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Plats och tid: 
 

Kindla, kl. 9:00-11:40 

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

Tjänstgörande 
ersättare: 

Joacim Hermansson (S) tjänstgörande, ers Daniel Andersson (S) 
Lennart Olsson (S) tjänstgörande, ers vakant (S) 
 

Övriga 
deltagare: 

Madde Gustavsson, förvaltningschef 
Marie Ekblad, verksamhetschef individ och familj 
Jessica Öhlund, verksamhetschef funktionsstöd 
Raija Spjuth, verksamhetschef vård och omsorg 
Sofie Sälle, ekonomienheten 
Sara Andersson, ekonomienheten 
Anna Hedman, Kommunal 
Jessica Brogren, sekreterare 
 

Utses att 
justera 

Bo Stenberg ersättare Virosa Viberg 

Justeringens 
plats och tid: 

Kommunkansliet den 22 juni år 2017 

 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Jessica Brogren 

 
Paragraf 

 
95 - 107 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Susanne Karlsson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Bo Stenberg 
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Ärendeförteckning 

 
§95/2017 Information från Arbetsmarknadsenheten  
  
§96/2017 Svar på motion om högre kvalitet inom äldreomsorgen utan 

ökade kostnader i ett helhetsperspektiv 
  
§97/2017 Information om implementering av arbetsverktyg FUNCA  
  
§98/2017 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1 år 2017 
  
§99/2017 Information från verksamheterna 
  
§100/2017 Delegationsordning för socialnämnden - revidering 
  
§101/2017 Delegationsordning, kompletterande beslutanderätt - under 

perioden 2017-07-17 till 2017-07-23 
  
§102/2017 Serviceinsatsen tvätt 
  
§103/2017 Månadsuppföljning maj 2017 
  
§104/2017 Delegationsärenden 
  
§105/2017 Meddelanden 
  
§106/2017 Informationsärenden 
  
§107/2017 Övriga frågor 
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SN § 95   Dnr: SN 2017/30 
 
Information från Arbetsmarknadsenheten  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 

Tacka för informationen. 

 

Ärendebeskrivning 
Vid beredande nämnd i maj kom ordförande i tillväxtutskottet Irja Gustavsson, 
enhetschef vid arbetsmarknadsenheten Emil Chandorka , Hans Karlsson 
projektledare för All-in och Johanna Stunz från försörjningsstödsenheten vid 
individ och familj till socialnämnden. 
 
Nämnden delgavs information om arbetsmarknadsenhetens verksamheter 

- Kom-i-jobb, när man är i Kom-i-jobb får man lön, brutto 18 401 
kr/månad. Under år 2016 erbjöds 16 personer Kom-i-Jobb. 8 personer 
gick till arbete eller började studier, flera personer har påbörjat studier, 
flera personer deltidsjobbar efter ett par veckor efter avslutad Kom-i-
jobbtjänst. 

- Extratjänster, är ett anställningsstöd för anställning inom Lindesbergs 
kommen som handläggs av arbetsmarknadsenheten (AME). En 
arbetssökande kan få en extratjänst om han eller hon är arbetslös, 
inskriven på Arbetsförmedlingen och uppfyller något av följande: 
- Har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin i 450 ersättningsdagar. 
- Är nyanländ och har eller har haft en etableringsplan. 
- Är nyanländ och inom de senaste 36 månaderna har fått 

uppehållstillstånd eller uppehållskort i egenskap av familjemedlem 
till en EES-medborgare. 

- All-in, är ett samverkansprojekt i Örebro län med fokus på arbete och 
insatser som leder till arbete. Projektet börjar med analys och planering 
under september månad år 2017. 

 
 
 
Delges:  
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SN § 96   Dnr: SN 2017/107 
 
Svar på motion om högre kvalitet inom äldreomsorgen utan 
ökade kostnader i ett helhetsperspektiv 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 

Anta yttrandet som sitt och överlämna det till kommunstyrelsen som svar på 
motion om högre kvalitet inom äldreomsorgen utan ökade kostnader i ett 
helhetsperspektiv. 

