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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Socialnämnden (beslutande) 

Sammanträdesdatum 2017-02-16 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 

 SN 

Underskrift ...................................................................................... 
 

  
 

 

Plats och tid: 
 

Näset, kl. 9:00-10:00 

Beslutande: John Omoomian (S) vice ordf 
Daniel Andersson (S) § 15-27 
Sven-Erik Larsson (M) 
Victoria Douhan (S) 
Bo Stenberg (S) 
Per Carlström (-) 
Susanne Karlsson (C) § 14 
Christina Pettersson (C) 
Birgitta Lind Axelsson (V) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Joacim Hermansson (S) tjänstgörande, ers Daniel Andersson § 14,  
ers vakant (SD) § 15-27 
Lennart Olsson (S) tjänstgörande, ers vakant (SD) § 14 
Hlödur Bjarnason (KD) tjänstgörande, ers Virosa Viberg (SD) 

Övriga 
deltagare: 

Madde Gustavsson, förvaltningschef 
Marie Ekbladh, verksamhetschef individ och familj 
Raija Spjuth, verksamhetschef vård och omsorg 
Jessica Öhlund, verksamhetschef funktionsstöd 
Sofie Sälle, ekonom 
Jessica Brogren, sekreterare 

Utses att 
justera 

Joacim Hermansson ersättare Per Carlström 

Justeringens 
plats och tid: 

Kommunkansliet, onsdagen den 22 februari år 2017 

 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Jessica Brogren 

 
Paragraf 

 
14 - 27 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Susanne Karlsson § 14 

 __________________________________________________________ 
John Omoomian § 15-27 

 
Justerare 

 
___________________________________________________________ 
Joacim Hermansson 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 

SN § 14/2017 Utredning särskilt boende 
  
SN § 15/2017 Förändring av socialnämndens delegationsordning 
  
SN § 16/2017 Myndighetsutövning genomlysning 
  
SN § 17/2017 Sammanställning ej verkställda beslut kvartal 3 år 2016 
  
SN § 18/2017 Ersättningsnivåer för viss privat utförd personlig assistans 

enligt LSS 9§ 2, år 2017 
  
SN § 19/2017 Information från verksamheterna 
  
SN § 20/2017 Nämnddagar 2017 
  
SN § 21/2017 Årsbokslut år 2016 - socialnämndens verksamhetsberättelse  
  
SN § 22/2017 Uppföljning av internkontroll juli - december år 2016 
  
SN § 23/2017 Delegationsärenden 
  
SN § 24/2017 Meddelanden 
  
SN § 25/2017 Informationsärenden 
  
SN § 26/2017 Övriga frågor 
  
SN § 27/2017 Feriearbete 
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SN § 14   Dnr: SN 2017/57 
 
Utredning särskilt boende 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Ge förvaltningschef i uppdrag att omgående projektera och planera för ett nytt 
boende för äldre i centrala Lindesberg. 
 
Återkoppling ska ske i augusti år 2017. 
 
I mars år 2017 ska förvaltningen återkomma till beredande nämnd med underlag 
för projekteringsarbetet. 
 

Ärendebeskrivning 
Den 15 februari gick socialnämndens ordförande och vice ordförande ut med ett 
pressmeddelande där det informerades om att den politiska majoriteten vid 
beslutande nämnd i februari påbörjar processen för att bygga ett nytt boende. 
Förvaltningen får i uppdrag att omgående projektera och planera för detta.  
 
Yrkande 
Ordförande Susanne Karlsson (C) förslår att nämnden beslutar att ge 
förvaltningen i uppdrag att omgående projektera och planera för ett nytt boende 
för äldre i Lindesberg. 
 
John Omoomian (S) yrkar bifall till förslaget 
Joacim Hermansson (S) yrkar bifall till förslaget 
Christina Pettersson (C) yrkar bifall till förslaget 
Bo Stenberg (S) yrkar bifall till förslaget 
Hlödur Bjarnason (KD) yrkar bifall till förslaget 
Victoria Douhan (S) yrkar bifall till förslaget 
Sven-Erik Larsson (M) yrkar bifall till förslaget 
 
Ordförande Susanne Karlsson (C) finner att nämnden beslutar enligt förslag. 
________ 

Delges: Förvaltningschef 
 Verksamhetschef vård och omsorg 
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SN § 15   Dnr: SN 2016/2 
 
Förändring av delegationsordning 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Anta de förändringar som förvaltningen föreslår i socialnämndens 
delegationsordning. 
 

