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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2017-04-12 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 

 SN 

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

 

 

 

 

Plats och tid: 

 

Näset, kl. 09.00-11.15 

Beslutande: John Omoomian (S) vice ordf 

Daniel Andersson (S) 

Sven-Erik Larsson (M) 

Victoria Douhan (S) 

Virosa Viberg (SD) 

Bo Stenberg (S) 

Per Carlström (-) 

Susanne Karlsson (C) 

Christina Pettersson (C) 

 

Tjänstgörande 

ersättare: 

Joacim Hermansson (S) tjänstgörande, ers Birgitta Lind Axelsson (V) 

Hlödur Bjarnason (KD) tjänstgörande, ers vakant (SD) 

 

Övriga 

deltagare: 

Marie Ekblad, verksamhetschef individ och familj (IoF) 

Hanna Johnsson, handläggare (IoF) 

Raija Spjuth, verksamhetschef vård och omsorg 

Jessica Öhlund, verksamhetschef funktionsstöd 

Sofie Sälle, ekonom 

Anna Hedman, Kommunal 

Jessica Brogren, sekreterare 

 

Utses att 

justera 

Christina Pettersson ersättare Daniel Andersson 

Justeringens 

plats och tid: 

Onsdagen den 20 april år 2017, kommunkansliet 

 

Underskrifter: 

 

Sekreterare 

 

_______________________________ 

Jessica Brogren 

 

Paragraf 

 

47 - 65 

 

Ordförande 

 

__________________________________________________________ 

Susanne Karlsson 

 

Justerare 

 

__________________________________________________________ 

Christina Pettersson 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 

2017-04-12  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 

§ 47/2017 Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare 

  

§ 48/2017 Ansökan om särskild förordnad vårdnadshavare 

  

§ 49/2017 Ansökan om särskild förordnad vårdnadshavare 

  

§ 50/2017 Ansökan om särskild förordnad vårdnadshavare 

  

§ 51/2017 Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2016 

  

§ 52/2017 Information om Barnahus i Örebro läns årsberättelse för 2016 

samt verksamhetsplan för 2017 

  

§ 53/2017 Sammanställning av Lex Sarah anmälningar år 2016 

  

§ 54/2017 Sammanställning av tillbud och hot och våldsanmälningar 

inom funktionsstöd 2016 

  

§ 55/2017 Sammanställning av tillbud och hot och våldsanmälningar 

inom vård och omsorg 2016 

  

§56/2017 Sammanställning av tillbud och hot och våldsanmälningar 

inom individ och familj 2016 

  

§57/2017 Konst i samhället KISAM 

  

§ 58/2017 Muntlig information från verksamheterna 

  

§ 59/2017 Månadsrapport mars 2017 

  

§ 60/2017 Hemtjänstresurser mars 2017 

  

§ 61/2017 Riktlinjer för biståndsbedömning inom vård och omsorg i 

Lindesbergs kommun - tjänsteskrivelse 

  

§ 62/2017 Funktionsnedsättning inget hinder 

  

§ 63/2017 Delegationsärenden 

  

§ 64/2017 Meddelanden 

  

§ 65/2017 Övriga frågor 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 

2017-04-12  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 51   Dnr: SN 2017/66 

 

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2016 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att  

 

Återremittera ärendet till förvaltningen för en prioritering av vilka områden som 

verksamheten ska analysera vidare, för att sätta in åtgärder för ett förbättrat 

resultat. Ärendet ska komma åter på beredande nämnd i juni år 2017. 

Ärendebeskrivning 

För sjunde året i rad har Lindesbergs kommun deltagit i Sveriges kommuner och 

Landstings (SKL) jämförelseprojekt Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). 

Totalt medverkade 251 kommuner år 2016 och jämförelsen omfattar cirka 40 

mått ur ett medborgarperspektiv indelat i områdena: 

- Din kommuns tillgänglighet 

- Trygghetsaspekter i din kommun 

- Din delaktighet och kommunens information 

- Din kommuns effektivitet 

- Din kommun som samhällsbyggare 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 15 februari 2017 att:  

Resultatet i Kommunens Kvalitet i Korthet överlämnas till samtliga nämnder, 

bolag, direktionen för Samhällsbyggnad Bergslagen och kommunstyrelsens 

utskott för nämnden/utskottet/direktionen/bolagen kan prioritera vilka områden 

som verksamheterna ska analysera vidare för att sätta in åtgärder för att 

förbättra resultatet. 