 

Ärendebeskrivning 
Den 28 september år 2016 lämnade Ingrid Åberg, Hlödur Bjarnasson och Sven 
Öberg från Kristdemokraterna in en motion om Högre kvalitet inom 
äldreomsorgen utan ökade kostnader i ett helhetsperspektiv. 
 
I motionen föreslår Kristdemokraterna att äldreomsorgen utökas med mer 
resurser genom att personer som är arbetslösa och/eller ligger långt från 
arbetsmarknaden anställs inom äldreomsorgen för att utföra arbetsuppgifter som 
inte kräver vårdutbildning. 
 
Förvaltningen har fått i uppdrag att besvara motion gällande högre kvalitet inom 
avdelningen för vård och omsorg utan ökade kostnader i ett helhetsperspektiv. 
Detta är ett arbete som pågår i dagsläget, kommunens personalenhet i samverkan 
med arbetsmarknadsenheten, Kommunal och socialförvaltningen arbetar med att 
utreda/anställa personer via så kallade extra tjänster.  
 
Förvaltningen ställer sig positiv till att arbeta vidare med att anställa extratjänster 
inom vård och omsorg. Förvaltningen anser därmed att motionen är besvarad. 
 
 
Delges: Kommunstyrelsen 

Förvaltningschef 
Verksamhetschef vård och omsorg 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (20)  
 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2017-06-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 97   Dnr: SN 2017/112 
 
Information om implementering av arbetsverktyg FUNCA  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 

Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 
Funca är ett webbaserat arbetsverktyg som är byggt på uppdrag av 
Socialdepartementet, och syftet med verktyget är att förebygga och minska 
utmanande beteende samt att förbättra delaktighet och självbestämmande för vuxna 
personer med insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS), personkrets 1 och 2.  
 
Socialdepartementet uppmärksammade den framgång som BPSD*-registret var för 
personer med demens och ville därför bygga ett liknade arbetsverktyg anpassat för 
personer som har insatser genom LSS.  
 
Funcas mål är att arbeta med bättre livskvalitet och ökad självständighet för personer 
inom LSS, samt för en minskning av begränsningsåtgärder inom verksamheten. 
Genom ett gemensamt språk och ett strukturerat arbetssätt rör sig arbetsgruppen mot 
samma mål. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Att nämnden tar del av informationen gällande implementering av det 
webbaserade arbetsverktyget Funca. 
 
*Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens 
 
 
Delges: Verksamhetschef funktionsstöd 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (20)  
 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2017-06-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 98   Dnr: SN 2017/90 
 
Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1 år 2017 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 

Överlämnar rapporteringen och föreslå att kommunstyrelsen beslutar att 
överlämna rapporten till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 
Från och med 1 juli 2006 är kommunerna enligt socialtjänstlagen (SoL) 16 kap. 
6 f-h § skyldiga att anmäla alla gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § 
Socialtjänstlagen som inte verkställts inom tre månader.  

De rapporterade besluten ska varje kvartal redovisas i en statistikrapport till 
kommunfullmäktige. 

Socialnämnden delgavs alla beslut med en icke verkställighet över tre månader, 
även de som blivit verkställda under perioden, sammanställningen avser 
perioden första kvartalet år 2017. 

Avdelningen för funktionsstöd redovisar ej verkställda beslut avseende 
- Boende 
- Kontaktperson (LSS) 
- Avlösarservice 
- Korttidsvistelse/stödfamilj 

 
Avdelningen för individ och familj redovisar ej verkställda beslut avseende 
- Kontaktperson/kontaktfamilj 

 
Avdelningen för vård och omsorg redovisar ej verkställda beslut avseende 
- Gruppboende 
- Vårdboende  

 
Delges: Kommunfullmäktige 

Förvaltningschef 
verksamhetschefer 
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SN § 99   Dnr: SN 2017/5 
 
Information från verksamheterna 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 

Tacka för informationen. Samt avvaktar verkställandet av beslut om att 
omvandla korttidsplatser till särskilda boendeplatser på Grönboda. 

