
 
Återrapport till beredande nämnd i juni år 2018. 

Ärendebeskrivning 
Socialstyrelsen genomför varje år en undersökning där syftet är att 
kartlägga de äldres uppfattning om sin vård och omsorg. Resultaten 
används för jämförelser mellan kommuner och verksamheter och som 
underlag för utveckling och förbättring av vården och omsorgen om de 
äldre.  
 
Samtliga personer, 66 år och äldre, som den 31 december år 2016 hade 
hemtjänst eller bodde på särskilt boende har fått möjlighet att besvara 
en enkät. Personer som enbart hade hemtjänstinsatser i form av 
matdistribution och/eller trygghetslarm eller som enbart hade beslut om 
korttidsboende ingår dock inte i undersökningen.  
 
Resultatet redovisas i form av indikatorer och bakgrundsmått samt i 
enskilda rapporter för varje enhet. Indikatorerna ska spegla delar av 
kvaliteten i verksamheterna och är främst till för 
verksamhetsutveckling på enhetsnivå.  
 
Syftet är att stimulera till kunskaps- och verksamhetsutveckling för att 
främja en jämlik socialtjänst och hemsjukvård med god kvalitet, bland 
annat genom jämförelser och transparens. 

Förvaltningens motivering till beslut 
Glädjande är att äldre får ett gott bemötande och känner stort 
förtroende för personalen, Lindesbergs kommun ligger över både 
riksgenomsnittet och länsgenomsnittet, här kan man se att arbetet med 
värdegrunden har gett bra resultat.  
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Förvaltningen tycker att de ska arbeta vidare med är att utemiljöerna 
vid avdelningens boenden får relativt dåliga resultat, här föreslår 
förvaltningen att en kontakt tas med LIBO för att se över vad som kan 
göras.  
 
Förvaltningen behöver även titta över hur man idag ger information om 
hur synpunkter och klagomål framförs och utifrån det resultatet se hur 
förvaltningen kan förenkla och tydliggöra för den enskilde att framföra 
sina åsikter. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att  
- Ge förvaltningen i uppdrag att kontakta LIBO för att se över 

utemiljöerna på förvaltningens äldreboenden under 2018.  
- Ge förvaltningen i uppdrag att se över och förbättra informationen 

om hur man framför synpunkter och klagomål på Vård och 
Omsorg under första halvåret 2018.  

__________ 
Meddelas för åtgärd: 
Meddelas för kännedom: 
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SN § 4   Dnr: SN 2017/235 
 
Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och 
vuxna, vårdnadsöverflyttningar med mera enligt 
Socialtjänstlagen, Lagen om vård av unga samt Lagen 
om särskilt stöd och service för år 2018 - Cirkulär 17:52 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
- Ersättningsnivåerna för familjehemsvård av barn, unga och vuxna, 

vårdnadsförflyttningar mm enligt SoL, LVU och LSS ska höjas 
enligt SKL:s rekommendationer. 

- Ersättningsnivån avseende omkostnadsersättning för 
familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsförflyttningar 
mm enligt SoL, LVU och LSS ska höjas enligt SKL:s 
rekommendationer. 

- Ersättningsnivån avseende arvode för familjehemsvård av barn, 
unga och vuxna, vårdnadsförflyttningar mm enligt SoL, LVU och 
LSS ska höjas enligt SKL:s rekommendationer. 

Ärendebeskrivning 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i cirkulär 17:52 lämnat 
rekommendationer gällande ersättningar för arvode och omkostnad 
gällande familjehemsvård av barn unga och vuxna, vårdnadsför-
flyttningar mm enligt SoL, LVU och LSS.  
 
Förvaltningen föreslår att nämnden ska följa SKL:s rekommendationer 
för 2018. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta:  
- Ersättningsnivåerna för familjehemsvård av barn unga och vuxna, 

vårdnadsförflyttningar mm enligt SoL, LVU och LSS skall höjas 
enligt SKL:s rekommendationer.  

- Ersättningsnivån avseende omkostnadsersättning för 
familjehemsvård av barn unga och vuxna, vårdnadsförflyttningar 
mm enligt SoL, LVU och LSS er ska höjas enligt SKL:s 
rekommendationer.  

- Ersättningsnivån avseende arvode för familjehemsvård av barn 
unga och vuxna, vårdnadsförflyttningar mm enligt SoL, LVU och 
LSS ska höjas enligt SKL:s rekommendationer.  