 

Socialnämnden delgavs resultatet av KKiK 2016, kommunstyrelsens beslut och 

skrivelse gällande medborgarundersökning 2016 samt servicemätning 2016, vid 

beredande nämnd i mars. 

 

Yrkande 

Sven-Erik Larsson (M) yrkar på att ärendet återremitteras för att förvaltningen 

ska prioritera vilka områden som verksamheterna ska analysera vidare för att 

sätta in åtgärder för att förbättra resultatet  

 

Ordförande Susanne Karlsson (C) fann att nämnden beslutade enligt Sven-Erik 

Larssons yrkande. 

__________ 

Delges: Förvaltningschef 

 Verksamhetschefer 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 

2017-04-12  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 52   Dnr: SN 2017/56 

 

Information om Barnahus i Örebro läns årsberättelse för 2016 

samt verksamhetsplan för 2017 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att  

Lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden delgavs vid beredande nämnd i mars information om Barnahus i 

Örebro län, årsberättelse för år 2016 samt verksamhetsplan för år 2017. 

 

Barnahus i Örebro län, som är beläget i Rättscenrum i Örebro, servar mot en 

uträknad kostnad hela länet. Barnahus Örebro län är en samverkan mellan 

åklagare, polis, socialtjänst, rättsläkare/barnläkare och barnpsykiatri (BUP).  

Syftet med Barnahus är att barn och unga som misstänks ha utsatts för sexuella 

övergrepp och/eller andra vålds- och fridsbrott endast ska behöva åka till en 

plats, som i så stor utsträckning som möjligt ska upplevas som välkomnande och 

trygg. 

 

Barnahus är en resurs för hela Örebro län och ett gemensamt åtagande från alla 

myndigheter. När en anmälan om våld och/eller sexuellt övergrepp kommer till 

polis eller socialtjänst aktualiseras ärendet på ett samråd på Barnahus. 

En ledningsgrupp med verksamhetsnära chefer från de olika myndigheterna och 

representanter från socialförvaltningarna i Örebro, länets norra, södra och västra 

länsdelar, träffas regelbundet. 

 

Antal barn år 2016 som har aktualiserat i samråd är 115, i flera ärenden har flera 

syskon i samma familj varit målsäganden. 

 

 År 2012 År 2013 År 2014 År 2016 År 2016 

Lindesberg 4 1 5 9 12 

Totalt Barnahus 79 36 71 110 115 

 

Ambitionen med Barnahus är att varje barn i Örebro län som misstänks vara 

utsatt för vålds eller sexualbrott ska utifrån ett barnrättsperspektiv få tillgång till 

ett effektivt och samlat stöd av de på Barnahus samverkande myndigheter. 

Under år 2017 finns ett antal utvecklingsområden att arbeta vidare med för att 

uppnå en väl fungerande samverkan mellan de medverkande aktörerna i 

Barnahus. 

_________ 

Delges:  
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 

2017-04-12  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 53   Dnr: SN 2017/69 

 

Sammanställning av Lex Sarah anmälningar år 2016 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att  

Ge förvaltningschef i uppdrag att fortsätta sitt förebyggande arbete, för att 

undvika att missförhållanden uppstår och att regelbundet diskutera dessa frågor 

på arbetsplatsträffar. 

Ärendebeskrivning 
Nämnden har att hantera avvikelser inom flera verksamhetsområden och som berör 

enskilda eller händelser i verksamheten. Alla avvikelser ger en möjlighet till 

förbättring, förändring och lärande för verksamheten som i sin tur leder till ökad 

kvalitet för den enskilde.  

 

Lex Sarahs syfte är att bidra till att den enskilde får insatser av god kvalitet och att 

skydda den enskilde från missförhållanden och risker för missförhållanden. 

Rapporteringsskyldigheten ska vara ett stöd för de som är verksamma inom 

socialtjänstens område att rapportera utan rädsla för repressalier.  

 

Alla, även vikarier, praktikanter etc, som arbetar i verksamheten har en skyldighet 

att rapportera avvikelser, missförhållanden eller risk för missförhållanden som berör 

eller kunnat beröra enskild person.  

