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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 

2017-10-12  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Socialnämnden (beslutande) 

Sammanträdesdatum 2017-10-12 

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) 

Sven-Erik Larsson (M) 

Virosa Viberg (SD) 

Bo Stenberg (S) 

Susanne Karlsson (C) 

Christina Pettersson (C) 

Birgitta Lind Axelsson (V) 

Tjänstgörande 

ersättare: 

Joacim Hermansson (S) tjänstgörande, ers Per Carlström (-) 

 

Övriga 

deltagare: 

Madde Gustavsson, förvaltningschef 

Marie Ekblad, verksamhetschef individ och familj 

Sara Andersson, ekonom 

Anna Hedman, Kommunal 

Josefin Hellström, Kommunal 

Jessica Brogren, sekreterare 

 

Utses att 

justera 

Christina Pettersson ersättare Birgitta Lind Axelsson 

 

Justeringens 

plats och tid: 

Måndagen den 23 oktober år 2017 

 

Underskrifter: 

 

Sekreterare 

 

_______________________________ 

Jessica Brogren 

 

Paragraf 
 

140 - 151 

 

Ordförande 

 

__________________________________________________________ 

Susanne Karlsson 

 

Justerare 

 

__________________________________________________________ 

Christina Pettersson 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden 

 

2017-10-12  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 

 

SN § 140/2017 Kost- och vätskeregistrering vid särskilda boenden,  

vård och omsorg 

  

SN § 141/2017 Erbjuda elever från vård- och omsorgsutbildningarna på 

Lindeskolan och Masugnen anställning och semestervikariat 

  

SN § 142/2017 Rapport från kontaktpolitikerbesök  

  

SN § 143/2017 Information från verksamheterna  

  

SN § 144/2017 Månadsuppföljning september 2017  

  

SN § 145/2017 Hemtjänstresurser september 2017 

  

SN § 146/2017 Sammanträdesprotokoll gemensamt arbetsutskott  

  

SN § 147/2017 Ändring i delegationsordning för socialnämnden  

  

SN § 148/2017 Delegationsärenden 

  

SN § 149/2017 Meddelanden 

  

SN § 150/2017 Informationsärenden 

  

SN § 151/2017 Övriga frågor 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden 

 

2017-10-12  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 140   Dnr: SN 2017/180 

 

Kost- och vätskeregistrering vid särskilda boenden,  

vård och omsorg 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

Bordlägga ärendet och lyfta ärendet efter bugetbeslut i kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

För att förbättra den kostrelaterade omvårdnaden och patientsäkerheten för de 

enskilda vid samtliga särskilda boenden inom vård och omsorg i Lindesbergs 

kommun, genomfördes en kost- och vätskeregistrering under ett dygn  

den 22 mars 2017. 

 

En liknande undersökning genomfördes under 2014, med fokus främst på de 

enskildas energiintag. Resultatet visade då att 79 % av de enskilda hade ett högre 

energiintag än uppskattat energibehov. Då proteinintaget är särskilt viktigt för 

äldre lades särskilt fokus även på protein i årets kost- och vätskeregistrering.  

 

I årets undersökning hade 56 % av de enskilda ett energiintag som var högre än 

uppskattat energibehov, medan endast 16 % täckte sitt uppskattade proteinbehov. 

Bidragande orsaker till lågt proteinintag var bland annat intag av proteinlåga 

mellanmål och drycker. Uppskattat vätskebehov täcktes endast av 4 % av de 

enskilda. Vätskeintag från ”vanlig” mat är dock inte medräknat vilket påverkar 

resultatet.  

 

För lågt intag av energi, protein och/eller vätska kan medföra risk för 

undernäring hos den enskilde, med konsekvenser som bland annat förlust av 

muskelmassa, ökad trötthet, fall, frakturer och trycksår. 

 

Yrkande 

Ordförande Susanne Karlsson (C) delger nämnden förslag till beslut från 

majoriteten: Att nämnden ska bordlägga ärendet och lyfta det, till nämnd, efter 

bugetbeslut i kommunfullmäktige. 

 

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

förslag. 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden 

 

2017-10-12  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta att ett dygns kost- och vätskeregistrering 

för samtliga enskilda vid särskilda boenden inom vård och omsorg skall utföras 

minst en gång vartannat år. Omvårdnads-personal antecknar då noggrant allt den 

enskilde äter och dricker under ett helt dygn i för ändamålet framtagen blankett.  

