
LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (31) 
 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-12-12  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 2019-12-12 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Socialförvaltningen 

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

 

 

  

Plats och tid: 

 
Sammanträdesrummet Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 9:00-10:30 

Beslutande: Elin Axelsson (S) 
Bo Stenberg (S) 
Ulla Lundqvist (S) 
Tuula Marjeta (C) 
Mathz Eriksson (C) 
Sven-Erik Larsson (M) 
Margareta Andergard (KD) 
Jari Mehtäläinen (SD) 

Tjänstgörande 

ersättare: 
Birgitta Lind Axelsson (V) tjänstgörande, ers Marie Lindh (V) 
Bertil Jansson (M) tjänstgörande, ers Monika Klockars (M) 
Ingalill Lennartdotter (MP) 
Fredrik Rosenbecker (SD) tjänstgörande, ers Björn Larsson (-) 
 

Övriga 

deltagare: 
Madde Gustavsson, förvaltningschef 
Inger Österberg, verksamhetschef individ och familj 
Jessica Öhlund, verksamhetschef funktionsstöd 
Marlene Hedblad, utvecklingsstrateg 
Jessica Brogren, kanslienheten 
 

Utses att 

justera 
Jari Mehtäläinen ersättare Ulla Lundqvist 

Justeringens 

plats och tid: 
Torsdagen den 19 december, Lindesbergs kommunhus 

 

Underskrifter: 
 
Sekreterare 

 
____________________________________________ 
Jessica Brogren 

 
Paragraf 

 
123 - 138 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Mathz Eriksson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 

Jari Mehtäläinen 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-12-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ärendeförteckning 

 
§123/19 Nedläggning av faderskapsutredning  

(omedelbar justering, eget protokoll) 

  
§124/19 Fyllnadsval som ersättare i socialnämndens arbetsutskott 

efter Sandra Olsson (S) avsägelse från uppdraget  
  
§125/19 Ej verkställda beslut kvartal 3 2019 
  
§126/19 Behandling av personuppgifter i kallelser och protokoll som 

publiceras på kommunens webbplats 
  
§127/19 Serviceinsatser inom Hemtjänsten 
  
§128/19 Försörjningsstöd enligt riksnorm år 2020 
  
§129/19 Information från verksamheterna  
  
§130/19 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga 

och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2020, cirkulär 
19:44 

  
§131/19 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt 

SoL år 2020, cirkulär 19:45 
  
§132/19 Ersättningar för kontaktfamiljer/stödfamiljer och 

kontaktpersoner LSS år 2020, cirkulär 19:46 
  
§133/19 Socialnämndens mål och budget år 2020 
  
§134/19 Internkontrollplan 2020  
  
§135/19 Delegationsärenden 
  
§136/19 Meddelanden 
  
§137/19 Informationsärenden 
  
§138/19 Övriga frågor 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-12-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §124/19   Dnr: SN 2019/43 

 

Fyllnadsval som ersättare i socialnämndens 

arbetsutskott efter Sandra Olsson (S) avsägelse från 

uppdraget  
 
Beslut 

 

Ulla Lundqvist (S) blir vald som ny ersättare i socialnämndens 
arbetsutskott. 
 
Ärendebeskrivning 

 

Sandra Olsson (S) har avsagt sig sin plats som ersättare i 
socialnämndens arbetsutskott och fyllnadsval ska ske för ny 
ersättare. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Elin Axelsson (S) föreslår Ulla Lundqvist som ny ersättare i 
socialnämndens arbetsutskott. 
 
Beslutsgång 

Ordförande Mathz Eriksson (C) finner att nämnden beslutar 
enligt förslag att Ulla Lundqvist (S) blir vald som ny ersättare i 
socialnämndens arbetsutskott. 
 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Kanslienheten  
För kännedom 

Ulla Lundqvist 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-12-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §125/19   Dnr: SN 2019/88 

 

Ej verkställda beslut kvartal 3 2019 
 
Beslut 

 

Socialnämnden beslutar att: 
 
Sammanställningen avseende ej verkställda beslut kvartal 3 år 
2019, delges kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
 

 
Ärendebeskrivning 

 

Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd 
enligt Socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt Lagen som stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS).  
 