 

Ärendebeskrivning 
Nämnden delgavs information från förvaltningens avdelningar vid beredande 
nämnd i maj år 2017. 
 
Funktionsstöd 
Fem individer väntar på plats vid LSS*-bostad. Förvaltningen hade ingen ny 
information gällande nytt LSS-boende i Lindesberg. 
 
Rekryteringen av vikarier under sommaren år 2017 ser bättre ut även om den inte 
är helt klar. 
 
Avdelningens LSS-handläggare är klara med sin vidareutbildning. 
 
*Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
 
Individ och familj 
Nämnden får ta del av statistik över anmälningar, ansökningar/förfrågningar, 
pågående utredningar, under april månad år 2017. 
Det är ett ökat antal anmälningar till alkohol- och narkotikagrupen på grund av 
att polisen åter sänder in LOB*-anmälningar. 
 
Avdelningen har genomfört en utbildningssatsning inom enheter barn och unga 
och ensamkommande barn, utbildningen har varit riktad mot bland annat 
handläggning och dokumentation samt rättsprocess, för att öka kvalitén på 
arbetet. 
 
Det pågår en arbetstyngdsmätning inom avdelningen. 
 
*Lagen om omhändertagande av berusade personer m.m. 
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Vård och omsorg 
Sex individer väntar på plats vid särskilt boende och vid beredande nämnd i maj 
fanns 13 tomma platser på korttids.  
 
Avdelningen föreslår att nämnden beslutar att nämnden avvaktar verkställandet 
av beslutet om att omvandla korttidsplatser till särskilda boendeplatser på 
Grönboda. 
 
En Lex Sarah anmälan är gjord angående sekretessbrott, polisanmälan är gjord. 
Berörd personal är inte i tjänst (SN 2017/126) 
 
En utbildning av Ola Polmé har skett i bemötandefrågor, där personal från 
avdelningen samt elever vid omvårdnadsprogram vid Lindeskolan och 
Masugnen bjöds in. 
 
Rekrytering inför sommaren år 2017 ser ut att vara bra, vid beredande nämnd i 
maj år 2017. 
 
Nytt schemaläggningssystem har startat upp. Frövi hemtjänst, Solliden och 
personlig assistans går in i systemet under hösten år 2017. 
 
Avdelningen ser över lokal till hemtjänstgrupper i centrala Lindesberg. 
 
 
 
Delges: Förvaltningschef 

Verksamhetschefer 
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (20)  
 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2017-06-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 100   Dnr: SN 2017/120 
 
Delegationsordning för socialnämnden - revidering 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 

Anta förslagna revideringar i delegationsordning för socialnämnden samt 
kompletterande beslutanderätt. Med undantag för punkten Lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga: Beslut om omedelbart omhändertagande enligt  
6 § LVU ska upphöra (lagrum 9 § 3 st LVU) där delegat ska vara 
socialnämndens ordförande, vice ordförande samt annan namngiven ledamot 
nämnden har utsett. 

 

Ärendebeskrivning 
Lagändringar och organisationsförändringar föranleder revidering i 
delegationsordningen. Följande avsnitt har reviderats:  
- Delegation från socialnämnden, ändrade skrivelser ang. när delegater går in för 

varandra  
- Barn och unga 
- Övriga barn och unga ärenden  
- Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga  
- Familjerätt, föräldrabalken  
- Vuxna  
- Dödsbo  
- Vård och omsorgs delegation  
- Myndighetsenheten  
- Anmälan till överförmyndarnämnden 
- Polisanmälan  
- Ansökan, anmälan, yttrande  
- Överklagan med mera  
- Sekretess och utlämnande av allmän handling  
- Övrigt  
- Personaldelegation inom socialförvaltningen  

 
Vidare har angivelse under de flesta avsnitt där det anges vem delegationen avser 
har tagits bort, samt avsnittet arbetsordning arvode, omkostnadsersättning och 
tecknande av avtal avser individ och familj har tagits bort, då detta finns med i 
arbetsordning.  
 
