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deltagare: 

Madde Gustavsson, förvaltningschef 
Lena Uvhagen, utvecklingsstrateg 
Marie Ekblad, verksamhetschef individ och familj 
Josefin Hellström, Kommunal 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 

 
SN § 126/2017 Revisionsrapport - Granskning av socialnämndens 

prognosarbete 
  
SN § 127/2017 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2 år 2017 
  
SN § 128/2017 Framtida behov av särskilt boende i Lindesberg 
  
SN § 129/2017 Hemmalösning - projektdirektiv 
  
SN § 130/2017 Riktlinjer för handläggning av föräldrars ersättning till 

kommunen för placerade barn 
  
SN § 131/2017 Riktlinje för handläggning och bedömning av kontaktperson 
  
SN § 132/2017 Rapport från kontaktpolitikerbesök  
  
SN § 133/2017 Riktlinje för handläggning och bedömning av Boendestöd 
  
SN § 134/2017 Information från verksamheterna 
  
SN § 135/2017 Månadsrapport augusti 2017 med åtgärdsplaner  
  
SN § 136/2017 Delegationsärenden 
  
SN § 137/2017 Meddelanden 
  
SN § 138/2017 Informationsärenden 
  
SN § 139/2017 Övriga frågor 
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SN § 126   Dnr: SN 2017/139 
 
Revisionsrapport - Granskning av socialnämndens 
prognosarbete 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 

Anta förvaltningens skrivelse som sin och överlämna svaret till revisionen. 

Ärendebeskrivning 
 
Efter granskning av socialnämndens prognosarbete har revisionen kritiserat 
nämndens arbete genom bedömning av fem kontrollmål. Av dessa betraktas det 
första som icke uppfyllt och resterande fyra som delvis uppfyllda. Följande 
kontrollmål granskades: 
- Det finns en tillräcklig prognossäkerhet i budgetuppföljningen under året? 
- Det sker en löpande uppföljning och analys av volymer och kostander? 
- Tillförlitliga ekonomiska underlag tas fram och kommuniceras till nämnden? 
- Nämnden beslutar om åtgärder om budgetunderskott riskeras? 
- Nämnden säkerställer att beslutade åtgärder genomförs? 

 

Förvaltningen har lämnat över förslag till svar på revisionsrapporten, som svar 
på revisionens rapport.  

Sammanfattningsvis har nämndens prognosarbete intensifierats och tydliga 
signaler om förväntat underskott har sänts ut redan vid årets början. Nämnden 
har erhållit mer illustrativa underlag baserade på volymer för de enheter där 
underskott finns, även om arbete fortfarande kvarstår i och med att den nya 
uppföljningsmodellen innehållande mer analys introduceras först i oktober år 
2017.  

Arbetet med underskottet år 2017 påbörjades i maj och är i högsta grad pågående 
genom att förslag på åtgärder har lagts fram. Behoven som genenerar 
underskottet bedöms kvarstå inför år 2018 varför arbetet är av mer långsiktig 
karaktär. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att socialnämnden godkänner och skickar vidare svaret till revision. 
________  
Meddelas för åtgärd:  
Revisionen 
 
För kännedom:  
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SN § 127   Dnr: SN 2017/145 
 
Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2 år 2017 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 

Överlämna redovisningen till kommunstyrelsen och föreslå att kommunstyrelsen 
beslutar att överlämna redovisningen till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 
 
Sedan tidigare är socialnämnden skyldig att rapporterna alla gynnande beslut 
enligt 4 kap. 1 § SoL och LSS som inte har verkställts inom tre månader till 
kommunfullmäktige. Rapporteringsskyldigheten gäller både nya beslut om 
bistånd som inte har verkställts och beslut som inte verkställs på nytt inom tre 
månader efter att verkställigheten har avbrutits.  