Om ett beslut inte verkställts inom tre månader ska 
kommunerna rapportera detta till IVO. Kommunerna 
rapporterar kvartalsvis. Om IVO bedömer att den enskilde har 
fått vänta oskäligt länge på att ett beslut ska verkställas kan 
myndigheten ansöka om utdömande av en särskild avgift hos 
förvaltningsrätten. 
 
Socialnämnden får ta del av rapportering för kvartal 3 år 2019. 
 
Förslag till beslut 

 

Att sammanställningen avseende ej verkställda beslut kvartal 3 
år 2019, delges kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Mathz Eriksson (C) föreslår att nämnden beslutar 
att sammanställningen avseende ej verkställda beslut kvartal 3 
år 2019, delges kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-12-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsgång 

Ordförande Mathz Eriksson (C) finner att nämnden beslutar att 
sammanställningen avseende ej verkställda beslut kvartal 3 år 
2019, delges kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
    

_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige  
För kännedom 

Förvaltningschef 

Utvecklingsstrateg 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-12-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §126/19   Dnr: SN 2019/99 

 

Behandling av personuppgifter i kallelser och 

protokoll som publiceras på kommunens webbplats 
 
Beslut 

 

Socialnämnden beslutar att 
- Personuppgifter avseende tjänstepersoner och 

förtroendevalda politiker som har anknytning till deras 
tjänsteutövning eller uppdrag får behandlas i kallelser, 
protokoll och på kommunens anslagstavla. Detta gäller även 
partitillhörighet när det gäller de förtroendevaldas politiska 
uppdrag inom kommunen.  

- Personuppgifter i kallelser till de förtroendevalda 
politikerna samt tjänstepersoner som är kallade till 
sammanträdet får innehålla personuppgifter om de inte 
innehåller uppgifter med sekretess. Handlingar med 
sekretess finns att läsa på kansliet.  

- Sekretessbelagd information ska aldrig publiceras på 
kommunens anslagstavla eller webbplats.  

- Om personuppgifter avseende enskilda personer finns i 
handlingar som ska publiceras på anslagstavlan (eller övrig 
del av webbplatsen) ska dessa maskas innan publicering. 
Känsliga och extra skyddsvärda personuppgifter ska aldrig 
finnas med vid publicering på anslagstavlan.  

 
Ärendebeskrivning 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 19 juni år 2019 att  
  
- Personuppgifter avseende tjänstepersoner och 

förtroendevalda politiker som har anknytning till deras 
tjänsteutövning eller uppdrag får behandlas i kallelser, 
protokoll och på kommunens anslagstavla. Detta gäller även 
partitillhörighet när det gäller de förtroendevaldas politiska 
uppdrag inom kommunen.  

- Personuppgifter i kallelser till de förtroendevalda 
politikerna samt tjänstepersoner som är kallade till 
sammanträdet får innehålla personuppgifter om de inte 
innehåller uppgifter med sekretess. Handlingar med 
sekretess finns att läsa på kansliet.  
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-12-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

- Sekretessbelagd information ska aldrig publiceras på 
kommunens anslagstavla eller webbplats.  

- Om personuppgifter avseende enskilda personer finns i 
handlingar som ska publiceras på anslagstavlan (eller övrig 
del av webbplatsen) ska dessa maskas innan publicering. 
Känsliga och extra skyddsvärda personuppgifter ska aldrig 
finnas med vid publicering på anslagstavlan.  

- I anknytning till anslagstavlan publicera texten: ”Vissa 
personuppgifter eller vissa handlingar publiceras inte på 
lindesberg.se med anledning av dataskyddsförordningen 
eller sekretesslagstiftningen. Önskar du ta del allmänna 
offentliga handlingar så är du alltid välkommen att kontakta 
oss.”  

- En utvärdering för att se effekterna ska ske i januari 2020.  
 
Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för handlingar inom 
nämnden och om ovanstående ska gälla för socialnämnden så 
ska nämnden ta beslut avseende de handlingar som 
socialnämnden är personuppgiftsansvariga för. 
 