I kompletterande beslutanderätt har ett beslut ändrats då beslutet inte kan delegeras 
till ledamot. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Att socialnämnden beslutar att anta förslagna revideringar i delegationsordning för 
socialnämnden samt kompletterande beslutanderätt. 
 
 
Delges: Förvaltningschef 

Verksamhetschefer 
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SN § 101   Dnr: SN 2017/127 
 
Delegationsordning, kompletterande beslutanderätt - under 
perioden 2017-07-17 till 2017-07-23 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 

Ledamot Bo Stenberg (S) erhåller delegation enligt nedan under tidsperioden 
2017-07-17 till och med 2017-07-23 
 

Ärendebeskrivning 
Inom socialtjänsten uppstår ibland situationer där det finns behov av att snabbt 
fatta beslut. Socialnämndens ordförande har i dessa fall en i lag direkt angiven 
beslutanderätt, så kallad kompletterande beslutanderätt. 
 
Vissa beslut går även att delegera till annan ledamot. Under tidsperioden 2017-
07-17 till och med 2017-07-23 behöver delegationen avseende kompletterande 
beslutanderätt utökas med ytterligare en ledamot. 
 
Förslaget är att Bo Stenberg ledamot i socialnämndens arbetsutskott, under den 
tidsperioden, erhåller den delegation som kan ges till ledamöter i dessa beslut: 
- Beslut om omedelbart omhändertagande av barn och ungdom under 20 år 6 

§ LVU. 
- Beslut om hur vården ska ordnas och var den unge ska vistas under 

vårdtiden 11 § 1 st LVU 
- Beslut om medgivande till att den unge vistas i sitt eget hem under vårdtiden 

11 § 2 st LVU 
- Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § LVU 
- Beslut att begära polishandräckning för att genomföra beslut om vård eller 

omhändertagande 43 § 2p LVU 
- Beslut om omedelbart omhändertagande av missbrukare 13 § LVM 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att ledamot Bo Stenberg erhåller delegation enligt nedan under tidsperioden 
2017-07-17 till och med 2017-07-23 

 
 
Delges: Förvaltningschef 

Verksamhetschefer 
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SN § 102   Dnr: SN 2017/122 
 
Serviceinsatsen tvätt 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 

Förvaltningen upphandlar extern utförare av serviceinsatsen tvätt. 

 

Ärendebeskrivning 
Under senaste åren syns en tydlig ökning av insatser inom hemtjänsten i 
Lindesbergs kommun. Under åren 2013-2016 har insatserna ökat med cirka 25 
%. Det har inte tilldelats någon budget för dessa ökade insatser. Under 2016-
2018 har Lindesbergs kommun ökat bemanningen med 10 årsarbetare vilket har 
finanserats med stimulansmedel från Socialstyrelsen, trots denna utökning har 
hemtjänsten i dagsläget cirka 6-8 årsarbetare extra, på grund av ökad vårdtyngd.  
 
I takt med att vårdtyngden och även behovet av/bristen på undersköterskor ökar 
bör undersköterskans arbetsuppgifter renodlas till att fokusera på omvårdnad. 
Vård och omsorg bör istället ha möjlighet att använda andra aktörer för att utföra 
service-insatser såsom städ, inköp, och tvätt för att möta kommande 
rekryteringsbehov samt den ökade mängd ärenden vi har fått under senaste tre 
åren.  
 