Rapporteringen har tidigare haft en del tekniska problem varför siffrorna inte 
alltid rapporterats korrekt eller i rätt tid. Av denna anledning ändrar 
förvaltningen rapporteringsförfarandet av ej verkställda beslut. Rapporteringen 
görs nu via planerings- och ledningssystemet Stratsys. I det nya rapporterings-
förfarandet redovisas antalet ej verkställda beslut inom en viss insats i antal 
istället för som tidigare på individnivå. Vidare redovisas kvinnor och män 
separat, enligt rekommendation från Socialstyrelsen. 
 
Område Män 

Q2 
Kvinnor 
Q2 

Antal 
Q2 

Antal 
Q1 

Funktionsstöd     
Avlösare (LSS) 4 2 6 5 
Bostad med särskild service (LSS) 1 1 2 2 
Dagverksamhet (LSS)   0 0 
Dagverksamhet (SoL)     
Kontaktperson (LSS) 8 5 13 16 
Ledsagare (LSS)   0 0 
Stödfamilj (LSS) 4 1 5 3 
Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 
år (LSS) 

0 1 1 0 

Korttidsboende (LSS) 0 1 1 0 
Återrapporterade ärenden, som blivit 
inrapporterade även föregående kvartal 

6 11 17 21 

Beslut verkställda/avslutade inom 
kvartalet 

8 4 12 6 
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Individ och familj Män 
Q2 

Kvinnor 
Q2 

Antal 
Q2 

Antal 
Q1 

Boendestöd    0  
Ekonomiskt bistånd   0  
Familjehemsplaceringar   0  
Kontaktfamilj 2 3 5  
Kontaktperson   0  
Kontaktperson psykiatri   0  
Övriga insatser   0  
Återrapporterade ärenden, som blivit 
inrapporterade även föregående kvartal 

2 0 2  

Beslut verkställda/avslutade inom 
kvartalet 

  0  

Vård och omsorg Män 
Q2 

Kvinnor 
Q2 

Antal 
Q2 

Antal 
Q1 

Dagverksamhet   0  
Gruppboende   0  
Korttidsboende 1 0   
Vårdboende 0 1 1  
Återrapporterade ärenden, som blivit 
inrapporterade även föregående kvartal 

0 3 3  

Beslut verkställda/avslutade inom 
kvartalet 

0 2 2  

 
________  
Meddelas för åtgärd:  
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
 
För kännedom:  
 
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (21)  
 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2017-09-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 128  Dnr: SN 2017/57 
 
Framtida behov av särskilt boende i Lindesberg 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 

Överlämna rapporteringen till kommunfullmäktige och ger förvaltningschef i 
uppdrag att återkomma med rapportering till beredande nämnd i februari år 2018. 
 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har fått uppdrag att projektera för ett nytt boende i Lindesbergs 
kommun.  

Förvaltningen har lämnat en första rapport vad som hänt sedan förvaltningen fick 
uppdraget och vilka åtgärder som genomförts. 
 
Avdelningen för vård och Omsorg stod under senare delen av år 2016 och fram 
till februari i år i ett bekymmersamt läge med många individer som fått beslut 
om särskilt boende och väntade på plats. Samtidigt hade vård och omsorg många 
individer som väntade på korttidsplats och beslut som inte kunde verkställas i 
förhållande till antal platser som förvaltningen har.  
 
Revidering av riktlinjer för vård och omsorg gällande biståndsbedömning 
gjordes och beslut togs av socialnämnden. Nytt arbetssätt påbörjades med säker 
och trygg hemgång från lasarettet vilket innebär att arbetsterapeut och 
sjuksköterska har möjlighet att ta beslut om hemgång och biståndshandläggaren 
följer upp individen i hemmet efter senast tre veckor.  
 
Vård och Omsorg utökade särskilt boende för dementa med sju platser, då en 
omvandling från korttidsplatser till särskilda boende platser genomfördes på 
Källgårdens demensboende. Dessutom planeras att utöka särskilda boende 
platser på Tallåsen med ytterligare två platser. Planering pågår tillsammans med 
fastighetsbolaget och ombyggnationen beräknas påbörja under hösten.  
 