Förslag till beslut 

Att socialnämnden beslutar att: 

- Personuppgifter avseende tjänstepersoner och 
förtroendevalda politiker som har anknytning till deras 
tjänsteutövning eller uppdrag får behandlas i kallelser, 
protokoll och på kommunens anslagstavla. Detta gäller 
även partitillhörighet när det gäller de förtroendevaldas 
politiska uppdrag inom kommunen.  

- Personuppgifter i kallelser till de förtroendevalda 
politikerna samt tjänstepersoner som är kallade till 
sammanträdet får innehålla personuppgifter om de inte 
innehåller uppgifter med sekretess. Handlingar med 
sekretess finns att läsa på kansliet.  

- Sekretessbelagd information ska aldrig publiceras på 
kommunens anslagstavla eller webbplats.  

- Om personuppgifter avseende enskilda personer finns i 
handlingar som ska publiceras på anslagstavlan (eller 
övrig del av webbplatsen) ska dessa maskas innan 
publicering. Känsliga och extra skyddsvärda 
personuppgifter ska aldrig finnas med vid publicering på 
anslagstavlan.  
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-12-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Mathz Eriksson (C) föreslår att socialnämnden 
beslutar enligt förslag. 
 

 
Beslutsgång 

Ordförande Mathz Eriksson (C) finner att socialnämnden 
beslutar enligt förslag. 
 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Kanslienheten 
För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-12-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §127/19   Dnr: SN 2019/100 

 

Serviceinsatser inom Hemtjänsten 
 
Beslut 

 

Socialnämnden beslutar att: 
 
- Ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta köpa insatsen tvätt 

- av extern aktör för samtliga hemtjänstgrupper. 

- Ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta köpa insatsen städ av 

- extern aktör för hemtjänsten i Frövi. 

- Finansiera köp av insatserna städ och tvätt med motsvarande 

- minskning av vikariekostnaderna. 

 
 

Ärendebeskrivning  

 

Under senaste fem åren har en ökning skett i antalet beviljade 
timmar som ska utföras av hemtjänstpersonalen. Demografin i 
Lindesberg gör att de äldre prognosticeras att öka i antal medan 
det samtidigt väntas bli brist på undersköterskor. För att 
renodla undersköterskornas arbetsuppgifter till omvårdnad har 
serviceinsatserna tvätt och städ lagts ut på en extern aktör på 
prov. Insatsen tvätt har köpts i alla grupper medan insatsen städ 
endast provats i Frövi. 
 
Totalt har kostnaden för tvätt under 2019 till och med 
september varit 1,0 Mnkr vilket ger en årskostnad på cirka 1,3 
Mnkr. Skulle insatsen ha utförts av undersköterskor hade 
kostnaden för de beviljade timmarna tvätt motsvarat 1,2 Mnkr. I 
beräkningen är ingen hänsyn tagen till att vikarier ibland 
behöver sättas in eller städning av tvättstugor, vilket gör att 
kostnaden för att utföra insatsen själva är mer kostsamt. 
 
Städ har under 2019 projekterats i Frövi hemtjänst till en 
kostnad av i snitt 36 tkr i månaden medan kostnaden för att 
undersköterska utför insatsen samma period i snitt är 39 tkr. 
Det är alltså fördelaktigt ekonomiskt att lägga ut städ på extern 
aktör men även planeringsmässigt då tiden kan användas till 
andra insatser. 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-12-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Kommunal har varit delaktiga under projekttiden och ställer sig 
positiva till fortsatt arbetet med att renodla undersköterskans 
arbetsuppgifter. 
 
Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta att 

- Ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta köpa insatsen tvätt 

av extern aktör för samtliga hemtjänstgrupper. 

- Ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta köpa insatsen städ av 

extern aktör för hemtjänsten i Frövi. 

- Finansiera köp av insatserna städ och tvätt med motsvarande 

minskning av vikariekostnaderna. 

 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Mathz Eriksson (C) föreslår att socialnämnden 
beslutar enligt förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 

 

Ordförande Mathz Eriksson (C) finner att socialnämnden 
beslutar enligt förslag till beslut. 
 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Förvaltningschef 
Verksamhetschef vård och omsorg 
För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-12-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §128/19   Dnr: SN 2019/101 

 

Försörjningsstöd enligt riksnorm år 2020 
 
Beslut 

 

Socialnämnden beslutar att: 
 
Anta riksnormen för försörjningsstöd år 2020. 
 