Under tiden 2016-09-01 till 2017-02-28 har Samhall utfört serviceinsatsen tvätt 
inom ett hemtjänstområde, till en kostnad av cirka 25 000 kronor per månad. 
Detta har inneburit både tids- och arbetsmiljövinster för personalen eftersom det 
är mycket planering kring serviceinsatsen tvätt.  I denna hemtjänst grupp var det 
cirka 75 enskilda som hade beslut på insatsen tvätt. Under augusti 2016 hade 
hemtjänst-gruppen 112 beviljade timmar för serviceinsatsen tvätt. Detta är enbart 
den faktiska tiden hos den enskilde. Detta till en kostnad för Lindesbergs 
kommun på 30 000 kronor. Kringkostnader är inte medräknat i denna siffra, det 
vill säga bilkörning till och från den enskilde samt städ av tvättstugor.  
 
Budgetmässigt finns en vinst med att ta in en extern aktör som utför insatsen 
tvätt. Resultatet blir att undersköterskor utför omvårdnadsuppgifter vilket leder 
till att man inte behöver anställa vikarier som utför serviceinsatser. Man ser att 
beviljade insatser inom hemtjänsten ökar vilket gör att kommande behov av 
personal fortsättningsvis ökar.  
 
Kommunal har varit delaktiga under projekttiden och ställer sig positiva till 
fortsatt arbetet med att renodla undersköterskans arbetsuppgifter. 
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Avdelningen för vård och omsorg ser det som nödvändigt att andra aktörer 
släpps in att utföra serviceinsatsen tvätt. Detta på grund av rekryteringsbehov av 
undersköterskor som är ett stort problem i dagsläget. Samtidig ser förvaltningen 
att insatserna inom hemtjänst ökar, och prognosticerar även fortsatt ökning då 
åldersgruppen blir större. 
 
Förvaltningens förslag till beslut  
Att nämnden beslutar att förvaltningen upphandlar en extern utförare av 
serviceinsatsen tvätt. 
 

Yrkande 
Virosa Viberg (SD) yrkar på bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Birgitta Lind Axelsson (V) yrkar på avslag till förvaltningens förslag till beslut. 

Sven-Erik Larsson (M) yrkar på återremiss av ärendet för att få en redovisning 
över vad en undersköterska ska arbeta med. 

Proposition 
Ordförande Susanne Karlsson (C) frågar nämnden om beslut ska fattas i ärendet 
vid beslutande nämnd eller om ärendet ska återremitterat och finner att nämnden 
vill ta beslut i frågan vid beslutande nämnd i juni år 2017. 

Sven-Erik Larsson (M) önskar votering om återremiss av ärendet. Sju ledamöter 
John Omoomian (S), Virosa Viberg (SD), Bo Stenberg (S), Susanne Karlsson 
(C), Birgitta Lind Axelsson (V), Joacim Hermansson (S), Lennart Olsson (S)  
röstar ja för beslut i frågan vid beredande nämnd i juni 2017 och Sven-Erik 
Larsson röstar nej för återremiss av ärendet. Ordförande Susanne Karlsson finner 
att nämnden ska avgöra frågan vid beslutande nämnd. 

Ordförande Susanne Karlsson (C) ställer frågan om nämnden beslutar att bifalla 
förvaltningens förslag eller enligt Birgitta Lind Axelssons (V) förslag om avslag. 
Ordförande finner att nämnden beslutar om bifall enligt förvaltningens förslag. 

Reservation 
Birgitta Lind Axelsson (V) reserverar sig mot beslutet. 

 
Delges: Förvaltningschef 

Verksamhetschef  
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SN § 103   Dnr: SN 2017/131 
 
Månadsuppföljning maj 2017 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 

Tacka för informationen och uppmanar förvaltningen att hålla budget. 

Nämnden ger förvaltningschef i uppdrag att skriftligen ge uppföljning gällande 
ekonomi, verksamhet och åtgärdsplan. 