En markant skillnad till hur det såg ut vid årets första månader har skett, 
förnärvarande finns tillgång till cirka 10 lediga korttidsplatser och de som söker 
särskilt boende sjunker, idag väntar cirka 5 individer på plats till ett särskilt 
boende. Fortsätter det att finnas lediga korttidsplatser behöver förvaltningen ta 
ställning till om en korttidsenhet ska stängas tillfälligt.  
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Folkhälsoteamet har under hösten år 2016 och våren år 2017 gjort intervjuer med 
medborgare i Lindesbergs kommun kring deras tankar kring framtida boende och 
vilken typ avboende de önskar och har behov av. Detta för att Lindesbergs 
kommun ska få ett bra planeringsunderlag för att kunna tillgodose behovet av 
boende för äldre i Lindesbergs kommun. Det man kunde se är att de äldre som 
blev intervjuade visste för lite om olika boendealternativ, så information är en 
viktig del som förvaltningen måste arbeta vidare med.  
 
Förvaltningen måste arbeta vidare med utredningen gällande vilken typ av 
boendealternativ som ska byggas och samt räkna på hur behovet av platser 
kommer se ut i framtiden utifrån befolkningsunderlaget. Förvaltningen behöver 
även titta på behovet i hela kommunen, norr, söder och centrala Lindesberg.  
 
I dagsläget är det omöjligt att ge information gällande vad det kostar att bygga 
ett nytt boende. Förvaltningen beräknar att det tidigast kan vara aktuellt år 2021-
2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att nämnden tackar för informationen och skickar informationen vidare till 
kommunstyrelsen.  
- Att förvaltningen fortsätter att utreda och återkommer till nämnden i februari 

månad år 2018.  
- Att förvaltningen återkommer i februari månad år 2018 med ekonomisk 

redogörelse för projektering samt tidsram.  
 
 
________  
Meddelas för åtgärd:  
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
 
För kännedom:  
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SN § 129   Dnr: SN 2017/98 
 
Hemmalösning - projektdirektiv 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 

Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 
Vid gemensamt arbetsutskott i maj lyftes projektdirektiv gällande 
Hemmalösning. Ärendet var uppe på respektive nämnds beredande sammanträde 
i april år 2017.  
 
När socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden vid gemensamt 
arbetsutskott sammanträtt de senaste åren har hemmalösningar diskuterats.  
Den 5 mars år 2015 presenterades en behovsinventering samt förebyggande 
åtgärder. Mot bakgrund av detta beslutades att se över möjligheterna att istället 
för externa skolplaceringar hitta gemensamma hemmalösningar. 
 
Förvaltningarna vill att förstudien ska innehålla nulägesbeskrivning av: 
- Lagstiftning 
- Vilka behov som finns (övergripande problematik) 
- Volymer (antal placeringar, kostander) 

 
Samt omvärldsbevakning, vilka lösningar andra kommuner har på frågan 
 
Gemensamt arbetsutskott 31 augusti år 2017 föreslog att nämnderna antar förslag 
tillsammans med tillägg i förstudien om samordningsvinster utifrån befintlig 
kompetens inom Lindesbergs kommun. 
________  
Meddelas för åtgärd:  
 
För kännedom:  
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SN § 130   Dnr: SN 2017/166 
 
Riktlinjer för handläggning av föräldrars ersättning till 
kommunen för placerade barn 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 

Anta Riktlinjer för handläggning av föräldrars ersättning till kommunen för 
placerade barn. 

Ärendebeskrivning 

Kommuner har enligt lag rätt att ta ut ersättning från föräldrar vars barn är 
placerade. Oavsett om placeringen är enligt Socialtjänstlagen eller Lagen om 
särskilda bestämmelser om vård av unga. 