 
Ärendebeskrivning 

 

Socialstyrelsen ger varje år ut meddelande om riksnormen. 
Riksnormen avgör, tillsammans med skäliga kostnader för vissa 
andra behov, nivån på försörjningsstödet. Beloppet bestämds av 
regeringen inför varje nytt kalender år och gäller som 
miniminivå för de behov som riksnormen skall täcka. 
 
Riksnormen antas av kommunerna i landet och gäller som 
beräkningsgrund i försörjningsstödsärenden. 
 
Förslag till beslut 

 

Förvaltningen föreslår nämnden att besluta anta riksnormen för 
försörjningsstöd 2020  
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Mathz Eriksson (C) föreslår att socialnämnden ska 
anta riksnormen för försörjningsstöd år 2020. 
 
Beslutsgång 

 

Ordförande Mathz Eriksson (C) finner att socialnämnden ska 
anta riksnormen för försörjningsstöd år 2020. 
  

_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Verksamhetschef individ och familj 
För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-12-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §129/19   Dnr: SN 2019/18 

 

Information från verksamheterna  
 
Beslut 

 

Socialnämnden tackar för informationen. 
 
Ärendebeskrivning 

 

Vid beredande socialnämnd i november så tog nämnden del av 

följande information: 

 

Funktionsstöd: 
- 1 individ väntar på Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade LSS-boende 
- 4 individer väntar på kontaktperson LSS 
- Rekrytering pågår av enhetschef 

 
Individ och Familj 

- 5 ärenden inrapporterade till IVO, som ej verkställda i tid. 
Samtliga utom ett beslut är nu verkställda. 

- Högt tryck på anmälningar vuxenmissbruk år 2018 24 st 
jämfört med år 2019 36 st. 

- 13 pågående Lag om vård av missbrukare i vissa fall 
LVM-utredningar inom vuxenheten. 

- Även högt tryck på orosanmälningar barn år 2018 82 st 
jämfört med år 2019 126 st. 

- Ökat försörjningsstöd trots samma antal sökanden och 
mer än dubbelt antal avslag/delavslag år 2018 110st 
jämfört med år 2019 255st. 

 
Vård och Omsorg 

- Korttids: 19 personer  
- Särskilda boenden: 12 personer väntar på plats 
- Demens: 11 personer väntar på plats 
- Växelvård: 3 personer väntar på plats 

 
Ledamöternas förslag till beslut 

 
Ordförande Mathz Eriksson (C) föreslår att socialnämnden 
tackar för informationen. 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-12-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 
Beslutsgång 

Ordförande Mathz Eriksson (C) finner att socialnämnden tackar 
för informationen. 
 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

 
För kännedom 

Förvaltningschef 

Verksamhetschefer  
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-12-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §130/19   Dnr: SN 2019/111 

 

Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, 

unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 

2020, cirkulär 19:44 
 
Beslut 

 

Socialnämnden beslutar att: 
 
Anta Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga 
och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2020, enligt 
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 19:44. 
 
 
Ärendebeskrivning 

 

Cirkulär 19:44 syftar till att ge stöd och vägledning för 
handläggare och beslutsfattare i kommuner gällande 
handläggningen av ärenden som rör familjehemsvård. Eftersom 
det är generella rekommendationer bör de ses som ett stöd för 
utvecklande av kommunens egna riktlinjer för handläggningen 
av dessa ärenden. 
 
I cirkuläret finns aktuella belopp för arvode och omkostnader 
för år 2020. 
 
 
Förslag till beslut 

Att socialnämnden antar Ersättningar och villkor vid 

familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar 

m.m. för år 2020, enligt Sveriges Kommuner och Landstings 

cirkulär 19:44. 

 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Mathz Eriksson (C) föreslår att socialnämnden 
beslutar att anta Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av 
barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2020, 
enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 19:44. 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-12-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsgång 

 

Ordförande Mathz Eriksson (C) finner att socialnämnden 
beslutar att anta Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av 
barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2020, 
enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 19:44. 
  

_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Verksamhetschef individ och familj 
För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-12-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §131/19   Dnr: SN 2019/112 

 

Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner 

enligt SoL år 2020, cirkulär 19:45 
 
Beslut 

 

Socialnämnden beslutar att: 
Anta Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner 
enligt SoL år 2020, enligt Sveriges Kommuner och Landstings 
cirkulär 19:45. 
 