__________ 
Meddelas för åtgärd: Verksamhetschefer 
Meddelas för kännedom: 
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SN § 5   Dnr: SN 2017/237 
 
Ersättningsnivåer för kontaktperson och 
kontaktfamilj/stödfamilj enligt Socialtjänstlagen för  
år 2018 - Cirkulär 17:54 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
- Ersättningsnivåerna för kontaktpersoner enligt SoL ska höjas enligt 

SKL:s rekommendationer. 
- Ersättningsnivån avseende omkostnadsersättning för 

kontaktfamilj/stödfamiljer ska höjas enligt SKL:s 
rekommendationer. 

- Ersättningsnivån avseende arvode för kontaktfamilj/stödfamiljer 
ska höjas enligt SKL:s rekommendationer. 

Ärendebeskrivning 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i cirkulär 17:54 lämnat 
rekommendationer gällande ersättningar för arvode och omkostnad 
gällande kontaktfamiljer/stödfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL. 
 
Beloppen är beräknade på 2018 års prisbasbelopp 45 500 kronor. 
Förvaltningen föreslår att nämnden ska följa SKL:s rekommendationer 
för 2018. 

 Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta  
- Ersättningsnivåerna för kontaktpersoner enligt SoL skall höjas 

enligt SKL:s rekommendationer.  
- Ersättningsnivån avseende omkostnadsersättning för 

kontaktfamiljer/stödfamiljer ska höjas enligt SKL:s 
rekommendationer.  

- Ersättningsnivån avseende arvode för kontaktfamiljer/stödfamiljer 
ska höjas enligt SKL:s rekommendationer.  

__________ 
Meddelas för åtgärd: Verksamhetschefer 
 
Meddelas för kännedom: 
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SN § 6   Dnr: SN 2017/238 
 
Ersättning till kontaktperson och 
kontaktfamilj/stödfamilj enligt Lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS) för år 2018 - Cirkulär 
17:53 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
- Ersättningsnivåerna för kontaktpersoner enligt LSS ska höjas enligt 

SKL:s rekommendationer. 
- Ersättningsnivån avseende omkostnadsersättning för 

kontaktfamiljer/stödfamiljer enligt LSS ska höjas enligt SKL:s 
rekommendationer. 

- Ersättningsnivåerna avseende arvode för 
kontaktfamiljer/stödfamiljer enligt LSS ska höjas enligt SKL:s 
rekommendationer. 

Ärendebeskrivning 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i cirkulär 17:53 lämnat 
rekommendationer gällande ersättningar för arvode och omkostnad 
gällande kontaktfamiljer/stödfamiljer och kontaktpersoner enligt LSS.  
 
Beloppen är beräknade på 2018 års prisbasbelopp 45 500 kronor.  
Förvaltningen föreslår att nämnden ska följa SKL:s rekommendationer 
för 2018. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta  
- Ersättningsnivåerna för kontaktpersoner enligt LSS skall höjas 

enligt SKL:s rekommendationer.  
- Ersättningsnivån avseende omkostnadsersättning för 

kontaktfamiljer/stödfamiljer enligt LSS ska höjas enligt SKL:s 
rekommendationer.  

- Ersättningsnivån avseende arvode för kontaktfamiljer/stödfamiljer 
enligt LSS ska höjas enligt SKL:s rekommendationer.  

__________ 
Meddelas för åtgärd: Verksamhetschefer 
Meddelas för kännedom: 
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SN § 7   Dnr: SN 2016/12 
 
Återrapport av genomlysning av myndighetsutövning 

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

Ärendebeskrivning 
 
__________ 
Meddelas för åtgärd: 
Verksamhetschef funktionsstöd 
 
Meddelas för kännedom: 
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SN § 8   Dnr:  
 
Nämnddagar år 2018 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
I direkt anslutning till nämnd ha verksamheter på besök som ger 
information om hur verksamheten arbetar och hur verksamheten ska 
arbeta för att effektivisera och förbättra sin verksamhet för att hålla 
budget. Nämnden kommer att förlängas för att ge detta utrymme. 
 
Nämnden ger presidiet i uppdrag att göra prioritering för vilka 
verksamheter som ska komma på besök. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har tidigare år haft samlade nämnddagar en gång per år, 
när förvaltningen har presenterat verksamheten. 
 
Ordförande Susanne Karlsson (C) lämnar förslag att istället för tidigare 
samlade nämnddagar, i direkt anslutning till nämnd ha verksamheter på 
besök som ger information. Att verksamheten delger hur man arbetar 
och hur verksamheten ska arbeta för att effektivisera och förbättra sin 
verksamhet för att hålla budget.  
 