(8 kap 1 § SoL) 
”Om ett barn genom socialnämndens försorg får vård i annat hem än de egna, 
är föräldrar skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader 
enligt grunder som regeringen föreskriver.” 
För att underlätta och tydliggöra handläggningen avseende förälders skyldighet 
att bidra har en riktlinje tagits fram. 

Riktlinjerna syftar till en tydlig hantering av föräldrars ekonomiska bistånd för 
placerade barn i Lindesbergs kommun. Riktlinjerna ska bidra till en rättvis 
hantering som minimerar utrymme för godtyckligheter och tolkningar.  
 
Hanteringen baserar sig på principen att föräldrarna är de som i första hand ska 
ha det ekonomiska ansvaret för sina barn. Det ses som en högt prioriterad utgift 
och ett primärt åtagande för föräldrarna. Det framräknade underhållsstödet bidrar 
till bibehållet föräldraansvar för de placerade barnen.  
 
Den lagstiftning som främst ligger till grund för kommunens rätt att ta ut 
ersättning från föräldrar när barn är dygnetruntplacerade är 7 kap 1 § 
Föräldrabalken (FB), 8 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL) och 6 kap 
Socialtjänstförordningen (SoF).  

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att anta riktlinjen för handläggning av 
föräldrars ersättning till kommunen för placerade barn. 
________  
Meddelas för åtgärd:  
Verksamhetschef individ och familj 
Verksamhetschef funktionsstöd 
För kännedom:  
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SN § 131   Dnr: SN 2017/171 
 

Riktlinje för handläggning och bedömning av kontaktperson 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 

Anta Riktlinje för kontaktperson enligt Socialtjänstlagen (SoL). 

Ärendebeskrivning 
Vem som helst har rätt att ansöka om kontaktperson, däremot finns det inte 
någon rätt för den enskilde att få kontaktperson utsedd. Det är socialnämnden 
som avgör om det finns behov av detta. För att underlätta och tydliggöra 
handläggningen av kontaktperson enligt Socialtjänstlagen har en riktlinje tagits 
fram. 
 
Riktlinjerna ska vara en vägledning för handläggare i arbetet med utredning och 
bedömning av behovet av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL). Insatserna ska 
präglas av en helhetssyn, kontinuitet samt att den enskildes egna resurser ska tas 
tillvara.  
 
Riktlinjerna är ett komplement till, men inte en ersättning för, de lagar och 
föreskrifter som styr verksamheter inom området. Riktlinjerna är en vägledning 
avseende kommunens ambitionsnivå vid biståndsbedömning. Ytterst är det den 
enskildes behov av stöd och hjälp som är avgörande vid beslut om insats. Varje 
beslut ska vara baserat på den enskilde individens behov. Således innebär 
riktlinjerna inte någon inskränkning i den enskildes rätt att få en individuell 
prövning av sin ansökan. 
 
Syftet med kontaktperson är att, genom stöd, ge den enskilde möjligheten att uppnå 
en skälig levnadsnivå. Den enskilde ska få stöd i personliga angelägenheter och stöd 
i att bryta destruktiva mönster. Personen ska själv efter en tid klara av innehållet i 
uppdraget. Det är ett personligt stöd som ges vid ett tidsbegränsat behov av stöd. 
Kontaktpersonen ska inte ”ta över” vad den enskilde kan göra själv, utan i stället 
söka att aktivera den enskilde. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att anta riktlinjen för handläggning av 
kontaktperson enligt Socialtjänstlagen. 
________  
Meddelas för åtgärd:  
Verksamhetschef individ och familj 
Verksamhetschef funktionsstöd 
För kännedom:  
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SN § 132   Dnr: SN 2017/65 
 
Rapport från kontaktpolitikerbesök  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 

Tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Christina Pettersson (C) och Bo Stenberg (S) har lämnat rapport från 
kontaktpolitikerbesök vid avdelningarna Duvan och Måsen på Källgårdens 
särskilda boende, den 13 juni år 2017. 
 