 
Ärendebeskrivning 

 

Cirkuläret syftar till att ge stöd och vägledning för handläggare 
och beslutsfattare i kommuner gällande handläggningen av 
ärenden som rör kontaktpersoner och kontaktfamiljer/ 
stödfamiljer enligt SoL. Eftersom det är generella 
rekommendationer bör de ses som ett stöd för utvecklande av 
kommunens egna riktlinjer för handläggningen av dessa 
ärenden. 
 
Cirkuläret innehåller aktuella rekommendationer gällande 
belopp för arvode och omkostnader för år 2020. 
 
Förslag till beslut 

 

Att socialnämnden antar Ersättningar till kontaktfamiljer och 

kontaktpersoner enligt SoL år 2020, enligt Sveriges Kommuner och 

Landstings cirkulär 19:45. 

 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Mathz Eriksson (C) föreslår att socialnämnden beslutar 

att anta Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt 

SoL år 2020, enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 

19:45. 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-12-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsgång 

 

Ordförande Mathz Eriksson (C) finner att socialnämnden beslutar att 

anta Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL 

år 2020, enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 19:45. 

 

 _____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Verksamhetschef individ och familj 
För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-12-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §132/19   Dnr: SN 2019/110 

 

Ersättningar för kontaktfamiljer/stödfamiljer och 

kontaktpersoner LSS år 2020, cirkulär 19:46 
 
Beslut 

 

Socialnämnden beslutar att: 
 
Antar Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/ 
stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2020, enligt 
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 19:46. 
 
 
Ärendebeskrivning 

 

Cirkuläret syftar till att ge stöd och vägledning för handläggare 
och beslutsfattare i kommuner gällande handläggningen av 
ärenden som rör kontaktpersoner och kontaktfamiljer/ 
stödfamiljer enligt LSS. Eftersom det är generella 
rekommendationer bör de ses som ett stöd för utvecklande av 
kommunens egna riktlinjer för handläggningen av dessa 
ärenden. 
 
Cirkuläret innehåller aktuella rekommendationer gällande 
belopp för arvode och omkostnader för år 2020. 
 
Förslag till beslut 

  

Att socialnämnden antar Ersättningar till kontaktperson och 

kontaktfamilj/ stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 

2020, enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 19:46. 

 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Mathz Eriksson (C) föreslår att socialnämnden antar  
Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/ stödfamilj som 

korttidsvistelse enligt LSS för år 2020, enligt Sveriges Kommuner 

och Landstings cirkulär 19:46. 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-12-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsgång 

 

Ordförande Mathz Eriksson (C) finner att socialnämnden antar  
Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/ stödfamilj som 

korttidsvistelse enligt LSS för år 2020, enligt Sveriges Kommuner 

och Landstings cirkulär 19:46. 

 

 _____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Verksamhetschef funktionsstöd 
För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-12-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §133/19   Dnr: SN 2019/44 

 

Socialnämndens mål och budget år 2020 
 
Beslut 

 
Socialnämnden beslutar att anta: 

- Verksamhetsplan med grunduppdrag, kvalitetsfaktorer, 
indikatorer och utvecklingsmål.  

- Ekonomisk fördelning för socialnämnden år 2020 enligt 
kommunfullmäktiges beslut den 10 december år 2019. 

 
Samt att socialnämnden beslutar att besparingar år 2020 sker 
inom 

- Avdelningen individ och familj 0,6 Mnkr, motsvarande 1 
tjänst, av UngStöd.  

- Avdelning funktionsstöd reducera korttidsverksamheten 
Björkstugan med 3, 5 Mkr/ år 2020 Detta innebär att 
verksamheten håller öppet året om under veckodagarna 
men stängt under helgerna  

 
 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunfullmäktige beslutade i februari 2019 om ny Styrmodell 
för ledning och styrning. Styrmodellen ska successivt införas 
2019 enligt antagen handlingsplan och ska gälla fullt ut från och 
med 2020. 
Enligt handlingsplanen ska nya nämndmål vara antagna senast i 
december 2019 för att gälla från år 2020. 
Den 10 oktober 2019 hade socialnämnden en workshop kring 
vilka utvecklingsområden som ses som prioriterade för 
nämnden framöver. Utifrån det materialet som 
socialförvaltningen presenterade som grund inför workshopen, 
tillsammans med de politiska diskussionerna som fördes har 
förvaltningens ledningsgrupp sammanställt ett första utkast till 
utvecklingsmål för socialnämnden. 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-12-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Förslag till beslut 

 
Socialnämnden tackar för informationen.  
 