 

Under perioden 2016-01-01 till och med 2016-12-31, har nio anmälningar om  

Lex Sarah inkommit. Av dessa har några sänts vidare till Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO), med de åtgärder som vidtagits. Svar har kommit att IVO är nöjda 

med vidtagna åtgärder. 
 

 Förvaltningens förslag till beslut  

Att socialnämnden beslutar att ge avdelningarna i uppdrag att fortsätta sitt 

förebyggande arbete för att undvika att missförhållanden uppstår och att regelbundet 

diskutera dessa frågor på arbetsplatsträffar.  

_________ 

Delges: Förvaltningschef 

 Verksamhetschefer 

 MAS 
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Socialnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 54   Dnr: SN 2017/70 

 

Sammanställning av tillbud och hot- och våldsanmälningar inom 

funktionsstöd 2016 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att  

Ge förvaltningschef i uppdrag att fortsätta sitt förebyggande arbete, för att 

undvika att hot- och våldssituationer uppstår. 

Ärendebeskrivning 

Under år 2016 gjordes 48 anmälningar om hot och våld mot personal och  

27 rapporter om tillbud, inom avdelningen för funktionsstöd. 

 

Verksamhet Hot- och 

våldsanmälningar 

Tillbud 

Korttidsvistelse 14 1 

Gruppbostäder/serviceboende 25 4 

Daglig verksamhet 5 1 

Personlig assistans 4 21 

Totalt 48 27 

 

Den vanligaste typen av hot- och våldssituationer är slag och verbalt hot.  

Några av händelserna är anmälda till Arbetsmiljöinspektionen. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Att socialnämnden beslutar att ge avdelningen i uppdrag att fortsätta sitt 

förebyggande arbete för att undvika att hot- och våldssituationer uppstår. 

________ 

Delges: Verksamhetschef 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 55   Dnr: SN 2017/70 

 

Sammanställning av tillbud och hot och våldsanmälningar inom 

vård och omsorg 2016 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att  

Ge förvaltningschef i uppdrag att fortsätta sitt förebyggande arbete, för att 

undvika att hot- och våldssituationer uppstår. 

Ärendebeskrivning 

Under år 2016 gjordes 29 anmälningar om hot och våld mot personal och  

23 rapporter om tillbud, inom avdelningen för vård och omsorg. 

 

Verksamhet Hot- och 

våldsanmälningar 

Tillbud 

Särskilda boenden 24 15 

Hemtjänst 5 8 

Sjuksköterskeorganisation 0 0 

Rehabenheten 0 0 

Totalt 29 23 

 

Sett till variationerna i antalet inkomna anmälningar så framför förvaltningen att 

det är stora skillnader i benägenheten att anmäla hot- och våldssituationer.  

 

I flertalet av tillbudsrapporter som inkommit anger man som personal att man 

känt sin säkerhet hotad, vilket innebär att det är felrapporterat. Dessa tillbuds-

rapporter skulle varit rapporterade som hot och våld. 

 

Information och diskussioner runt detta ska ske kontinuerligt i 

personalgrupperna. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Att socialnämnden beslutar att ge avdelningen i uppdrag att fortsätta sitt 

förebyggande arbete för att undvika att hot- och våldssituationer uppstår. 

________ 

 

Delges: Verksamhetschef 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 

2017-04-12  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 56   Dnr: SN 2017/70 

 

Sammanställning av tillbud och hot och våldsanmälningar inom 

individ och familj 2016 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att  

Ge förvaltningschef i uppdrag att fortsätta sitt förebyggande arbete, för att 

undvika att hot- och våldssituationer uppstår. 

Ärendebeskrivning 

Under år 2016 gjordes 7 anmälningar om hot och våld mot personal och  

5 rapporter om tillbud, inom avdelningen för individ och familj. 

 

Verksamhet Hot- och 

våldsanmälningar 

Tillbud 

Boendestöd 0 0 

HVB Vågen 3 0 

HVB Källan 3 2 

EKB* Myndighetskontor 1 1 

Familjeenheten 0 0 

Vuxen och försörjningsenheten 0 2 

Totalt 7 5 
*Ensamkommande barn 

 

Fem tillbud har rapporterats under år 2016. Tillbuden som inträffat är att 

personal blivit hotade och några av dessa tillfällan är polisanmälda. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Att socialnämnden beslutar att ge avdelningen i uppdrag att fortsätta sitt 

förebyggande arbete för att undvika att hot- och våldssituationer uppstår. 