Källgården är ett särskilt boende för personer med demenssjukdom, boendet 
är placerat i centrala Lindesberg. 
 
________  
Meddelas för åtgärd:  
 
För kännedom:  
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SN § 133   Dnr: SN 2017/177 
 
Riktlinje för handläggning och bedömning av boendestöd 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 

Anta Riktlinje för handläggning och bedömning av Boendestöd, och beslutar att 
denna riktlinje ska ersätta tidigare antagen riktlinje (SOC2014/219). 

Ärendebeskrivning 
Nuvarande riktlinjer för boendestöd antogs av socialnämnden år 2014.  
De reviderade riktlinjerna beskriver bland annat tydligare vilka målgrupper 
boendestödet riktar sig till och vilka insatser som ingår i boendestöd.  
Syftet med riktlinjerna för handläggning och bedömning av boendestöd 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 rättssäkerhet för de 

sökande.  
 
Den nya riktlinjen innehåller fler och tydligare begränsningar i bedömningen av 
boendestöd vilket syftar till mer effektivt nyttjande av boendestödsresurserna.  
De tydligaste förändringarna är att:  
- Målgrupperna har begränsats på ett tydligare sätt. 
- Beslut om boendestöd förses med en omprövningsklausul vilket innebär att 

beslutet kan omprövas om förutsättningarna ändras.  
 
Riktlinjerna är ett stöd för handläggarna och hjälper dem att fatta likvärdiga beslut, 
vilket stärker rättssäkerheten. Riktlinjerna ska också bidra till mer effektiv 
användning av boendestödsresurserna. Riktlinjerna ska vara en vägledning för 
handläggare i arbetet med utredning och bedömning av behovet av bistånd enligt 
Socialtjänstlagen (SoL). Insatserna ska präglas av en helhetssyn, kontinuitet samt 
att den enskildes egna resurser ska tillvaratas.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Att socialnämnden beslutar att anta riktlinjer för handläggning och bedömning 
av boendestöd. 
________  
Meddelas för åtgärd:  
Verksamhetschef individ och familj 
Verksamhetschef funktionsstöd 
 
För kännedom:  
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SN § 134   Dnr: SN 2017/5 
 
Information från verksamheterna 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 

Tacka för informationen samt bjuda in representanter från LIBO AB för att få 
information om byggprocessen av nytt LSS-boende, till beredande nämnd i 
oktober år 2017. 

Ärendebeskrivning 
 
Information från avdelningen för funktionsstöd samt avdelningen för vård och 
omsorg 
- Validering av undersköterskor påbörjas under hösten för personal inom 

avdelningen funktionsstöd samt avdelningen för vård och omsorg. Totalt 
kommer 48 personal att valideras under det kommande året. Medel för detta 
kommer ifrån omställningsfonden.  

- På grund av övertalig personal inom avdelningen för funktionsstöd så har 
sommaren fungerat bra med personal (vikarier). 

- Sex personer väntar idag på LSS boende.  
- 14 korttidsplatser är i dagsläget belagda.  
- Sjukskötersketjänster är utannonserade samt en enhetschefstjänst för 

rehabenheten och hemtjänst söder.  
- Utmaningar att rekrytera sjuksköterskor i dagsläget då det är få sökande. 

 
Information från avdelningen för individ och familj 
- Dygnskostnader för placeringar av barn år 2017 i jämförelse med år 2013. 
- Halvårsstatistik januari-juni år 2017, totalt 1 114 ärenden.  
- Placeringar barn och vuxna juni år 2017. 
- Placeringar vuxna juni år 2017. 
- Ärendetid inom försörjningsstöd januari-juni år 2017.  
- Orsaker till långvarigt bidragsberoende 
- Månadsstatistik omfattande anmälningar och ansökningar samt pågående 

utredningar 
- Information om boendestöd 

 
________  
Meddelas för åtgärd:  
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer inom förvaltningen 
För kännedom:  
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SN § 135   Dnr: SN 2017/193 
 

Månadsrapport augusti 2017 med åtgärdsplaner  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 

Tacka för informationen och överlämnar redovisningen till kommunstyrelsen 
med påpekandet att underskottet delvis är beroende av att man inte mottagit 
återsökta medel från Migrationsverket 

Nämnden uppmanar förvaltningen att fortsätta följa åtgärdsplanen samt att 
- Uppmuntra personalen inom hela förvaltningen att komma med förslag om 

hur man ska kunna utveckla verksamheten för att hålla budgeten i balans. 