 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden delgavs budgetuppföljning och investeringar, per 31 maj år 2017: 
 
 Verksamhet  Budget 

avvikelse  
jan-maj  

Prognos 
helår  

Budget 
helår  

Förvaltningsledning och adm 823 0 11 496 
Funktionsstöd -5507 -9400 140 331 
Individ och familj -6081 -10700 78 815 
Vård och omsorg -1358 -1800 263 144 
Totalt (tkr)  -12123 -21900 493 786 
     

Investeringsprojekt  Utfall  
Jan-maj 

Prognos 
helår  

Budget 
2017  

Budget  
avvikelse 
helår  

Inventarier adm 0 500 500 0 
Totalt  0 500 500 0 

 
Nämnden får ta del av statistik under perioden januari-maj år 2017, över samtliga 
ärenden inom externt barn- och ungdomsboende inom avdelningen för 
funktionsstöd. 
 
 
Delges: Förvaltningschef 

Verksamhetschefer 
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SN § 104 
 
Delegationsärenden 

Beslut 
Socialnämnden har tagit del av redovisade delegationsbeslut. 

 

 Madde Gustavsson 
2017-04-12 Delegationsrapport 2017-03-01 - 2017-03-31 Dnr SN 

2017/124 
  

 
2017-05-15 Rapport anmälan - delegationsbeslut fattade 2017-03-01 

- 2017-03-31 Dnr SN 2017/124 
  

 
2017-05-16 Delegationsbeslut lottade ärenden 2017-03-01 - 2017-03-

31 Dnr SN 2017/124 
  

 
2017-05-16 Delegationsbeslut lottade ärenden 2017-04-01 - 2017-04-

30 Dnr SN 2017/124 
  

 
2017-05-16 Delegationsrapport 2017-04-01 - 2017-04-30 Dnr SN 

2017/124 
  

 
2017-05-16 Rapport anmälan - delegationsbeslut fattade 2017-04-01 

- 2017-04-30 Dnr SN 2017/124 
  

 
 
Delges:  
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2017-06-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 105 
 
Meddelanden 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 

Socialnämnden har tagit del av redovisade meddelanden. 

 
2017-04-19 Svar på synpunkter på handläggningen av ett ärende hos 

socialtjänsten (IVO dnr 7.3-11338/2017) Dnr SN 
2017/102 

  

Linda Bobäck 
2017-04-19 Klagomål på att personal från hemtjänsten inte följer 

anvisningarna om städning efter tvätt i tvättstuga i 
Senioren 2017-04-19 Dnr SN 2017/2 

  

 
2017-04-20 Synpunkter på rutiner för personal på hemtjänsten 

Centrala vid brukares vistelse på sjukhus - med svar från 
enhetschef Linda Bobäck Dnr SN 2017/2 

  

Marie Ekblad 
2017-04-03 KS § 35 Begäran om utökning i ram till personal i 

förebyggande behandlande syfte inom avdelningen för 
individ och familj Dnr SOC2016/180 

  

 
2017-04-04 Dom i Förvaltningsrätten 2017-04-04 målnr 3067-16 om 

överklagat beslut i socialnämnden 2016-03-31 om 
ekonomiskt bistånd  

  

 
2017-04-05 Dom Förvaltningsrätten 2017-04-05, 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)  

  

 
2017-04-06 Begäran om handlingar samt meddelande om tillsyn 

avseende handläggning av ekonomiskt bistånd vid 
Avdelningen för individ och familj Dnr 8.5-13079/2017-
1 Dnr SN 2017/101 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2017-06-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2017-04-06 Meddelande om registrerade uppgifter som kan användas 
vid planering av kommande tillsyner av socialtjänsten i 
Lindesberg, dnr 7.3-11338/2017 Dnr SN 2017/102 

  

 
2017-04-07 Dom Förvaltningsrätten 2017-04-07 målnr 569-17 om 

överklagat beslut i socialnämnden 2016-12-20 om 
ekonomiskt bistånd  

  

 
2017-04-18 Synpunkter på handläggningen av ett ärende hos 

socialtjänsten, IVO dnr 7.3-14654/2017-3 Dnr SN 
2017/108 

  

 
2017-04-21 Dom i Förvaltningsrätten 2017-04-21 målnr 1105-17 om 

överklagat beslut i Socialnämnden 2016-10-28 om 
ekonomiskt bistånd  

  