 

Nutritionsansvarig dietist närings beräknar och sammanställer resultatet, på 

kommunnivå och enhetsnivå. Genomförandet ingår i omvårdnadspersonalens 

och dietistens tjänst, varför det inte medför några extra kostnader. 
________  
 

Meddelas för åtgärd:  

 

För kännedom:  

Dietist 

Verksamhetschef vård och omsorg 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (18)  

 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden 

 

2017-10-12  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 141   Dnr: SN 2017/186 

 

Erbjuda elever från vård- och omsorgsutbildningarna på 

Lindeskolan och Masugnen anställning och semestervikariat 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

- Ge förvaltningschef i uppdrag att utreda möjligheterna att erbjuda alla elever 

som utexamineras från vård- och omsorgsutbildningarna på Lindeskolan och 

Masugnen anställning i Lindesbergs kommun, förutsatt att de har godkända 

betyg och körkort.  

- Samt att utreda möjligheterna till att garantera elever som studerar på vård- 

och omsorgsutbildningarna på Lindeskolan och Masugnen semestervikariat 

under sin studietid.  

- Återrapport vid beredande nämnd i februari år 2018. 

Ärendebeskrivning 
Statistiska centralbyråns (SCB) undersökning ”vård och omsorgsutbildade – idag 

och i framtiden” visar att den starkast växande åldersgruppen i Sverige är personer 

över 65 år och äldre.  

 

Efterfrågan på personal inom äldreomsorgen beräknas öka kraftigt särskilt efter  

år 2020 när den mer vårdbehövande åldersgruppen (personer 80 år och äldre) blir 

allt större. Detta kommer innebära en ökad efterfrågan på undersköterskor. 

 

Med bakgrunden att relativt få elever väljer vård- och omsorgsprogrammet på 

Lindeskolan samtidigt som förvaltningen står inför stora pensionsavgångar i 

kommunen, vill socialförvaltningen bidra till att göra vård- och 

omsorgsutbildningarna mer attraktiva. Att erbjuda semestervikariat och anställning 

efter avslutade studier kan vara ett sätt att uppnå detta. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att erbjuda 

alla elever som utexamineras från vård- och omsorgsutbildningarna på 

Lindeskolan och Masugnen anställning i Lindesbergs kommun, förutsatt att de 

har godkända betyg och körkort. 

  

Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till att 

garantera elever som studerar på vård- och omsorgsutbildningarna på 

Lindeskolan och Masugnen semestervikariat under sin studietid.  
________  
Meddelas för åtgärd:  

Förvaltningschef 

Verksamhetschef vård och omsorg 

För kännedom: 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden 

 

2017-10-12  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

 

SN § 142   Dnr: SN 2017/65 

 

Rapport från kontaktpolitikerbesök  

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Birgitta Lind Axelsson (V) har lämnat rapport från två kontaktpolitikerbesök vid 

Grönbodahemmet (SN 2017/65-1). 

 

Grönbodahemmet är ett särskilt boende placerat i Storå. 

 
________  
 

Meddelas för åtgärd:  

 

För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden 

 

2017-10-12  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 143   Dnr: SN 2017/5 

 

Information från verksamheterna  

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid beredande nämnd i september år 2017 får nämnden ta del av information 

från verksamheterna. 

 

Individ och familj 

- Rekrytering inom Alkohol- och narkotikagruppen, familjeenheten och 

försörjningsstöd. Fortsatt svårt att rekrytera socionomer 

- Skyddsplaceringar (våld i nära relationer) kommer kostnadsmässigt att 

belasta budget för HVB vuxen, även de kostnader som gäller barn som 

placeras med vuxen. Om enbart barn placeras kommer kostnaden fortsätta 

vara en kostnad inom budget för HVB-barn. 

 

Funktionsstöd  

- Sju individer väntar på plats till LSS-boende 

- Byte av lokaler för vissa enskilda och personal från Norslund till 

Björkhyttevägen/Knutpunktens lokaler. Verksamheten Knutpunkten flyttar 

till Norslund och slås samman med Stallhjälpen.  

- En tjänst som arbetsledare från daglig verksamhet flyttas över till 

Björkbacken och får titeln stödassistent för bättre kontinuitet för den 

enskilde och för bättre samordning med gruppboendets övriga behov. 

 

Vård och omsorg 

- Korttidsboende Grönbodahemmet kommer att reducera antalet platser  

från 23 platser till 14 platser. Sex personal kommer att flyttas till andra 

verksamheter. Eventuellt förflyttas även en sjuksköterska. Om behovet på 

platser ökar igen kommer antalet platser och bemanning utökas utifrån 

behov. MBL-förhandlingar är gjorda. 