- Förvaltningen inte tillsätter några extra resurser utan delegationsbeslut av 
förvaltningschef. 

- Införa inköpsstopp fram till maj år 2018 och att förvaltningen är restriktiv 
gällande utbildningar. 

- Förvaltningen ser över möjligheten till ett vikariestopp, med redovisning till 
beredande nämnd i november år 2018. 

Ärendebeskrivning 
 
Socialnämndens avvikelse i augusti uppgår till -21,9 mnkr vilket är en markant 
skillnad från delårets avvikelse på -13.1 mnkr. Den stora avvikelsen nu beror på 
att det har varit sommar och att en stor del av årets kostnader för 
semesterersättning och vikarier belastar resultatet. Underskottet prognostiseras 
till helåret uppgå till 20,6 mnkr. Med anledning av detta har socialnämnden 
arbetat fram ett förslag till en åtgärdsplan för att minimera underskottet år 2017 
samt kommande år. Nämnden har föreslagit besparingar till ett värde av 20,6 
mnkr inom tolv frivilliga verksamheter utifrån de risk- och konsekvensanalyser 
som förvaltningen tagit fram.  
 

Socialförvaltningens underskott beror till stor del på höjda dygnsavgifter för 
placeringar inom avdelningen för individ och familj samt ökat antal ärenden 
avseende personlig assistans inom avdelningen för funktionsstöd. Även inom 
avdelningen för vård och omsorg finns en ökning av beviljade insatser. Inför år 
2018 prognostiseras ingen direkt förändring gällande ärendemängden utan flödet 
fortsätter vara högt. 

Inom respektive verksamhet har flera åtgärder vidtagits för att underskottet  
år 2017 ska minimeras. 
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Skulle inte underskottet finansieras blir följden att socialförvaltningen tvingas 
reducera de frivilliga verksamheterna enligt åtgärdsplanen. De frivilliga 
verksamheterna kan verka förebyggande för den enskilda och om sådana 
verksamheter reduceras i omfattning eller helt tas bort innebär det konsekvenser 
för såväl individen som för ekonomin.  
 
Risken är att den enskilde istället behöver mer omfattande insatser vilket är mer 
kostsamt för förvaltningen samtliga verksamhetsområden på lång sikt. 
Alternativet kan också vara att kommunen tvingas att köpa verksamhet vilket 
även det medför högre kostnader än om insatsen drivs i egen regi. 

Förslag till beslut 
Ordförande Susanne Karlsson (C) lägger fram majoritetens förslag till beslut: 

Att nämnden tackar för informationen och överlämnar redovisningen till 
kommunstyrelsen med påpekandet att underskottet delvis är beroende av att man 
inte mottagit återsökta medel från Migrationsverket 

Majoriteten vill även uppmana förvaltningen att fortsätta följa åtgärdsplanen 
samt att 
- Uppmuntra personalen inom hela förvaltningen att komma med förslag om 

hur man ska kunna utveckla verksamheten för att hålla budgeten i balans. 

- Förvaltningen inte tillsätter några extra resurser utan delegationsbeslut av 
förvaltningschef. 

- Införa inköpsstopp fram till maj år 2018 och att förvaltningen är restriktiv 
gällande utbildningar. 

- Förvaltningen ser över möjligheten till ett vikariestopp, med redovisning till 
beredande nämnd i november år 2018. 

 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förslag. 
 