Samt att socialnämnden beslutar anta: 
 
Verksamhetsplan med grunduppdrag, kvalitetsfaktorer, 
indikatorer och utvecklingsmål.  
 
Ekonomisk fördelning för socialnämnden år 2020 under 
förutsättning att tilldelad budgetram är antagen av fullmäktige 
den 10 december år 2019. 
 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Mathz Eriksson (C) föreslår att nämnden beslutar 
att anta: 
 
- Verksamhetsplan med grunduppdrag, kvalitetsfaktorer, 

indikatorer och utvecklingsmål.  
- Ekonomisk fördelning för socialnämnden år 2020 enligt 

kommunfullmäktiges beslut den 10 december år 2019. 
 
Att socialnämnden beslutar att besparingar år 2020 sker inom: 
- Avdelningen individ och familj 0,6 Mnkr (motsvarande 1 

tjänst) av UngStöd.  
- Avdelning funktionsstöd reducera korttidsverksamheten 

Björkstugan med 3, 5 Mkr/ år 2020 Detta innebär att 
verksamheten håller öppet året om under veckodagarna 
men stängt under helgerna  

 
Beslutsgång 

 

Ordförande Mathz Eriksson (C) finner att nämnden beslutar 
enligt förslag att socialnämnden antar: 
 

- Verksamhetsplan med grunduppdrag, kvalitetsfaktorer, 
indikatorer och utvecklingsmål.  

- Ekonomisk fördelning för socialnämnden år 2020 enligt 
kommunfullmäktiges beslut den 10 december år 2019. 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-12-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Samt att socialnämnden beslutar att besparingar år 2020 sker 
inom 

- Avdelningen individ och familj 0,6 Mnkr (motsvarande 1 
tjänst) av UngStöd.  

- Avdelning funktionsstöd reducera korttidsverksamheten 
Björkstugan med 3, 5 Mkr/ år 2020 Detta innebär att 
verksamheten håller öppet året om under veckodagarna 
men stängt under helgerna  

 
Reservationer 

 

Birgitta Lind Axelsson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar 

skriftlig reservation, dnr SN 2019/44–20. 

_____ 

 
För åtgärd: 

Förvaltningschef 
Verksamhetschefer 
Ekonom 
Utvecklingsstrateg socialförvaltningen 
För kännedom: 

Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-12-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §134/19   Dnr: SN 2019/98 

 

Internkontrollplan 2020  
 
Beslut 

 

Socialnämnden beslutar att anta Internkontrollplan år 2020. 
 
Ärendebeskrivning 

Internkontrollen är en viktig del av styrningen och utvecklingen 
av verksamheten. Det är också ett sätt för kommunstyrelsen att 
utöva sin uppsiktsplikt. Organisationen för internkontrollen 
framgår av Reglemente för intern kontroll. Syftet med 
reglementet är ytterst att säkerställa att kommunfullmäktiges 
beslut och fastställda mål uppfylls genom att kommunstyrelsen, 
nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande 
intern kontroll, d v s att med rimlig grad av säkerhet säkerställa 
att följande uppnås:  
 

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.   
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om 

verksamheten.  
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer 

mm.  
 