- Utökat ansvarsområde för enhetschefen inom hemtjänsten i centrala 

Lindesberg. kommer att ansvara för TES-planeringen. MBL-förhandlingar 

är gjorda. 

- Rekrytering av två enhetschefstjänster pågår. 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden 

 

2017-10-12  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

- Vid rapporteringen den 14 september var:  

15 individer på korttidsboende 

Väntade ingen på demensboende, fyra lediga platser 

- Time Care (schemaläggningsprogram) integrationen påbörjas i Frövi,  

både på särskilda boende och inom hemtjänsten samt inom personlig 

assistans i Frövi. 
________  
 

Meddelas för åtgärd:  

 

För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden 

 

2017-10-12  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 144   Dnr: SN 2017/201 

 

Månadsuppföljning september 2017  

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

Tacka för informationen och ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med 

uppföljning av tidigare nämndbeslut samt att ha fortsatt återhållsamhet. 

 

Nämnden uppmanar att den ekonomiska rapporten ska delges nämnden i god tid  

Ärendebeskrivning 

Nämnden delges månadsuppföljning för september år 2017 omfattande 

verksamhetsuppföljning, ekonomiskt bistånd och ekonomisk uppföljning. 

 

Socialförvaltningen Budget 

avvikelse 

jan-sep 

Prognos 

Helår 

Budget 

Helår 

Budget 

avvikelse 

helår 

Administration 0,3 11,5 11,5 0 

Funktionsstöd -11,9 151,3 140,3 -11,0 

Individ och familj -5,3 88,1 78,8 -9,3 

Vård och omsorg -10,3 265,9 263,3 -2,7 

Totalt (Mnkr) -27,2 516,8 493,9 -23,0 

 

Socialförvaltningens underskott till och med september är -27,2 mnkr och 

prognostiseras till helåret uppgå till -23,0 mnkr. Samtliga verksamheter som är 

personaltäta påvisar ett mer negativt resultat i september på grund av att hela 

kostnaden för sommarmånaderna nu finns bokförda.  

 

Avvikelsen förklaras främst av ärenden och personalkostnader utöver budget för 

Funktionsstöd, placeringskostnader för HVB vuxna och barn samt familjehem 

för Individ och familj och personalkostnader inom Vård och omsorg. 

 

Investeringsprojekt Utgift Helårs 

Prognos 

Budget 

2017 

Budget 

avvikelse 

Inventarier 

Funktionsstöd 

0 0,5 0,5 0 

Totalt (Mnkr) 0 0,5 0,5 0 

________  
Meddelas för åtgärd:  

Förvaltningschef 

Ekonomienheten 

För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden 

 

2017-10-12  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 145   Dnr: SN 2017/72 

 

Hemtjänstresurser januari-september 2017 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Nämnden får ta del av redovisning av resursfördelning inom hemtjänstens 

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

Västerbacken. 

 

Månad År 2016 År 2017 

Januari 440 437 

Februari 428 466 

Mars 417 405 

April 462 417 

Maj 407 439 

Juni 475 480 

Juli 464 477 

Augusti 504 545 

September 507 524 

Oktober 404  

November 412  

December 382  

Snitt (kr per timme) 442 464 

 
________  
 

Meddelas för åtgärd:  

 

För kännedom: 

Verksamhetschef vård och omsorg 

Ekonomienheten 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden 

 

2017-10-12  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 146   Dnr: SN 2017/53 

 

Sammanträdesprotokoll gemensamt arbetsutskott  

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

Utredningen om Hemmaplanslösning ska fortsätta inom befintlig budgetram för 

administration/ utvecklingsstrateg. 

Ärendebeskrivning 

Nämnden delgavs vid beredande nämnd i september år 2017 protokoll från 

gemensamt arbetsutskott vid socialnämnd och barn- och utbildningsnämnd, den 

31 augusti år 2017. 

 

På dagordningen vid ovanstående sammanträde stod: 

- Skolfrånvaro nya rutiner för skolpliktsbevakning 

- Rutiner för externa placeringar 

- Hemmalösning 

- Gemensamma resurser, budget 

- Föräldraskapsstöd  

 
________  
 

Meddelas för åtgärd:  

Förvaltningschef  

 

För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden 

 

2017-10-12  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 147   Dnr: SN 2017/120 

 

Ändring i delegationsordning för socialnämnden  

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

 

Anta ändring i socialnämndens delegationsordning.  