________ 

 

Delges: Verksamhetschef 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 

2017-04-12  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 57   Dnr: SN 2017/73 

 

Konst i samhället KISAM 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att  

Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Konsten i Samhället (KISAM) har informerat tillväxtutskottet om pågående 

projekt samt konst i vården. 

 

Tillväxtutskottet överlämnade frågan om ett eventuellt projekt om konst i vården 

till socialnämnden, i beslut den 7 februari år 2017. 

 

Verksamhetschef Raija Spjuth informerade socialnämnden vid beredande nämnd 

i mars år 2017 att KISAM har inbjudit till information. 

__________ 

 

Delges: Förvaltningschef 

Verksamhetschef Vård och omsorg 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 

2017-04-12  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 58   Dnr: SN 2017/5 

 

Muntlig information från verksamheterna 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att  

Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid beredande nämnd i mars år 2017 delgavs nämnden information från 

verksamheterna. 

 

Funktionsstöd 
Tre individer väntar på plats vid LSS-boende. 

Detaljplanen för nytt LSS-boende är antagen. 

 

Förvaltningen arbetar med trygg hemgång, ett samarbete med 

utskrivningsteamet. Där handläggare tar beslut om korta insatser över tre veckor, 

efter det gör biståndshandläggare en uppföljning för ett eventuellt fortsatt beslut. 

 

Individ och familj 

Nämnden får ta del av statisk* gällande 

- Ansökningar/förfrågningar 

- Anmälningar 

- Pågående utredningar 

 

Den 13 mars 2017 skedde en omställning inom enheten för ensamkommande 

barn. 

 

Vård och omsorg 
Femton individer väntar på plats vid särskilt boende vid informationen i mars, 

åtta individer väntar på plats vid särskilt boende demens. Vid tillfället fanns fem 

lediga platser vid korttids. 

 
* SN 2017/5-6 

__________ 

Delges: Förvaltningschef 

 Verksamhetschef 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 

2017-04-12  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 59   Dnr: SN 2017/95 

 

Månadsrapport mars 2017 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att  

Tacka för redovisningen och uppmanar förvaltningen att hålla budget. 

Ärendebeskrivning 

Ekonom Sofie Sälle redovisar tillsammans med verksamhetschefer 

månadsrapport för mars år 2017, tillsammans med redovisning av avvikelser mot 

budget. 

 

Verksamhet Avvikelse Prognos Helårsbudget 

Förvaltningsledning och adm 465 0 11 282 

Funktionsstöd -2 747 -8 200 138 527 

Individ och familj -8 187 -10 700 76 407 

Vård och omsorg -3 566 -2 800 259 454 

Totalt (tkr) -14 035 -21 700 485 670 

 

Investeringsprojekt Utfall mars Prognos 

2017 

Budget 2017 

Inventarier adm 0 500 500 

Totalt (tkr) 0 500 500 

 

Utbetalt försörjningsstöd: 1 932 tkr i mars månad, jämfört med 1 958 tkr år 2016. 

___________ 

Delges: Förvaltningschef 

 Verksamhetschefer 

 Ekonomienheten 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 

2017-04-12  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 60   Dnr: SN 2017/72 

 

Hemtjänstresurser mars 2017 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att  

Tacka för informationen och lägger redovisningen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Nämnden får ta del av redovisning av resursfördelning inom hemtjänstens 

grupper: Hyttgruppen, Fellingsbro, Frövi, Citygruppen, Hagabergsgruppen och 

Västerbacksgruppen. 

 

 År 2016 År 2017 

Januari 440 437 

Februari 428 466 

Mars 417 405 

April 462  

Maj 407  

Juni 475  

Juli 464  

Augusti 504  

September  507  

Oktober 404  

November 412  

December 382  

Snitt (kr per timme) 442 436 

 

__________ 

Delges: Verksamhetschef vård och omsorg 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 

2017-04-12  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 61   Dnr: SN 2017/58 

 

Riktlinjer för biståndsbeslut inom vård och omsorg i 

Lindesbergs kommun 
 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att  

Anta förslag till riktlinjer för biståndsbedömning inom vård och omsorg i 

Lindesbergs kommun. 

Ärendebeskrivning 

År 2013 antogs nuvarande riktlinjer för biståndsbedömning av socialnämnden.  