 
2017-04-24 Dom i Förvaltningsrätten 2017-04-25 målnr 1089-17 om 

bifall av Socialnämndens ansökan 2017-03-07 om 
beredande av vård av unga med stöd av 6 § lagen om 
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)  

  

 
2017-04-24 Beslut i Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2017-

04-24, dnr 8.7.4-9158/2017 om överflyttning av ärende 
till Helsingborgs kommun 

  

 
2017-04-25 Dom i Förvaltningsrätten 2017-04-25 målnr 128-17 om 

överklagat beslut i Socialnämnden 2016-12-01 om 
bistånd enligt socialtjänstlagen  

  

 
2017-04-27 Beslut i Förvaltningsrätten 2017-04-27 målnr 1470-17 

om socialnämndens beslut 2017-03-27 om omedelbart 
omhändertagande av unga  

  

 
2017-05-05 Dom i Förvaltningsrätten 2017-05-05 målnr 1727-17 om 

överklagat beslut i socialnämnden 2017-03-30 om 
ekonomiskt bistånd  

  

 
2017-05-09 Dom i Förvaltningsrätten 2017-05-09 målnr 152-17 om 

överklagat beslut i socialnämnden 2016-11-06 om 
ekonomiskt bistånd  

  

Madde Gustavsson 
2017-04-03 KS § 34 Månadsrapport februari 2017 Dnr SN 2017/67   
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2017-06-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2017-04-05 Beslut Kammarrätten om rätt att ta del av allmänna 
handlingar - återvisas till socialförvaltningen målnr 
6422-16  

  

 
2017-04-26 KS § 42 Dialog med socialnämnden om särskilda 

boenden Dnr SN 2017/57 
  

 
2017-04-26 KS § 69 Kommunstyrelsens månadsrapport mars 2017 

Dnr SN 2017/95 
  

Susanne Karlsson 
2017-04-28 Synpunkter och önskemål om utbildning och användande 

av dator med internet för brukare på Kullgatan Dnr SN 
2017/2 

  

 
2017-04-28 Synpunkter på låg ersättning från Försäkringskassan för 

sjukpensionär Dnr SN 2017/2 
  

Jessica Ohlund 
2017-05-08 Synpunkt på verksamheten vid LSS-boendet Källbacka i 

Vedevåg Dnr SN 2017/2 
  

Raija Spjuth 
2017-04-12 Meddelande om inspektion - verksamhetstillsyn av den 

kommunala hälso- och sjukvården i Lindesberg 2017-06-
01, dnr 8.5-38414/2016/10, 8.1.1-9749/2017 och 8.1.1-
11826/2017 Dnr SN 2017/106 

  

 
2017-04-12 Klagomål om att personal inom funktionsstöd sprider 

privat information om brukare Dnr SN 2017/2 
  

 
2017-04-24 Meddelande om ändrat datum för inspektion - 

verksamhetstillsyn av den kommunala hälso- och 
sjukvården i Lindesberg 2017-06-01, dnr 8.5-
38414/2016/10, 8.1.1-9749/2017 och 8.1.1-11826/2017 
Dnr SN 2017/106 

  

 
2017-05-02 Synpunkt på att flaggan utanför äldreboendet Källgården 

bör hissas på allmänna flaggdagar Dnr SN 2017/2 
  

Lena Uvhagen 
2017-04-26 KS § 56 Sammanställning av inkomna synpunkter till 

socialnämnden juli - december år 2016 Dnr SOC2016/2 
  

 
Delges:  
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2017-06-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 106 
 
Informationsärenden 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 

Inga övriga informationsärenden lyftes vid beslutande nämnd i juni år 2017. 

 
  
Delges:  

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (20)  
 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2017-06-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 107 
 
Övriga frågor 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 

Inga övriga frågor lyftes vid beslutande nämnd i juni år 2017. 

 
Delges:  
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