Ärendebeskrivning 
Då kommunens alkoholhandläggare från och med januari år 2017* inte längre 
tillhör socialnämndens ansvarsområde föreslås att den delegation som 
alkoholhandläggaren har, stryks ur socialnämndens delegationsordning. 
 
Utöver detta, föreslås förändringar under rubriken Barn och unga i fältet 
anmärkningar avseende Beslut om öppenvårdsinsatser i intern verksamhet för 
barn, ungdom och familjer. Den interna öppenvården innehåller från och med 
januari år 2017 fler delar än familjeteamet. 
 
Samt att förändringar föreslås avseende beslut enligt 14 § 2 st LVU Beslut att ej 
röja vistelseort. Detta beslut har varit delegerat till tjänsteman men efter dom i 
Högsta Förvaltningsdomstolen framkommer att detta är beslut som i brådskande 
fall kan delegeras till socialnämndens ordförande, vice ordförande eller den 
nämnden utsett. Beslutet kan inte delegeras till tjänsteman. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen förslår nämnden besluta 

Att anta de förändringar förvaltningen föreslår i socialnämndens 
delegationsordning. 

 
*från och med 2017-01-01 verksamhetsorganisation Samhällsbyggnadsnämnden i 
Bergslagen 
 
_________ 
Delges: Förvaltningschef 
 Verksamhetschefer 
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SN § 16   Dnr: SN 2016/12 
 
Myndighetsutövning genomlysning 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Ge förvaltningschef i uppdrag att arbeta vidare enligt föreslagna åtgärder.  
Nämnden önskar återrapport vid beredande nämnd i september år 2017. 
 

Ärendebeskrivning 
PwC har mellan juni och september år 2016 genomlyst myndighetsutövningen 
inom Lindesbergs kommun och avdelningen för funktionsstöd samt vård och 
omsorg ur ett kvalitetsperspektiv. Områden som är belysta är arbetssätt och 
rättsäkerhet i kommunens myndighetsutövning. 

Ärendets beredning 
Uppdraget har genomförts i form av studie och analys av biståndsbedömningen 
avseende riktlinjer och direktiv. Handläggningsprocessen har analyserats genom 
intervjuer med verksamhetschefer, bistånds- och avgiftshandläggare samt 
förvaltningens utvecklingsstrateger och systemansvarig. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunen är skyldig att säkerställa en ändamålsenlig och rättssäker 
myndighetsprocess. Det saknas vid tiden för uppdraget en handläggningsprocess 
och strukturer som säkrar att handläggare har ett gemensamt förhållningssätt och 
bedömer behov i enlighet med en gemensam bild av innebörden i skälig 
levnadsnivå. 

Utvecklingsområden som har identifierats och prioritetsordning är; 

- Tydliggöra i kommunens riktlinjer vad som är kommunens ambitionsnivå 
inom biståndshandläggningen. 

- Skapa förutsättningar för likabedömning och samsyn kring 
myndighetsutövningen. 

- Utveckla och tydliggöra utredningarna avseende innehåll och kvalitet i 
förhållande till aktuella regelverk och krav. 

- Tydliggöra handläggarfunktionen avseende mandat och befogenheter vilket 
klargör förväntningar och krav på professionen, biståndhandläggare. 

- Möjliggöra att handläggare gör en helhetsbedömning över brukarens totala 
behov av stöd i relation till insatser i verksamhetssystemet. 
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- Skapa gemensamma arenor för dialog mellan handläggare och verkställande 
verksamhet 

- Förbättra kommunikationen mellan utförare och beställare för att få en 
gemensam bild och förståelse över arbetssätt, roll och ansvar. 

- Se över och kartlägga samtliga processer i myndighetsutövningen samt 
säkerställa dessa genom dokumentation i förvaltningens ledningssystem. 

- Säkerställa att samtliga aktiviteter i ett ärende dokumenteras i 
verksamhetssystemet, det vill säga från aktualisering till beslut. 