Nämnden kommer att förlängas för att ge detta utrymme. 
 
Nämnden ger presidiet i uppdrag att göra prioritering för vilka 
verksamheter som ska komma på besök. 
__________ 
Meddelas för åtgärd: 
Ordförande SN 
Vice ordf SN 
Förvaltningschef 
 
Meddelas för kännedom: 
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SN § 9   Dnr: SN 2017/5 
 
Information från verksamheterna 

Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att: 
Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 
Vid beredande nämnd i december år 2017 delgavs nämnden 
information från verksamheten: 
 
Individ och familj 
- Socialsekreterare som arbetar heltid kan få studera upp till 20 % på 

arbetstid, under förutsättning att studien är relaterad till 
verksamheten. 

- Avdelningen ska se över hälsosatsningen som gjorts inom enheten 
för barn och unga, för att se effekterna av den och om avdelningen 
ska fortsätta med hälsosatsningen och utöka den till att gälla övriga 
individ och familj. 

- Fortsatt anpassning av verksamheten ensamkommande barn utifrån 
minskat antal asylsökande ensamkommande barn i Sverige. 

 
Funktionsstöd 
- Tidsplan för nytt LSS-boende inväntas. 
- Cirka sex individer väntar på plats till LSS-boende. 
- Rekrytering av handläggare inom Myndighetskontoret pågår. 
- Anhörigstrateg har sagt upp sig. 

 
Vård och omsorg 
- Installation av nyckelfri hemtjänst är påbörjat i centrala Lindesberg 
- Information kring serviceinsatsen inköp i Fellingsbro, insatsen 

kommer att utföras av daglig verksamhet inom avdelningen för 
funktionsstöds verksamhetsområde. 

- Sex individer väntar på plats till särskilt boende och på Grönboda 
korttidsboende var det vid informationstillfället 12 belagda platser.  

- Pedagogiska måltider påbörjas på Ekgården för perioden 2018-01-
29 till och med 2018-04-29. 

- Information kring registrering med chip vid hemtjänstinsatser. 
________ 
Meddelas för åtgärd: 
Meddelas för kännedom: 
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SN § 10   Dnr:  
 
Socialjour 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
Ge presidiet i uppdrag att ge förslag på förändring i socialnämndens 
reglemente kring beredskap vid jour. 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Susanne Karlsson (C) har lyft frågan om beredskap och den 
jour som ordförande har i socialnämnden. 
 
I dagsläget har nämnden beslutat om förordnande där två namngivna 
ledamöter har beslutanderätt, i det fall ordförande inte tar beslut. 
 
Vidare har socialnämnden avtal med Örebro kommun, avseende social 
jourverksamhet. 
 
Ordförande Susanne Karlsson (C) har även lyft frågan i, den av 
kommunstyrelsen utsedd, arvodesgrupp.  
__________ 
Meddelas för åtgärd: 
Ordförande SN 
Vice ordförande SN 
Förvaltningschef 
 
Meddelas för kännedom: 
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SN § 11   Dnr: SN 2017/79 
 
Konsekvensbeskrivning åtgärder budget 2018 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
Anta föreslagen prioritetsordning gällande verksamhetsförändringar 
utifrån att få en budget i balans år 2018: 
- Dietist   0,6 Mnkr 
- Utvecklingsstrateg  0,6 Mnkr 
- Boendestöd   1,5 Mnkr 
- Familjestöd/Fältkuratorer  0,6 Mnkr 
- Daglig verksamhet  2,5 Mnkr 
- Anhörigstrateg  0,6 Mnkr 
- Reducering av korttidsplatser  

SoL Grönbodahemmet  2,6 Mnkr 
- Försörjningsstöd  1,0 Mnkr 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har fått i uppdrag av socialnämnden att ta fram förslag 
till verksamhetsförändringar för att anpassa verksamheterna utifrån 
tilldelad budgetram. Arbetet påbörjades vid halvårsskiftet år 2017.  
 
Förvaltningen har av kommunfullmäktige fått tilldelade medel men 
kostnadsökningarna har varit högre än tilldelade medel.  
 