Kommunfullmäktige beslutade i februari 2019 om ny Styrmodell 
för ledning och styrning. Styrmodellen ska successivt införas 
under år 2019 enligt antagen handlingsplan och ska gälla fullt ut 
från och med år 2020. I och med den nya styrmodellen utgår 
internkontrollen från verksamheternas grunduppdrag och 
kvalitetsfaktorer. Ytterligare förändring i och med den nya 
styrmodellen kommer vara att risker och egenkontroller 
aggregeras från underliggande enheter upp till internkontrollen. 
Från år 2021 ska internkontrollen bygga på den övergripande 
bild nämnden har av de risker som verksamheten identifierat 
utifrån grunduppdrag och kvalitetsfaktor. På enhetsnivå görs 
detta av cheferna i regelbunden egenkontroll, och aggregeras 
sedan till nämndnivå av socialförvaltningens ledningsgrupp.  
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-12-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

För år 2020 har cheferna inte gjort någon egenkontroll. 
Förslaget till internkontrollplan bygger därför i grunden på 
tidigare års kontrollmoment för nämnden. Kontrollmomenten 
har dock stämts av mot identifierade grunduppdrag och 
kvalitetsfaktorer samt att vissa justeringar har gjorts.  
 
Internkontrollmomenten ska alltså mäta hur riskutsatt 
grunduppdraget är, genom respektive kvalitetsfaktor. Den 
tidigare uppdelningen av kontrollmoment i Verksamhet – 
Personal – Ekonomi stämmer inte överens med den nya 
styrmodellen. Tidigare kontrollmoment inom bl.a. Ekonomi hör 
till andra enheters grunduppdrag och kommer därför att 
hanteras genom kommunstyrelsens internkontroll.  
 
 
Förslag till beslut 

Socialförvaltningen föreslår nämnden att anta 
internkontrollplanen för 2020. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Mathz Eriksson (C) föreslår att nämnden antar 
internkontrollplan för år 2020. 
 
Beslutsgång 

 

Ordförande Mathz Eriksson (C) finner att nämnden antar 
internkontrollplan för år 2020. 
  

_____ 

 
För åtgärd: 

Utvecklingsstrateg socialförvaltningen 
För kännedom: 

Kommunstyrelsen  
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-12-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §135/19 

 

Delegationsärenden 
 

Beslut 

 

Socialnämnden har tagit del av redovisade delegationsärenden 
och beslutar att lägga dessa till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till socialnämnden: 
 
2019-10-25 Sammanställning av anställningar Dnr SN 
2019/96 

  

____________ 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-12-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §136/19 

 

Meddelanden 
 
Beslut 

 

Socialnämnden har tagit del av redovisade meddelanden och 
beslutar att lägga dessa till handlingarna. 
 
 
Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till socialnämnden: 
 
2019-10-29 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 29 oktober 2019 § 175 - 
Delårsrapport och Nämndernas verksamhetsberättelse 
januari-augusti 2019 Dnr SN 2019/90 

  

 
2019-10-29 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 29 oktober 2019 § 184 - 
Sammanträdestider för kommunstyrelsen, 
tillväxtutskottet och utskottet för stöd och strategi 2020    

  

 
2019-10-16 Synpunkter på 8 timmars natt - med svar 
från socialnämndens ordförande    

  

 

2019-10-21 Synpunkter om bemanningsekonomi 8 
timmars natt - med svar från socialnämndens 
ordförande    

  

 
2019-10-22 Synpunkter om bemanningsekonomi och 8 
timmars natt jämförelse Söderköping - med svar från 
socialnämndens ordförande    

  

 
2019-10-24 Frågor till möte om bemanningsekonomi 
2019-10-30    

  

 
2019-10-30 Synpunkt Heltidsresan      
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-12-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 
2019-10-21 Beslut om Lex Maria Solliden 2019, IVO dnr 
8.8.1–34853/2019–4 - ärendet avslutas Dnr SN 2019/89 

  

 
2019-06-05 Lex Sarah om stöld hos boende på Tallåsen 
Dnr SN 2019/53 

  

 
2019-10-14 Lex Sarah om personuppgiftsincident 
gällande felutskick försörjningsstöd Dnr SN 2019/92 

  

 
2019-10-15 Lex Sarah om stöld hos boende på Tallåsen 
vecka 40 2019 Dnr SN 2019/94 

  

 
2019-10-29 Händelseanalys med komplettering av Lex 
Sarah om personuppgiftsincident gällande felutskick 
försörjningsstöd, IVO dnr 8.1.2–38084/2019 Dnr SN 
2019/92 

  

 
2019-10-29 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen s 
sammanträde den 29 oktober 2019 - Redovisning ej 
verkställda beslut inom socialförvaltningen kvartal 2 
2019 Dnr SN 2019/79 