________ 
Delges: Förvaltningschef 
 Verksamhetschefer 
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SN § 17   Dnr: SN 2017/24 
 
Sammanställning ej verkställda beslut kvartal 3 år 2016: 
funktionsstöd och individ och familj 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Överlämna redovisning av ej verkställa beslut för kvartal 3 år 2016 till 
kommunstyrelsen och föreslå att kommunstyrelsen beslutar att överlämna 
redovisningen vidare 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 (Inspektionen av vård och omsorg). 
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 fick vid beredande nämnd i januari ta del av förvaltningens 
rapportering till nämnden, avseende ej verkställda beslut kvartal 3 år 2016. 
__________ 
Delges:  Kommunstyrelsen 
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SN § 18   Dnr: SN 2016/13 
 
Ersättningsnivåer för viss privat utförd personlig assistans enligt 
LSS 9§ 2, år 2017 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Ersättningsnivåerna för viss privat utförd personlig assistans enligt LSS (Lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade) ska justeras enligt SKL:s 
(Sveriges Kommuner och Landsting) rekommendationer för år 2017. 
 

Ärendebeskrivning 
Avdelningen för funktionsstöd följer SKL:s rekommendationer (Cirkulär 16:50) 
om höjning av viss personlig assistans enligt LSS. 
 
Höjning av assistansersättningen blir i år något lägre än tidigare år, en indexering 
med 1,05 %. Regeringen hänvisar detta till Assistansersättningsutredningen, som 
i sitt betänkande bedömde att ersättningen är högre än vad som motiveras av 
kostnads- och löneutvecklingen (SOU 2014:9). 
 
SKL anser att uppräkningen med 1,05 % till 291 kronor per timme är otillräcklig. 
Uppräkningen är otillräcklig i förhållande till nivån på löneökningstakten som 
anges till cirka 3 % i regeringens prognoser. Detta innebär en 
kostnadsövervältring på kommunerna eftersom de har ett ansvar för att utföra 
assistansen för alla brukare, även de som inte någon annan utförare vill ta emot. 
 
Avdelningen för funktionsstöd justerar ersättningsnivåerna år 2017 för utförd 
personlig assistans, LSS enligt rekommenderat timbeloppet 291 kronor för 
assistansersättning enligt SFB 51 kap vilket innebär följande nivåer. 
 
Kategori A 75-100 % om assistansen utförs av 

anhörig/anhöriga som bor tillsammans med 
personen  

247 kronor, 
85 % av 
LASS-belopp 

Kategori B 75-100 % om assistansen utförs av anställda som 
saknar vårdbiträdes- eller undersköterske-
utbildning eller annan jämförbar utbildning 

274 kronor, 
94 % av 
LASS-belopp 

Kategori C 75-100 % om assistansen utförs av anställda med 
vårdbiträdes- eller undersköterskeutbildning eller 
annan jämförbar utbildning 

291 kronor, 
100 % av 
LASS-belopp 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Ersättningsnivåerna för viss privat utförd personlig assistans enligt LSS ska 
justeras enligt SKL:s rekommendationer för år 2017. 

________ 
Delges: Verksamhetschef funktionsstöd 
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SN § 19   Dnr: SN 2016/14 
 
Information från verksamheterna 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Att tacka förvaltningen för informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen gav nämnden information från verksamheterna, vid beredande 
nämnd i januari år 2017. 
 
Vård och omsorg 
- Från avdelningen för vård och omsorg gavs information om aktuell situation 

gällande korttidsplatser. När patienter är färdigbehandlade av 
lasarettet/Region Örebro övergår betalningsansvaret till kommunen, 5 500 
kronor per dygn. För Lindesbergs kommun innebär detta höga kostnader 
under år 2016. Förvaltningen har inventerat möjliga platser för att kunna ta 
hem färdigbehandlade patienter.  

- Anhörigcentrum flyttar från Kullgatan till Kristinavägen 34 i Lindesberg.  
- Utbytet till digitala larm från analoga har fungerat bra, av 500-600 larm är det 

50-70 analoga larm kvar i januari.  
- Nyckelfri hemtjänst, kommer som nästa steg starta upp i Fellingsbro-området. 
- Gemensam TES-planering kommer att vara stationerad på Kullgatan. 
 
Individ och familj 
- Arbetsmiljöverket har varit på inspektion under hösten. 
- Processen gällande förändringar inom verksamheten för EKB 

(ensamkommande barn) pågår tillsammans med personalavdelningen. Avtalet 
med HVB Nuvida i Frövi är uppsagt och gäller fram till och med 25 april år 
2017.  

- Nämnden delges statistik över år 2016, antal anmälningar per enhet och 
pågående utredningar. 