 

Syftet med riktlinjerna är att: 

- Ge en generell beskrivning av Lindesbergs kommuns socialtjänsts insatser 

och därmed informera den enskilde, anhöriga och allmänhet om vilket stöd 

de kan förväntas få. 

- Fungera som en vägledning för handläggare i utformningen av biståndet. 

- Bidra till enhetliga bedömningsgrunder för att garantera rättsäkerhet för de 

sökande. 

 

Revideringen av riktlinjerna har gjorts i samråd med verksamhetschefer för 

funktionsstöd samt vård och omsorg, enhetschef för myndighetsenheten samt 

biståndshandläggare och utvecklingsstrateg. Diskussioner på nämndens 

kvalitetsdag gällande vård och omsorg har delvis legat till grund för 

revideringen. 

 

Riktlinjerna bedöms vara i linje med socialnämndens intentioner och nationell 

rättspraxis. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Att socialnämnden beslutar att anta förslag till riktlinjer för biståndsbedömning 

inom vård och omsorg i Lindesbergs kommun. 

_________ 

Delges: Verksamhetschef FS, VoO 

 Utvecklingsstrateg 

 Myndighetsenheten 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 

2017-04-12  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 62   Dnr:  

 

Funktionsnedsättning inget hinder, Lindesbergs kommun 

förbättrar tillgängligheten 2013-2016 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att  

Föreslå att kommunstyrelsen beslutar att revidering snarast påbörjas av 

handlingsprogrammet ”Funktionsnedsättning inget hinder, Lindesbergs kommun 

förbättrar tillgängligheten 2013-2016”. 

Ärendebeskrivning 

Handlingsprogrammet ”Funktionsnedsättning inget hinder, Lindesbergs kommun 

förbättrar tillgängligheten 2013-2016” antogs av kommunfullmäktige den 11 

december år 2012. 

 

Handlingsprogrammet, som utgår från FN:s deklaration om mänskliga 

rättigheter, förtydligar nämndernas, förvaltningarnas och de kommunala 

bolagens ansvar att förbättra tillgängligheten för personer med någon form av 

funktonsnedsättning i Lindesbergs kommun. Hänsyn ska tas till 

funktionsnedsättningar i planer och beslut från början och vara en naturlig del i 

vadagens arbete. Varje verksamhet ska beakta och följa upp målprogrammet. 

 

Kommunstyrelsen beslutar när och hur de olika målen i programmet ska följas 

upp. 

 

Yrkande 

Christina Pettersson (C) yrkar på att socialnämnden uppmärksammar 

kommunstyrelsen om att nuvarande handlingsprogram sträcker sig fram till och 

med år 2016. 

 

Ordförande Susanne Karlsson (C) finner att nämnden beslutar enligt Christina 

Petterssons yrkande. 

_________ 

Delges: Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 

2017-04-12  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 63 

 

Delegationsärenden 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av redovisade delegationsbeslut.  

 

2017-02-24 Justerarens rapport om delegationsbeslut februari 2017 

Dnr SN 2017/25 

  

 

2017-03-15 Delegationsbeslut om anställande av personal  

Dnr SN 2017/62 

  

 

2017-02-22 Tillförordnad förvaltningschef för socialförvaltningen 

Marie Ekblad 2017-02-23 - 2017-02-28 Dnr SN 2017/62 

  

 

2017-03-15 Delegationsbeslut februari 2017 - lottade ärenden  

Dnr SN 2017/62 

  

 

2017-03-15 Delegationsrapport februari 2017 Dnr SN 2017/62   

 

2017-03-15 Delegationsbeslut om anställande av personal  

Dnr SN 2017/62 

  

_____________ 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 

2017-04-12  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 64 

 

Meddelanden 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av redovisade meddelanden. 