________  
Meddelas för åtgärd:  
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer 
Ekonomienheten 
 
För kännedom:  
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (21)  
 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2017-09-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 136 
 
Delegationsärenden 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 

Nämnden har tagit del av redovisade delegationsbeslut. 

 Marie Ekblad 
2017-06-12 Tjänsteskrivelse med yttrande avseende klagomål 

gällande handläggning av ensamkommande barn, IVO 
dnr 8.5-19855/2017 Dnr SN 2017/130 

  

Madde Gustavsson 
 Delegationsbeslut lottade ärenden 2017-06-01 - 2017-06-

30  
  

 Delegationsbeslut - anmälan av övriga beslut fattade 
2017-06-01 - 2017-06-30  

  

 Delegationsrapport beslut fattade 2017-06-01 - 2017-06-
30  

  

2017-06-16 Tillförordnad förvaltningschef för socialförvaltningen 
Marie Ekblad 2017-06-19 - 2017-06-22 och Raija Spjuth 
2017-06-26 Dnr SN 2017/140 

  

2017-07-14 Tillförordnad förvaltningschef för socialförvaltningen 
Marie Ekblad 2017-06-19 - 2017-06-22 och Raija Spjuth 
2017-06-26 Dnr SN 2017/140 

  

2017-08-16 Delegationsbeslut - anmälan av övriga beslut fattade 
2017-05-01 - 2017-05-31 Dnr SN 2017/140 

  

2017-08-16 Delegationsbeslut lottade ärenden 2017-05-01 - 2017-05-
31 Dnr SN 2017/140 

  

Lena Uvhagen 
2017-06-21 Delegationsbeslut - Komplettering till lex Sarah-anmälan 

om brister i rutiner kring sekretess och sociala medier, 
dnr 8.1.2-19561/2017 Dnr SN 2017/126 

  

 
________  
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SN § 137 
 
Meddelanden 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 

Nämnden har tagit del av nedanstående meddelande. 

 

 Linda Bobäck 
2017-06-26 Beröm över att personal från hemtjänsten nu, efter 

tidigare klagomål, väl följer anvisningarna om städning 
efter tvätt i tvättstuga i Senioren  Dnr SN 2017/2 

  

Marie Ekblad 
 Dom i Förvaltningsrätten 2017-06-27 målnr 811-17 om 

bifall av IVOs ansökan om särskild avgift enligt 
socialtjänstlagen gällande verkställighet kontaktfamilj, 
dnr 8.8.1-32171/2015 Dnr  

  

2017-06-16 Beslut om att avsluta ärendet 2016/038651 då krav 
uppfyllts Dnr SOC2016/166 

  

2017-06-19 Meddelande om registrerade uppgifter som kan användas 
vid planering av kommande tillsyner, gällande 
socialtjänsten i Lindesbergs kommun, dnr 7.3-
20764/2017-5 Dnr SN 2017/142 

  

2017-06-22 Beslut i Högsta förvaltningsdomstolen 2017-06-22 målnr 
1995-17 om överklagad dom i Kammarrätten 2017-03-
31 målnr 306-17 gällande vård av unga - 
prövningstillstånd meddelas inte, Kammarrättens 
avgörande står fast  

  

2017-06-22 Beslut i Förvaltningsrätten 2017-06-22 målnr 2790-17 
om överklagat beslut i socialnämnden 2017-05-12 om 
vård av unga, umgänge - överklagan avvisas Dnr  

  

2017-06-27 Dom i Förvaltningsrätten 2017-06-27 mål nr: 333-17 om 
bifall i ansökan från IVO, kontaktfamilj, Lindesbergs 
kommun åläggs betala särskild avgift (dnr 8.8.1-
32172/2015-8) Dnr SOC2016/236 

  