 
Funktionsstöd 

- Information gällande byggnation av nya LSS-boende, vid beredande 
nämnd i januari, var att ett nytt boende ska vara färdigställt år 2017. Nytt 
boende har dragit ut på tiden på grund av bullerutredningar.  

- På grund av förseningar av nytt LSS-boende så finns det risk för kraftiga 
sanktionsavgifter. 

 
_________  
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SN § 20/17   Dnr:  
 
Nämnddagar 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Att tacka förvaltningen för informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Vid beredande nämnd fick socialnämnden information om nämnddagarna: 

- 1 februari vård och omsorg kl 08.30-1600, plats Brandstation 

- 10 februari funktionsstöd kl 08.30-1600, plats Masugnen Brandstation 

- 20 februari individ och familj kl 08.30-1600 Masugnen 

Avdelningarna sätter ihop program för respektive dagar. Partigruppsledare 
samlar frågor till förvaltningen. Anmäla om deltagande vid nämnddagar sker för 
förvaltningens planering. 

__________ 
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SN § 21   Dnr: SN 2017/1 
 
Årsbokslut år 2016 - socialnämndens verksamhetsberättelse år 
2016 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Överlämna socialnämndens verksamhetsberättelse år 2016 till kommunstyrelsen. 
 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden delgavs den 10 februari år 2017 nämndens årsbokslut/ 
verksamhetsberättelse avseende år 2016, samt årsbokslut/verksamhetsberättelse 
för:  
- Förvaltningsledning och administration 
- Avdelning för individ och familj 
- Avdelning för funktionsstöd 
- Avdelning för vård och omsorg 
 
Driftredovisning (Mnkr) 
Verksamhet 

Netto 
2016 

Budget 
avvikelse 

Bokslut 
2015 Netto 

Förvaltningsledning och administration 10,2 0,1 11,5 
Funktionsstöd 144,2 -9,8 127,2 
Individ och familj 88,2 -9,1 81,1 
Vård och omsorg 264,1 -5,0 251,3 
Totalt 506,7 -23,8 471,1 
 
- Under året har kommunfullmäktige fattat beslut att alkoholhandläggning flyttar 

över till Samhällsbyggnad i Bergslagen från årsskiftet 2016/2017.  
- Tjänsten anhörigstrateg har under hösten år 2016 flyttats över till 

myndighetsenheten inom funktionsstöds verksamhetsområde 
- Dietisttjänsten har under året flyttats över till sjuksköterskeorganisationen inom 

verksamheten vård och omsorg.  
- Förvaltningens utvecklingsstrateger arbetar med kvalitetssäkring av 

förvaltningens ledningssystem.  
- Under året har förvaltningens IT verksamhet tillsammans med 

utvecklingsstrategerna arbetar intensivt för att säkerställa utbyte av 
trygghetslarmen i ordinärt boende, en överföring från analogt system till digitalt 
system.  

- Avdelningen för individ och familj har under året utökat med ytterligare ett HVB 
för att ta hem de ungdomar som tillfälligt placerades på HVB-Åkerby. Antalet 
anvisade ensamkommande barn har under året minskat. Med anledning av de nya 
ersättningsreglerna och direktiven från Regeringen har en organisations-
förändring påbörjats i verksamheten.  
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- Under året har individ och familj erhållit fyra nya tjänster i budget till 
socialsekreterare. Två anställdes till familjeenheten, en till utredargruppen och en 
till enheten för ensamkommande barn. Verksamheten har haft svårigheter att 
rekrytera medarbetare därav har bemanningsföretag anlitats för att klara 
myndighetsutövningen. Antalet ärenden har generellt ökat inom hela Individ och 
familj.  

- Under hösten har antalet sökande till särskilt boende samt gruppboende för 
dementa ökat, likaså har färdigbehandlade patienter från Region Örebro ökat. 
Utvecklingsstrategen har fått till uppgift att göra en boendeplan där behov av 
vilket boende behövs i Lindesbergs kommun ska kartläggas.  

- Under år 2016 har avdelningen för vård och omsorg fått stimulansmedel från 
Socialstyrelsen på 5,7 mkr. Dessa medel används till att öka bemanningen inom 
hemtjänsten.  

- Målsättningen är att ingen ska ha sysselsättningsgrad under 75 % inom 
avdelningen för vård och omsorg, om man inte önskar det. Delade turerna har 
minimerats, 47 delade turer har tagits bort, arbetet forsätter under 2017.  