 

2017-02-06 Underrättelse från Inspektionen för vård och omsorg 

(IVO) 2017-02-06 om möjlighet att lämna synpunkter 

om ansökan om överflytt av ärende från Nora kommun, 

dnr 8.7.4-5907/2017 Dnr SN 2017/52 

  

 

2017-02-07 Meddelande om registrerade uppgifter som kan användas 

vid planering av kommande tillsyner av socialtjänsten i 

Lindesberg, dnr 7.3-3815/2017-5 Dnr SN 2017/51 

  

 

2017-02-15 Dom i Förvaltningsrätten 2017-02-15 i målnr 3062-16 

om överklagat beslut i socialnämnden 2016-04-25 om 

ekonomiskt bistånd  

  

 

2017-02-16 Beslut i Kammarrätten 2017-02-16 i målnr 5701-16  

om överklagan av socialnämndens beslut 2016-10-12,  

p 2016.872 om rätt att ta del av allmän handling  

Dnr SOC2016/209 

  

 

2017-02-16 Föreläggande från Förvaltningsrätten 2017-02-16, målnr 

SF 811-17 om särskild avgift enligt 16 kap 6 a § 

socialtjänstlagen (SoL) för ej verkställt beslut om 

kontaktfamilj enligt 4 kap § 1 SoL Dnr SOC2016/237 

  

 

2017-02-24 Beslut i Förvaltningsrätten 2017-02-24, målnr 853-17 om 

fastställande av underställt beslut i socialnämnden  

2017-02-17 om omedelbart omhändertagande av unga 

med stöd av 6 § lagen med särskilda bestämmelser om 

vård av unga (LVU)  

  

 

2017-03-08 Meddelande om klagomål från IVO om kvalitén i 

socialtjänsten i Lindesbergs kommun Dnr SN 2017/74 

  

 

2017-04-03 Dom i Kammarrätten om överklagat avgörande i 

Förvaltningsrätten 2016-12-29 målnr 4934-16, 

socialnämndens beslut 2016-11-03 om beredande av 

vård av unga  
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 

2017-04-12  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

2016-12-08 Protokoll från socialförvaltningens samverkansgrupp 

2016-12-08  

  

 

2017-02-22 Återkoppling avseende finansiering av nationell 

stödfunktion på SKL till stöd för utvecklingen av en mer 

kunskapsbaserad socialtjänst, dnr 16/02966  

Dnr SOC2016/196 

  

  

2017-02-17 Klagomål på att personliga assistenter gör privata 

mobiltelefonsamtal under arbetstid Dnr SN 2017/2 

  

 

2017-02-24 Dom i Förvaltningsrätten 2017-02-24, målnr 3109-16 om 

överklagat beslut i socialnämnden 2016-06-04 om 

personlig assistans enligt lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS)  

  

 

2017-03-31 Dom i Förvaltningsrätten 2017-03-31, målnr 3446-16 om 

överklagat beslut i socialnämnden 2016-06-28 om 

bistånd i form av hemtjänst  

  

  
2017-02-03 Synpunkt om trygghetsplats på Ekgården  

Dnr SOC2016/2 

  

 

2017-02-08 Svar på synpunkt om trygghetsplats på Ekgården  

Dnr SOC2016/2 

  

 

2017-02-17 Patientnämndens verksamhetsberättelse år 2016    

 

2017-02-17 Beslut i Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2017-

02-17, om tillsyn avseende verkställighet av 

biståndsbeslut om särskilt boende med parboende, dnr 

8.5-42488/2016-3 Dnr SN 2016/5 

  

 

2017-02-24 Beslut i Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2017-

02-24 om klagomål enligt patientsäkerhetslagen (PSL) 

avseende vård och omsorg vid Källgårdens 

demensboende, dnr 8.2-21563/2016-33  

Dnr SOC2016/132 

  

____________ 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 

2017-04-12  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 65 

 

Övriga frågor 

Beslut 

Socialnämnden lyfte nedanstående övriga frågor. 

 

Samt beslutade att lyfta ärendet Extra tjänster vid beredande nämnd i april  

år 2017. 

 

Samt att nämnden beslutar om ”Funktionsnedsättning inget hinder, Lindesbergs 

kommun förbättrar tillgängligheten 2013-2016”, vid beslutande nämnd i april  

år 2017*.  

 

Ärendebeskrivning 

 

Extratjänster 

Ordförande Susanne Karlsson (C) lyfter möjligheten till extratjänster genom 

Arbetsförmedlingen.  

 

”Funktionsnedsättning inget hinder, Lindesbergs kommun förbättrar 

tillgängligheten 2013-2016” 

Christina Pettersson (C) uppmärksammar nämnden om att handlingsplanen 

”Funktionsnedsättning inget hinder, Lindesbergs kommun förbättrar 

tillgängligheten 2013-2016” behöver revideras. Kommunstyrelsen är ansvarig 

för revideringen av handlingsplanen. 

 
*SN § 62/2017 

________ 
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