Ärendebeskrivning 

I dom från Kammarrätten i Jönköping den 11 september år 2017* framkommer 

att beslut om umgängesbegränsning enligt 14 §, 2 st LVU (Lag med särskilda 

bestämmelser om vård av unga) ej är delegerbart till tjänsteman. 

 

Nämnden delges socialnämndens delegationsordning med förändringen:  

Beslut om hur den unges umgänge ska utövas med vårdnadshavare och med 

föräldrar som har umgängesrätt reglerad genom dom, beslut eller avtal  

(begränsning av umgänge)  

 

Delegeras till socialnämndens arbetsutskott och i brådskande fall 

socialnämndens ordförande, vice ordförande eller annan av nämnden utsedd 

ledamot. 

 

*målnr 2333-2324-17 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta att anta ändringen i 

delegationsordningen. 

 
________  
 

Meddelas för åtgärd:  

Verksamhetschef individ och familj 

 

För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden 

 

2017-10-12  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 148 

 

Delegationsärenden 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av redovisade delegationsbeslut. 

 

 Madde Gustavsson 

 Delegationsrapport beslut fattade 2017-07-01 till och 

med 2017-07-31  

  

 

2017-08-24 Justerarens rapport till socialnämnden 2017-08-17  

Dnr SN 2017/140 

  

 

2017-08-29 Delegationsbeslut om anställande av personal Dnr SN 

2017/179 

  

 

2017-09-08 Delegationsbeslut lottade ärenden 2017-08-01 till och 

med 2017-08-31 Dnr SN 2017/179 

  

Ingrid Öhrling 

2017-09-05 Yttrande över IVO:s sammanställning av de ärenden 

IVO granskat, dnr 8.5-13079/2017-3 Dnr SN 2017/101 

  

 

 
________  
 

Meddelas för åtgärd:  

 

För kännedom 
   



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (18)  

 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden 

 

2017-10-12  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 149 

 

Meddelanden 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av redovisade meddelanden och beslutar att Sven-

Erik Larsson (M) deltar vid konferensen Hur kan vi samverka för att motverka 

människohandel och prostitution. 

 

2017-07-03 Svar på synpunkt om Källgården angående namnskyltar 

på personalen - svar på frågor om matkostnad lämnas av 

enhetschef Louise Auer, Måltidsenheten Dnr SN 2017/2 

  

Ethel Andersson 

2017-06-03 Svar på förslag om att samla fler dagliga verksamheter 

på Kullgatan Dnr SN 2017/2 

  

Sofie Bragesjö 

2017-05-24 IVO begär handlingar inför inspektion på HVB Vågen 

Dnr SN 2017/128 

  

Marie Ekblad 

2017-08-16 Meddelande om kommunicering med möjlighet för 

socialnämnden att yttra sig över IVO:s sammanställning 

av de ärenden IVO granskat, dnr 8.5-13079/2017-3  

Dnr SN 2017/101 

  

 

2017-08-22 Beslut i Förvaltningsrätten 2017-08-22 målnr 3685-17 

om fastställande av underordnat beslut i socialnämnden 

om omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU  

  

 

2017-08-24 Dom i Förvaltningsrätten 2017-08-24 målnr 3080-17 om 

fastställande av socialnämndens beslut 2017-07-06 om 

omedelbart omhändertagande med stöd av 6 § LVU  

  

 

2017-08-25 Beslut i Förvaltningsrätten 2017-08-25 målnr 3785-17 

om fastställande av underordnade beslut i socialnämnden 

2017-08-17 om omedelbart omhändertagande av unga 

med stöd av 6 § LVU  

  

 

2017-08-25 Beslut i Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2017-

08-25 dnr 6.3.1-27738/2016 om att ge Resiliens Örebro 

AB tillstånd att bedriva stödboende enligt socialtjänst-

lagen  
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden 

 

2017-10-12  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

2017-08-29 Dom i Kammarrätten 2017-08-29 målnr 2812-17 om 

överklagad dom i Förvaltningsrätten 2017-05-24 målnr 

1020-17 om beredande av vård av unga  

  

 

2017-08-30 Meddelande om registrerade uppgifter som kan användas 

vid planering av kommande tillsyner, gällande 

socialtjänsten i Lindesbergs kommun,  

dnr 7.3-30535/2017-3 Dnr SN 2017/181 

  

 

2017-08-31 Dom i Förvaltningsrätten 2017-08-31 målnr 3589-17 om 

överklagat beslut i socialnämnden 2017-07-26 om 

ekonomiskt bistånd  

  

 

2017-08-31 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 2017/182 

  

 

2017-09-04 Svar på synpunkter på socialnämnens hantering av 

ärende enligt Lagen om vård av unga (LVU)  