- Ett arbete med en gemensam enhet för planering av alla insatser inom 
hemtjänsten har påbörjats.  

- Verksamheten har arbetat med lika förhållanden på särskilda boenden när det 
gäller städ och mat.  

- Arbetet med den nationella värdegrunden har fortsatt. Åtta värdegrundsledare har 
utbildats som har till uppgift att tillsammans med enhetschef arbeta med att 
utbilda ny personal inom avdelningen för vård och omsorg i värdegrundfrågor.  

- Funktionsstöd har arbetat aktivt med kompetensutveckling för personal för att få 
mer effektivt arbete både kvalitetsmässigt och ekonomiskt kunna möta de 
enskildas framtida behov. Verksamheten har validerat personal till 
undersköterskor för att få titeln stödassistent, skötare eller personlig assistent. 
Under 2016 har verksamheten erhållit stimulansmedel från socialstyrelsen för en 
kunskapssatsning för baspersonal inom LSS omsorgen, vilka har används till 
ändamålet. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att socialnämnden godkänner årsbokslut/verksamhetsberättelse för år 2016 och 
överlämnar den till kommunstyrelsen. 
________ 
Delges: Kommunstyrelsen 
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SN § 22   Dnr: SN 2017/48 
 
Uppföljning av internkontroll juli - december år 2016, 
socialnämnden 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Överlämna socialnämndens uppföljning av internkontroll juli - december år 2016 
till kommunstyrelsen. 
 

Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen använder internkontroll som hjälp för att arbeta med moment 
i det dagliga arbetet som identifieras som riskfyllda. Förvaltningen har i uppdrag 
att kontrollera rutiner dels i samband med delårsbokslutet och även vid 
årsbokslut. Vid delårsbokslutet kontrolleras tre rutiner och vid årsbokslut 
kontrolleras de åter igen, samt övriga fyra rutiner 
 
Sammanfattning av kontrollmiljö  
Processer/rutiner Kontrollmoment, att: 
Bidragshantering Rutinen för handläggning av 

försörjningsstöd är tillräcklig och följs 
Avgiftshantering Rutinen för verkställighet i 

verksamhetssystemet Viva följs 
Återsökningsrutiner Rutinen för återsökning följs 
Avtalsrutiner Det finns rutiner för att förvaltningen 

säkerställer att avtalen är aktuella 
Löne- och arvodeshantering Kontrollera att rutinen för ifyllnad av 

timrapport följs från ifyllnad av 
vikarier, till attest av chef 

Rekvisitionshantering Kontrollera att alla rekvisitionsblock 
inom socialförvaltningen är attesterade 
av beslutsattestant 

Attesteringsrutiner Attestering av samlad verifikationslista 
av dagens utbetalningar sker av två 
personer med behörighet 
Attestering av fakturor sker av två 
olika behöriga personer 
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Socialnämnden  
 

2017-02-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att socialnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplanen för år 2016 
och överlämnar den till kommunstyrelsen. 

________ 

Delges: Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2017-02-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 23 
 
Delegationsärenden 

Beslut 
Socialnämnden har tagit del av redovisade delegationsbeslut. 

Madde Gustavsson 
2017-01-17 Delegationsbeslut 20161201 - 20161231 - lottade 

ärenden Dnr SN 2017/25 
  

 

Malin Spiik 
2017-01-26 Svar på frågor i anmälan om verksamhetstillsyn för 

biståndsbeslut vid medboende parboende Dnr 8.5-
42488/2016-1 Dnr SN 2016/5 

  

 
Delegationsbeslut från avdelningen för individ och familj avseende tiden 2016-
12-01 till och med 2016-12-31: SN 2017/25-3, 2017/25-2, 2017/25-1, av 
nedanstående typer av beslut: 
 