Förvaltningen har fått i uppdrag att reducera kostnaderna med 10 Mnkr 
för att få en budget i balans. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att socialnämnden antar föreslagen prioritetsordning gällande 
verksamhetsförändringar utifrån att få en budget i balans år 2018: 

- Dietist   0,6 Mnkr 
- Utvecklingsstrateg  0,6 Mnkr 
- Boendestöd  1,5 Mnkr 
- Familjestöd/Fältkuratorer 0,6 Mnkr 
- Daglig verksamhet  2,5 Mnkr 
- Anhörigstrateg  0,6 Mnkr 
- Reducering av korttidsplatser SoL 

Grönbodahemmet  2,6 Mnkr 
- Försörjningsstöd  1,0 Mnkr 

 
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (23)  
 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-01-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Yrkande: 
John Omoomian (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
Daniel Andersson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
Sven-Erik Larsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag 
 
Virosa Viberg (SD) avstår från att besluta i ärendet. 
Hlödur Bjarnason (KD) avstår från att besluta i ärendet. 
 
Ordförande Susanne Karlsson (C) finner att nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 
 
Birgitta Lind Axelsson (V) reserverar sig mot beslutet och inkommer 
med en skriftlig reservation. 
 
__________ 
Meddelas för åtgärd: 
Förvaltningschef  
Verksamhetschefer 
 
Meddelas för kännedom: 
Kommunstyrelsen 
Personalenheten  

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (23)  
 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-01-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 12   Dnr:  
 
Enheten för Ensamkommande barn 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
Förvaltningen ska avveckla Källan skyndsamt, senast 2018-03-31. 

Ärendebeskrivning 
Enhetschef Sofie Bragesjö, biträdande föreståndare för HVB Vågen 
Travis Berggren och biträdande föreståndare för stödboendet Källan 
Margareta Myhr kom till nämnden för att på beredande nämnd 
informera om verksamheten. Idag är det 48 ärenden som är aktuella 
inom enheten för ensamkommande barn, varav 2 avslutas under våren. 
 
Av alla ärenden är 24 ungdomar/barn boende på annat sätt än i boenden 
i kommunens regi. Av dessa är flertalet placerade i nätverkshem, 
placerad hos släkting/anhörig. 
 
HVB Vågen har 10 ungdomar och stödboendet Källan 5 ungdomar.  
Av de ungdomar som bor på stödboendet Källan kommer två att flytta 
till lägenhet i maj och övriga tre fyller 18 år i maj. 
 
Ordförande Susanne Karlsson (C) beslutar i samband med hanteringen 
av detta ärende om en ajournering, för att sedan tillfråga nämnden om 
man kan återgå till att bli beslutande nämnd. 
 
Förslag till beslut 
Ordförande Susanne Karlsson (C) presenterar majoritetens förslag till 
beslut, att socialnämnden ska besluta att: 
Avveckla stödboendet Källan skyndsam, dock senast den 31 mars  
år 2018. 
 
Yrkande 
John Omoomian (S) yrkar på bifall till förslaget 
Virosa Viberg (SD) yrkar på bifall till förslaget 
Birgitta Lind Axelsson (V) yrkar på bifall till förslaget 
 
Ordförande Susanne Karlsson (C) finner att socialnämnden beslutar 
enligt majoritetens förslag till beslut. 
__________ 
Meddelas för åtgärd: 
Verksamhetschef individ och familj/ Enhetschef EKB 
Meddelas för kännedom: Förvaltningschef, Personalenheten 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-01-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 13 
 
Delegationsärenden 

Beslut 
 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Socialnämnden: 
 
2017-11-28 Yttrande och handlingar gällande handläggning av 
utredning om särskilt förordnad vårdnadshavare,  
IVO dnr 8.5-40948/2017 Dnr SN 2017/224 

  

 
__________ 
Meddelas för åtgärd: 
Meddelas för kännedom: 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-01-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 14 
 
Meddelanden 

Beslut 
 
Socialnämnden har tagit del av redovisade handlingar,  
meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Socialnämnden (beslutande): 
 
Beslut i Förvaltningsrätten 2017-11-17 målnr 5091–17 om 
upphävande av underställt beslut om omedelbart 
omhändertagande enligt lagen med särskilda bestämmelser om 
vård av unga (LVU)  

  

 
Dom i Förvaltningsrätten 2017-11-20 målnr 3246–17 om 
överklagat beslut i socialnämnden 2017-03-13 om ekonomiskt 
bistånd  

  

 
Dom i Förvaltningsrätten 2017-11-16 målnr 4668–17 om 
överklagat beslut i socialnämnden 2017-10-10 om ekonomiskt 
bistånd  

  

 
Dom i Förvaltningsrätten 2017-11-28 målnr 3768–17 om 
överklagat beslut i socialnämnden 2017-08-07 om ekonomiskt 
bistånd  

  

