
Kallelse 2018-12-13

Socialnämnden
Tid Plats
10:00-14:00 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7 i Fjugesta

Övriga
Kerstin Johansson, Verksamhetscontroller
Sandra Magnusson, Ekonom
Nancy Ganic-Murtic, Verksamhetsutvecklare
Kajsa Rosén, Utredningssekreterare
Tomas Andersson, T.f förvaltningschef

För att öka tillgängligheten vid kommunala arrangemang uppmanar Lekebergs kommun alla 
deltagare att undvika parfym-, rakvatten – och röklukt så att så många som möjligt ska kunna 

delta.
Inomhusmiljön i kommunens verksamhetslokaler ska, så långt det är möjligt, vara fri från starka 

dofter.

Ej tjänstgörande ersättare
Barbro Göransson (C)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)
Marita Johansson (MP)
Lennart M Pettersson (S)
Margareta Carlsson (V)

Beslutande ledamöter
Henrik Hult (C), ordförande
John Hägglöf (M), vice ordförande
Kjell Edlund (S), 2:e vice ordförande
Astrid Söderquist (C)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Göran Östling (M)
Mikael Bergdahl (S)
Wivie Palmroth (S)
Gerry Milton (SD)
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1 – Val av justerare Föredragande Ordförande 

Ärendebeskrivning

En justerare behöver utses att, tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll.

Förslag till beslut

xx väljs att, tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll.
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2 – Förvaltningschefen informerar Föredragande Tomas Andersson 

Ärendebeskrivning

Tf. förvaltningschef Tomas Andersson informerar socialnämnden om

- Controllertjänsten
- Kompetensförsörjningsplanen
- Ansökan om utvecklingsmedel

Presentation av ny förvaltningschef samt två nya enhetschefer.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
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3 – Taxor och avgifter inom socialnämnden 
2019 
(SON 18-246)

Föredragande Sandra Magnusson 

Ärendebeskrivning

Enligt kommunfullmäktiges beslut § 85, 2003-09-11 får socialnämnden årligen justera avgifterna för 
måltider och så kallade á priser i hemtjänst med hänsyn till förändringar i kommunens självkostnad.

Lekebergs kommun är medlem i Taxe- och avgiftsnämnden som har gett i uppdrag till ekonomerna i 
medlemskommunerna att lämna förslag på gemensamma taxor.

2019 räknas avgifterna upp efter kommunens förväntade kostnadsökningar. Avgifter för måltider i 
särskilt boende, korttidsvård och riktad dagverksamhet har räknats upp med KPI 
(konsumentprisindex). Måltider inom LSS lämnas oförändrad. Avgifter för hemtjänst, korttidsvård 
och kommunal hälso- och sjukvård har räknats upp med motsvarande löneökningar inom området. 
Trygghetslarmen höjs med 50 kr utifrån beräknad kostnad för kommunen och kommer därmed 
vara i paritet med övriga medlemskommuners pris.

Inom LSS föreslås en ny avgift för brukare som åker med kommunens fordon på fritiden till olika 
typer av aktiviteter. Det är en kilometeravgift som är olika stor beroende på antal resenärer. Andra 
medlemskommuner har redan liknande avgifter.

Förslag till beslut

Socialnämndens antar alla avgifter för 2019 enligt förslag.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Taxor och avgifter socialnämnden 2019
 Taxor och avgifter inom socialnämnden 2019
 §140 SONAU Taxor och avgifter inom socialnämnden 2019
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4 – Ersättningsnivå för utförd hemtjänst 
(SON 18-245)

Föredragande Sandra Magnusson 

Ärendebeskrivning

Ersättningsnivån inom LOV ska årligen justeras om kommunens kostnader förändras. 
Ersättningsnivåerna har ändrats med 3 % ökning för löner som är den förväntade löneökningen för 
2019 enligt kommunens budgetförutsättningar. Ersättning för lokalhyra är justerad utifrån 
kommunens nya kostnad för hemtjänstens lokaler efter utökning/ombyggnad av lokalytan samt en 
höjning med 2 % enligt kommunens budgetförutsättningar för 2019. Tillägget för administrativa 
kostnader har också korrigerats med en lägre tjänstgöringsgrad för enhetschef.