- Avgivit yttrande LUL 
- Avslag framställan om ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1, 3 §§ SoL 
- Avslut av ärende 
- Avslår enl 4 kap 1 § SoL del av ansökan 
- Avslår enl 4 kap 1,3 §§ SoL del av ansökan 
- Avslår framställan om ek bistånd enligt 4 kap 1,3 §§ SoL 
- Begravningskostnad 4 SoL 
- Begäran om yttrande inleds 
- Beslut att inte inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL 
- Beslut om att inte röja vistelseort enligt 14 § 2st 2 
- Beslut om upph. Av omedelbart omh. Enligt LVU § 9  
- Beslut om vård enligt 6 § LVU 
- Bistånd som avser boende enligt 4:1 SoL 
- Faderskap fastställt genom MF-protokoll gemensam vårdnad 
- Faderskap fastställt genom S-protokoll gemensamvårdenad 
- Faderskapsutredning påbörjas 
- Fs 4:1 SoL etablering ”Glappet” 
- Fs 4:1 SoL etablering ”Komplettering” 
- Försörjningsstöd 4:1 
- Försörjningsstöd 4:1 återbetalning 9:1 
- HVB Vågen utsluss 4:1 § SoL 
- Individuellt behovsprövade öppna insatser enligt 4 kap 1 § SoL 
- Inkommen överklagan 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2017-02-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

- Kontaktperson/-familj enligt 4 kap 1 § SoL 
- Omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU med hänvisning till § 2  
- Omprövning bifall 
- Omprövning delvis bifall 
- Personligt stöd enligt 4 kap 1 § SoL 
- Placeringskostnad familj 
- Placeringskostnad familjehem 
- Placeringskostnad familjehem asyl 
- Polisanmälan misstanke om brott 
- Polishandräckning LVU 
- Rättsgenetisk undersökning 
- Samarbetssamtal 6:18 FB 
- Upplysning 6:20 FB expedieras 
- Utredning avslutas 
- Utredning inleds 11:1 
- VBU utredning, vårdnad, boende och umgänge 
- Vård enligt 2 § LVU 
- Vård enligt 3 § LVU 
- Vård enligt 4 kap 1 § SoL 
- Yttrande vårdnad boende umgänge 6:19 FB 
- Återbetalning 4.2 
- Överklagande till förvaltningsrätten inkl yttrande 
- Övrig kostnad barn och unga 

________ 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2017-02-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 24 
 
Meddelanden 

Beslut 
Meddelandena läggs till handlingarna 
 

Madde Gustavsson 
2016-12-19 Information om förändrade vårdavgifter vid placering 

hos Statens institutionsstyrelse (SiS) från och med 2017-
01-01, ISSN 2001-4511, SiSFS 2016:1 och SiSFS 
2016:2 Dnr  

  

 
2017-01-17 Rapport anmälan - delegationsbeslut fattade 20161201 - 

20161231 Dnr SN 2017/25 
  

 
2017-01-17 Delegationsrapport 20161201 - 20161231 Dnr SN 

2017/25 
  

 

Raija Spjuth 
2016-11-07 Handling, FÖRSLAG - Förslag om förstärkta resurser till 

dagverksamheten för personer med demenssjukdom på 
Bofinken, Källgården - svar från enhetschef i december 
2016 Dnr SOC2016/2 

  

 
2016-12-15 Anmälan och begäran om verksamhetstillsyn för 

biståndsbeslut vid medboende Dnr SN 2016/5 
  

 
2016-12-16 Svar på begäran om verksamhetstillsyn parboende Dnr 

SN 2016/5 
  

 
2016-12-21 Brev med kompletterande information om klagomål på 

Källgården efter besök 2016-12-21 skickat från klagande 
till Inspektionen för vård och omsorg med kopia till 
Lindesbergs kommun, dnr 8.2-21563/2016 Dnr 
SOC2016/132 

  

   
2016-12-14 Kf § 192, Svar på motion från Agneta Nilsdotter (MP) 

och Marita Haraldsson (MP) om att införa sex-timmars 
arbetsdag inom äldreomsorgen på försök 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2016-12-14 Kf § 191, Ej verkställda beslut inom socialförvaltningen 
kvartal 2 år 2016 

 

   
2016-12-14 Kf § 184, Ombudgetering från tillväxtutskottets intäkter 

till socialnämnden för ökade kostnader inom individ- och 
familjeomsorgen 

 

   
2016-12-14 Ks § 247, Månadsuppföljning november 2016  
 
______________ 
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Socialnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 25 
 