 
Beslut i Förvaltningsrätten 2017-12-04 målnr 5391–17 om 
fastställande av socialnämndens beslut 2017-11-27 om 
omedelbart omhändertagande enligt 6 § lagen med särskilda 
bestämmelser om våd av unga (LVU)  

  

 
Beslut i Förvaltningsrätten 2017-12-04 målnr 5159–17 om 
överklagat beslut i socialnämnden 2017-11-01 om ekonomiskt 
bistånd  

  

 
Dom i Förvaltningsrätten 2017-12-12 målnr 4731–17 om bifall 
av socialnämndens beslut 2017-10-17 om omedelbart 
omhändertagande enligt 6 § lagen med särskilda bestämmelser 
om vård av unga (LVU)  

  

 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (23)  
 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-01-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Meddelande om registrerade uppgifter som kan användas vid 
planering av kommande tillsyner, gällande socialtjänsten i 
Lindesbergs kommun, IVO dnr 7.3–41554/2017–6  

  

 
2017-11-15 Beslut i Förvaltningsrätten 2017-11-15 målnr 
5447–16 om avvisning av socialnämndens överklagande av 
Förvaltningsrättens dom 2017-10-19 målnr 5447–16 om 
ekonomiskt bistånd   

  

 
2017-11-27 Beslut i Förvaltningsrätten 2017-11-17 målnr 
4822–16 om avvisning av socialnämndens överklagande av 
Förvaltningsrättens dom 2107-10-19 om bistånd till dator  

  

 
2017-12-06 Information från Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) om att barn i åldern 16–17 år endast får placeras på 
stödboende om det finns särskilda skäl 

  

 
2017-09-27 KF § 70/17 Nämndernas verksamhetsberättelse 
januari-juni 2017 för alla nämnder Dnr SN 2017/167 

  

 
2017-11-22 KF § 109/2017 Svar på motion från Ingrid Åberg 
(KD) om högre kvalitet inom äldreomsorgen utan ökade 
kostnader Dnr SN 2017/107 

  

 
2017-11-22 KF § 98 2017 Rapport ej verkställda beslut inom 
socialförvaltningen Dnr SN 2017/145 

  

 
2017-11-28 KS §200/17 Kommunstyrelsens månadsrapport 
oktober 2107 Dnr SN 2017/220 

  

 
2017-12-13 Inbjudan till omvärldsbevakning för 
socialnämndspolitiker tillsammans med förvaltningschefer  
1 mars 2018  

  

 
2017-11-20 Beslut i Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
2017-11-20 om att avsluta tillsyn av vidtagna åtgärder till följd 
av lex Maria vid Grönboda korttidsenhet,  
dnr 8.5–30866/2017–5 Dnr SN 2017/185 

  

 
Begäran om yttrande och handlingar för ej verkställt beslut om 
bistånd i form av permanent bostad enligt 5 kap 5 § eller 7 § 
socialtjänstlagen (SoL)j, IVO dnr 8.8.1–32633/2016–4 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-01-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2017-11-27 Lex Sarah om stöld från boende på särskilt boende 
Tallåsen mellan 2017-11-17 och 2017-11-23 Dnr SN 2017/233 

  

 
Dom i Kammarrätten 2017-12-04 målnr 3390–17 om 
överklagad dom i Förvaltningsrätten 2016-09-27 målnr 407–16 
om personlig assistans  

  

 
2017-11-21 Meddelande om registrerade uppgifter som kan 
användas vid planering av kommande tillsyner, gällande 
socialtjänsten i Lindesbergs kommun, dnr 7.3–39386/2017–3 
Dnr SN 2017/212 

  

 
__________ 
Meddelas för åtgärd: 
Meddelas för kännedom: 
 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (23)  
 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-01-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 15 
 
Informationsärenden 

Beslut 
 
Socialnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
 
Inga övriga informationsärenden delgavs socialnämnden. 
 
__________ 
Meddelas för åtgärd: 
Meddelas för kännedom: 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2018-01-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 16 
 
Övriga frågor 

Beslut 
 
Socialnämnden lyfte nedanstående övriga frågor. 

Ärendebeskrivning 
 
GDPR - dataskyddsförordningen 
Vid beredande nämnd i december år 2017 lyfte Christer Pihldal frågan 
om hur kommunen arbetar med den nya lagen som kommer träda i 
kraft den 1 juni år 2018 omfattande dataskyddsförordningen. 
 
Nämnden får mer information på beredande nämnd i januari år 2018. 
__________ 
Meddelas för åtgärd: 
Meddelas för kännedom: 
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