2017-08-04 Beslut i Förvaltningsrätten 2017-08-04 målnr 3470-17  - 
målet avskrivs efter att socialhämndens ordförande 2017-
07-28 beslutat upphäva beslutet från 2017-07-24 om 
omedelbart omhändertagande enligt § 6 LVU   
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2017-08-10 Dom i Förvaltningsrätten 2017-08-10 målnr 2599-17 om 
överklagad dom i socialnämnden 2107-05-18 om 
ekonomiskt bistånd  

  

2017-09-01 Inbjudan till konferens om ökad kunskap kring 
människohandel och prostitution i Örebro län, 2017-10-
31 Dnr  

  

Madde Gustavsson 
2017-05-22 BUN § 97/2017 Samverkan mellan förvaltningarna 

Barn- och utbildningsförvaltningen och 
Socialförvaltningen Dnr SN 2017/55 

  

2017-05-22 BUN § 99/2017 Budget för gemensam pott barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden, 1 miljon kronor 
Dnr SN 2017/96 

  

2017-05-31 TU § 90/2017 Uppstart av fritidsbanken i Lindesbergs 
kommun Dnr  

  

2017-06-13 Ks § 103 Mål och budget 2018-2020 2017-06-13 Dnr SN 
2017/79 

  

2017-06-19 KF § 50/17 Avgifter inom avdelningen för vård och 
omsorg samt avdelningen för funktionsstöd från 2017-
01-01 Dnr SN 2017/46 

  

2017-06-19 KF § 60/17 Ej verkställda beslut inom 
socialförvaltningen kvartal 4 år 2016 Dnr SN 2017/49 

  

Gunilla Hedblad 
2017-06-22 Lex Maria anmälan Grönboda boende, Violen Dnr SN 

2017/143 
  

2017-06-22 Utredning i Lex Maria anmälan Grönboda boende, 
Violen Dnr SN 2017/143 

  

2017-06-30  Beslut från IVO om avslutning av ärende,  Lex Maria - 
Grönboda Dnr SN 2017/143 

  

2017-08-10 Beslut om att avsluta ärendet om lex Sarah-anmälan om 
brister i rutiner kring sekretess och sociala medier, dnr 
8.1.2-19561/2017-5 Dnr SN 2017/126 

  

Susanne Karlsson 
2017-08-01 Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning 

(KRF)sammanträde 2017-05-24  
  

Raija Spjuth 
2017-05-25 Klagomål på personals omvårdnad av brukare, 

hemtjänstgruppen Västbacken Dnr SN 2017/2 
  

2017-05-31 Beslut i Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2017-
05-31, dnr 8.5-38414/2016-20 - ärendet avslutas Dnr SN 
2017/106 
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2017-06-29 Synpunkt på att äldre med hjälpbehov inte får plats på 
äldreboende  Dnr SN 2017/2 

  

2017-07-17 Beslut i Förvaltningsrätten 2017-07-17 målnr 2597-17 
om överklagat beslut i socialnämnden om särskilt boende 
- överklagan avvisas   

  

Jessica Öhlund 
2017-06-22 Beslut i Högsta förvaltningsdomstolen 2017-06-22 målnr 

5889-16 om överklagad dom i Kammarrätten 2016-10-
21 målnr 5608-16 gällande stöd och service till vissa 
funktionshindrade - prövningstillstånd meddelas, 
Kammarrättens avgörande upphävs  

  

2017-08-09 Lex Sarah om incident våld mellan brukare Dnr SN 
2017/173 

  

Inger Österberg 
2017-07-06 Dom i Förvaltningsrätten 2017-07-07 målnr 2246-17 om 

bifall av Socialnämndens ansökan 2017-05-12 om 
beredande av vård av unga med stöd av 6 § lagen om 
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)  

  

2017-07-07 Meddelande från IVO om handläggning av ekonomiskt 
bistånd, Dnr 7.3-23033/2017-3 med bifogad skrivelse 
från enskild  

  

________  
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SN § 138 
 
Informationsärenden 
 
________  
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SN § 139 
 
Övriga frågor 
 
________  
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