Anmälningsärenden 

Marie Ekblad 
2016-12-14 Beslut om att avsluta ärendet eftersom det hanteras i 

ärende med IVO dnr 8.4.2-41864/2016 Dnr SN 2016/8 
  

 
2016-12-15 Dom om överklagat beslut i socialnämnden 2016-11-02 

om bistånd i form av öppenvårdsinsats, målnr 5329-16  
  

 
2016-12-19 Dom om överklagat beslut Förvaltningsrätten 2016-12-

16 i målnr 5420-16 av socialnämndens beslut 2016-12-
02 om omedelbart omhändertagande enligt lagen med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), målnr 
5420-16  

  

 
2016-12-23 Beslut om socialnämndens beslut 2016-12-02 om 

omedelbart omhändertagande enligt lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga, LVU, fastställt i 
Förvaltningsrätten 2016-12-13, målnr 5420-16  

  

 
2016-12-27 Fastställande av underställt beslut i socialnämnden 2016-

12-15 om tillfälligt flyttförbud enligt lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) § 27, målnr 5671-
16  

  

 
2016-12-29 Dom om beredande av vård av unga med stöd av 1 och 2 

§ § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 
(LVU) - bifall av socialnämndens beslut 2016-11-03, 
fastställt i förvaltningsrätten 2016-11-15, målnr 4934-16  

  

 
2016-12-29 Meddelande om synpunkter på insatser enligt 

socialtjänstlagen (SoL) hos nämnden i Lindesberg, dnr 
7.3-42104/2016-3 Dnr SN 2016/17 

  

 
2016-12-30 Dom om överklagat beslut i socialnämnden 2016-06-28 

om ekonomiskt bistånd, målnr 3664-16  
  

 
2016-12-30 Dom om överklagat beslut i socialnämnden 2016-07-28 

om ekonomiskt bistånd, målnr 3663-16  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2017-01-03 Dom om beredande av vård av unga med stöd av 1 och 2 
§§ lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 
(LVU), bifall av socialnämndens beslut 2016-11-21 om 
omedelbart omhändertagande med stöd av 6 § LVU, 
målnr 5145-16  

  

 
2017-01-03 Svar om klagomål på socialnämndens hanterande av 

barnavårdsärende Dnr SN 2016/17 
  

 
2017-01-03 Svar om klagomål på socialnämndens hanterande av 

barnavårdsärende Dnr SN 2017/3 
  

 
2017-01-27 Dom i Förvaltningsrätten 2017-01-27 i målnr 4013-16 

om överklagan av socialnämndens beslut 2016-08-22 om 
ekonomiskt bistånd - avslag för motpart Dnr  

  

 

Raija Spjuth 
2016-11-07 Handling, FÖRSLAG - Förslag om förstärkta resurser till 

dagverksamheten för personer med demenssjukdom på 
Bofinken, Källgården - svar från enhetschef i december 
2016 Dnr SOC2016/2 

  

 
2016-12-15 Anmälan och begäran om verksamhetstillsyn för 

biståndsbeslut vid medboende Dnr SN 2016/5 
  

 
2016-12-16 Svar på begäran om verksamhetstillsyn parboende Dnr 

SN 2016/5 
  

 
2016-12-21 Brev med kompletterande information om klagomål på 

Källgården efter besök 2016-12-21 skickat från klagande 
till Inspektionen för vård och omsorg med kopia till 
Lindesbergs kommun, dnr 8.2-21563/2016 Dnr 
SOC2016/132 

  

 
__________ 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 26 
 
Övriga frågor 

Beslut 
Socialnämnden lyfte nedanstående övriga frågor. 
 

Ärendebeskrivning 
Elcyklar 
Joacim Hermansson (S) lyfte frågan om hur det går med elcyklarna, en fråga som 
varit uppe i nämnden tidigare. 

 

Avdelningschef för vård och omsorg Raija Spjuth informerar nämnden att det 
finns cyklar på flera särskilda boenden och att även dagrehab använder dessa. 

_______ 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 27 
 
Feriearbete 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att förvaltningen ska försöka öka antalet feriaarbeten 
med minst 20 st, jämfört med sommaren år 2016. 
 

Ärendebeskrivning 
Vice ordförande John Omoomian (S) föreslår att förvaltningen ska öka antalet 
feriearbeten med minst 20 st, utifrån hur många feriaarbetare förvaltningen tog 
emot sommaren år 2016, då var det 90 st. 

 

Förvaltningen ska göra det som är möjligt för att öka antalet feriaarbetare, och 
göra så att feriaarbetet gagnar de som är berörda inom förvaltningens 
verksamheter. 

_______ 

Delges: Verksamhetschefer 
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