Dnr SN 2017/181 

  

 

2017-09-08 Dom i Kammarrätten 2017-09-08 målnr 1870-17 om 

upphävande av förvaltningsrättens dom 2017-03-24 

målnr 5646-16 och fastställande av socialnämndens 

beslut om ekonomiskt bistånd - bifall för klagande 

socialnämnden  

  

 

2017-09-08 Begäran om handlingar inför inspektion 2017-10-24  

Dnr SN 2017/191 

  

Madde Gustavsson 

2017-05-30 KS § 85 Kommunstyrelsens månadsrapport april 2017 

Dnr SN 2017/109 

  

 

2017-08-16 Socialförvaltningens samverkansmöte 2017-08-16    

Gunilla Hedblad 

2017-09-04 Tillsyn lex Maria år 2017, IVO dnr 8.5-30866/2017-1 

Dnr SN 2017/185 

  

Susanne Karlsson 

2017-06-21 KPR sammanträdesprotokoll 2017-06-21    
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden 

 

2017-10-12  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Raija Spjuth 

2017-05-22 Klagomål från boende på Tallåsen, avdelning Lupinen, 

på mat, omvårdnad och rutiner Dnr SN 2017/2 

  

 

2017-07-14 Önskemål om fler TV-kanaler på äldreboendet Ekgården, 

exempelvis TV-kanaler som erbjuder sport och 

djurprogram Dnr SN 2017/178 

  

 

2017-09-06 Svar på klagomål från boende på Tallåsen, avdelning 

Lupinen, på mat, omvårdnad och rutiner - med 

uppföljningsrapport från utvecklingsstrateg Lena 

Uvhagen och svar på rapport 2017-07-07 Dnr SN 2017/2 

  

 

2017-09-12 Dom i Förvaltningsrätten 2017-09-12 målnr 2235-17 om 

överklagat beslut i socialnämnden 2017-04-13 om 

särskilt boende enligt socialtjänstlagen - bifall för 

klagande  

  

Lena Uvhagen 

2017-09-05 Bedömning av Lex Sarah om stöld från boende på Frövi 

hemtjänst Dnr SN 2017/146 

  

 

2017-09-05 Bedömning av Lex Sarah om inbrott Frövi hemtjänst  

Dnr SN 2017/147 

  

Jessica Öhlund 

2017-08-17 Synpunkt på bemötande vid Myndighetsenheten  

Dnr SN 2017/178 

  

 

2017-08-18 Bedömning av lex Sarah anmälan - åtgärder har vidtagits 

och ärendet avslutas Dnr SN 2017/173 

  

 

2017-08-22 Svar från enhetschef Anela Dzanic på synpunkt om 

bemötande vid Myndighetsenheten Dnr SN 2017/178 

  

 

2017-09-04 Beslut i Förvaltningsrätten 2017-09-04 målnr 3846-17 

om inhibering av socialnämndens beslut 2017-07-07 om 

Ledsagarservice  

  

 

Hur vi kan samverka för att motverka människohandel och prostitution, Örebro 

2017-10-31 kl 09.00-16.30, kostnadsfri konferens genom Länsstyrelsen Örebro 

län 
________  
Meddelas för åtgärd:  

För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden 

 

2017-10-12  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 SN § 150 

 

Informationsärenden 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av redovisade handlingar. 

 

Ärendebeskrivning 

Nämnden har tagit del av informationsmaterial* från konferens om Individen i 

centrum – ny lag om samverkan och SIP 2017-08-24, som Birgitta Lind 

Axelsson (V) och Sven-Erik Larsson (M) deltog vid. 

Den 1 januari 2018 kommer en ny lag för samverkan vid utskrivning från sluten 

vård att träda i kraft. Syftet med den nya lagen är att genom trygg och effektiv 

utskrivning minska vårdtiderna för utskrivningsklara patienter inom 

slutenvården. För att nå syftet måste samverkan runt patienten utvecklas. 

Konferenser med temat ”Individen i centrum – ny lag om samverkan och SIP” 

har under den senast tiden genomförts i respektive länsdel. Huvudsyftet med 

konferenserna har varit att informera om den nya lagen och SIP. 

* SN 2017-224 
 ________  
 

Meddelas för åtgärd:  

 

För kännedom 
   



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (18)  

 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden 

 

2017-10-12  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 151 

 

Övriga frågor 

Beslut 

Nämnden lyfte inga övriga frågor. 

 
________  
 

Meddelas för åtgärd:  

 

För kännedom 
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