  

 
2019-10-21 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges 
sammanträde den 21 oktober 2019 § 164 - Motion från 
Markus Lundin (KD) om sommarvistelse för ensamma 
äldre    

  

 
2019-11-18 Klagomål på att personal från hemtjänst 
inte har särskilda kläder på sig så att det går att se att de 
kommer från hemtjänsten    

  

 
2019-11-05 Beslut i Förvaltningsrätten 2019-11-05 
målnr 5908–19 om överklagat beslut i socialnämnden 
2019-09-18 om 

  

 
2019-10-07 Dom i Förvaltningsrätten 2019-10-07 målnr 
5492–18 om ansökan om återkrav enligt 9 kap 
socialtjänstlagen – bifall för sökande socialnämnden 

  

 
2019-10-08 Dom i Förvaltningsrätten 2019-10-08 målnr 
1485–19 om ekonomiskt bistånd - avslag för klagande 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-12-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-10-15 Dom i Förvaltningsrätten 2019-10-15 målnr 
5267–19 om överklagat beslut i socialnämnden 2019-
09-19 om ekonomiskt bistånd - avslag för klagande 

  

 
2019-10-17 Dom i Förvaltningsrätten 2019-10-17 målnr 
5204–19 om överklagat beslut i socialnämnden 2019-
09-04 om ekonomiskt bistånd - avslag för klagande 

  

 
2019-10-19 Dom i Förvaltningsrätten 2019-10-19 målnr 
5619–19 om överklagat beslut i socialnämnden 2019-
09-24 om ekonomiskt bistånd - avslag för klagande 

  

 
2019-10-21 Dom i Förvaltningsrätten 2019-10-21 
målnr 4081–19 om överklagat beslut i socialnämnden 
2019-06-18 om ekonomiskt bistånd - avslag för 
klagande 
 

  

2019-10-23 Dom i Förvaltningsrätten 2019-10-23 
målnr 3352–19 om överklagat beslut i socialnämnden 
2019-05-20 om ekonomiskt bistånd - avslag för 
klagande 

  

 
2019-10-24 Dom i Förvaltningsrätten 2019-10-24 
målnr 3185–19 om överklagat beslut i socialnämnden 
2019-05-27 om ekonomiskt bistånd - avslag för 
klagande 

  

 

2019-10-24 Dom i Förvaltningsrätten 2019-10-24 
målnr 5567–19 och 5568–19 om överklagat beslut i 
socialnämnden 2019-09-09 och 2019-09-26 om 
ekonomiskt bistånd - avslag för klagande 

  

 
2019-10-24 Dom i Förvaltningsrätten 2019-10-24 målnr 5651–
19 om överklagat beslut i socialnämnden 2019-08-30 om 
ekonomiskt bistånd - avslag för klagande 
   
2019-11-12 Dom i Förvaltningsrätten 2019-11-12 målnr 
2165–19 om överklagat beslut i socialnämnden 2019-
03-22 om ekonomiskt bistånd - avslag för klagande 

  

 
2019-11-13 Dom i Förvaltningsrätten 2019-11-13 målnr 
3155–19 om överklagat beslut i socialnämnden 2019-
05-09 om ekonomiskt bistånd - avslag för klagande 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-12-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 
2019-11-13 Dom i Förvaltningsrätten 2019-11-13 målnr 
4473–19 om överklagat beslut i socialnämnden 2019-
07-22 om ekonomiskt bistånd - avslag för klagande 
 
__________ 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-12-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §137/19 

 

Informationsärenden 
 
Beslut 

 

Socialnämnden tackar för informationen. 
 
Carina Fyrpihl återkommer på beredande socialnämnd i 
december 2019 för fortsatt information gällande 
Förtroendevalda arbetsgivarroll och ansvar. 
 
Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till socialnämnden: 
 
Information från ordförande    

 
2019-04-02 Förtroendevalda arbetsgivarroll och ansvar 
Dnr SN 2019/85, personalchef Carina Fyrpihl 
informerade socialnämnden vid beredande nämnd i 
november. 

  

___________ 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2019-12-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §138/19 

 

Övriga frågor 
 

Beslut 

 

Övriga frågor läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till socialnämnden: 
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