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att justera ersättningsnivån enligt LOV enligt bifogat förslag. Ersättningen 
ska gälla from 1 januari 2019.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Ersättningsförslag  LOV 2019
 Tänsteskrivelse - Ersättningsnivå 2019 för utförd hemtjänst enligt LOV
 §141 SONAU Ersättningsnivå för utförd hemtjänst
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5 – Ekonomisk rapport november 2018 
(SON 18-247)

Föredragande Sandra Magnusson 

Ärendebeskrivning

Ekonomiavdelningen har upprättat en ekonomisk rapport baserat på det ekonomiska utfallet per 
sista november korrigerat för större periodiseringsposter. Det visar ett utfall på 143 963 tkr och en 
avvikelse gentemot budget på -1 159 tkr totalt för hela förvaltningen. Avvikelsen motsvarar ett 
överskridande av budgeten med 0,7 %.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner ekonomisk rapport per sista november 2018.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - ekonomisk rapport november 2018 Socialnämnden
 Ekonomisk rapport november 2018
 §142 SONAU Ekonomisk rapport november 2018
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6 – Beslutsattestanter SON 2019 
(SON 18-248)

Föredragande Sandra Magnusson 

Ärendebeskrivning

Enligt antaget attestreglemente ska varje nämnd/styrelse besluta om att upprätta en förteckning 
över utsedda beslutsattestanter och ersättare inför varje nytt år.
Socialnämndens attestförteckning har uppdaterats för 2019.

Förslag till beslut

Socialnämnden antar beslutsattestanter och ersättare för Socialnämndens verksamheter 2019 
enligt den uppdaterade attestförteckningen.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - beslustattestanter för socialnämnden 2019
 Beslutsattestanter 2019 - SON
 §143 SONAU Beslutsattestanter SON 2019

Sida 7 av 16



Kallelse 2018-12-13

7 – MER-plan för socialnämnden 2019 
(SON 18-109)

Föredragande Sandra Magnusson 
och Nancy Murtic 

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag på MER-plan (mål, ekonomi och resultat) för 2019.

Socialnämndens budgetram har av kommunfullmäktige fastställts till 162 422 tkr (netto). Det är en 
ökning med 6 503 tkr eller 4,2 % från 2018. Internbudgeten bygger på 2018 års ram med justeringar 
enligt tabellen nedan. En central lönepott för den förväntade lönerevisionen 2019 finns i 
kommunstyrelsen budgetram. I budgetramen för 2019 ingår full kompensation för löneökningar, 
höjning av politiska arvoden samt hyresökningar. Dessutom ges ett tillskott för en ny 
resursfördelningsmodell som bygger på volymförändring av antalet personer över 75 år i 
kommunen. Samt ett tillfälligt anslag för förebyggande verksamhet

Det kan konstateras att nämnden står inför såväl nya som gamla utmaningar under 2019, vilka 
kommer kräva tuffa prioriteringar i verksamheterna. Tillgängliga resurser bör ställas i relation till 
krav, förväntningar och rimlighet på resultat, dvs. vilken måluppfyllelse är skälig att förvänta sig. För 
att klara årets förutsättningarna krävs det budgetdisciplin i alla verksamheter för att klara 
budgeten, balans mellan god kvalitet, god arbetsmiljö, öka frisktalen samt hitta smartare 
arbetsformer och arbetssätt. Nämnden och socialförvaltningens samtliga verksamheter ska sträva 
efter att god måluppfyllelse vad gäller upplevelsen av en god och trygg omsorg.

Vad gäller målen, indikatorerna och aktiviteterna kan följande nämnas: En borttagning av en 
indikator (Andelen deltagares upplevelse av meningsfull daglig verksamhet i Återbruket, Andra 
chansen) föreslås med hänvisning till svårigheten att ta fram egna enkäter och för en annan 
indikator (Miljödiplomering av Lekebergs kommun) föreslås fler aktiviteter (Uppmärksamma earth-
hour, använda tygkassar, källsortera med brukare, sätta upp informationstavlor med 
miljöinformation på enheterna).

Förslag till beslut

Socialnämnden

Antar MER-planen för 2019.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - MER-plan 2019
 MER-plan 2019 med plan 2020-2021 Socialnämnden
 Bilaga 1. till MER-plan, Resursfördelningsmodell äldreomsorgen Lekeberg 2019
 Internbudget SON 2019, Bilaga 2
 §144 SONAU MER-plan socialnämnden 2019
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8 – Vård- och omsorgsplan 2019 - 2030 
(VON 15-91)

Föredragande Nancy Murtic 

Ärendebeskrivning

2015-09-22 (§61) fick dåvarande förvaltningschef i uppdrag av vård- och omsorgsnämnden (idag 
socialnämnden) i uppdrag att ta fram en vård- och omsorgsplan för perioden 2016-2030. Av 
tjänsteskrivelsen, daterad 2015-09-09, framkommer bl.a. att:

”Lekeberg behöver planera för och utveckla kommunens vård och omsorg utifrån kommande 
behov. Krav kommer ställas på nytänkande, kvalitet och effektivt resursnyttjande för att hantera 
volymökningen men också på strategier för att dämpa kostnadsökningen”

Vidare kan utläsas att:

”En vård- och omsorgsplan bör utformas för att beskriva i vilken riktning Lekebergs kommun vill och 
ska arbeta inom vård- och omsorgsområdet. Planen ska ligga till grund för framtida 
ställningstaganden, kvalitetstänk och beslut om utveckling, oavsett politisk konstellation”

Och även:

”En sådan plan kan behandla strategier och förhållningssätt för handläggning och 
biståndsbedömning, förebyggande insatser, personalförsörjning, kost, boendeformer och teknik”

Planen är tänkt att vara ett kunskapsunderlag för det fortsatta, strategiska arbetet inom 
socialnämndens verksamheter. Det är i sammanhanget viktigt att påpeka att planen på intet sätt är 
heltäckande, utan ett första steg i det strategiska arbetet som Socialnämnden har framför sig. 
Planen är tänkt att användas som ett kunskapsunderlag i arbetet med framtagningen av varje års 
MER-plan och budgetplaneringen.

Förslag till beslut

Socialnämnden

antar vård- och omsorgsplanen

skickar ärendet vidare till kommunstyrelsen och föreslår en fortsatt hantering kring det 
identifierade behovet av SÄBO-platser.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Vård- och omsorgsplan 2019 - 2030
 Vård- och omsorgsplan 2019 - 2030
 §145 SONAU Vård- och omsorgsplan 2019 - 2030
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9 – Överenskommelse om samverkan inom 
hälso- och sjukvård, socialtjänst, elevhälsa, 
e-hälsa och kunskapsstyrning mellan Region 
Örebro län och kommunerna i Örebro län 
(SON 18-237)

Föredragande Kajsa Rosén 

Ärendebeskrivning

Syftet med överenskommelsen är att beskriva de bärande principer och gemensamma värderingar 
som är grund för hur kommuner och Regionen i Örebro län samverkar inom hälso- och sjukvård, 
socialtjänst, elevhälsa, e-hälsa och kunskapsstyrning. Den ska vara kulturskapande samt trygga 
vidmakthållandet av den tradition av tillitsfull samverkan som råder mellan parterna i Örebro län. 
Överenskommelsen kan också tjäna som ett samlande ramverk för de många avtal, 
överenskommelser och riktlinjer som finns inom dessa områden.

För att överenskommelsen ska bli giltig måste den först godkännas av behöriga nämnder inom 
kommunerna. I Lekebergs kommun är det Socialnämnden samt Kultur- och bildningsnämnden.

Förslag till beslut

Socialnämnden

godkänner överenskommelsen om samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, elevhälsa, e-
hälsa och kunskapsstyrning mellan Region Örebro län och kommunerna i Örebro län.

Översänder beslutet till Kultur- och bildningsnämnden samt kommunstyrelsen för kännedom.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Överenskommelse om samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, 

elevhälsa och kunskapsstyrning mellan Region Örebro län och kommunerna i Örebro län
 Överenskommelse om samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, elevhälsa, e-hälsa 

och kunskapsstyrning mellan Region Örebro län och kommunerna i Örebro län
 Missiv - Överenskommelse om samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, elevhälsa, 

e-hälsa och kunskapsstyrning mellan Region Örebro län och kommunerna i Örebro län
 §146 SONAU  Överenskommelse om samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, 

elevhälsa, e-hälsa och kunskapsstyrning mellan Region Örebro län och kommunerna i 
Örebro län
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10 – Avskrivning av osäkra fordringar för 
socialnämnden 2018 
(SON 18-263)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Fordringar, med förfallodag den 31 december 2017 och äldre, är att betrakta som osäkra fordringar 
och skall därmed skrivas av i bokföringen. Fordringarna är dock fortfarande aktuella och försök 
görs, att genom olika åtgärder få dem reglerade. Avskrivning för Socialnämnden uppgår till 571 
kronor.

Förslag till beslut

Socialnämnden avskriver osäkra fordringar för socialnämnden uppgående till 571 kr.

Socialnämndens arbetsutskotts behandling av ärendet

Ordförande Henrik Hult (C) yrkar att ärendet stannar för slutgiltigt beslut i arbetsutskottet.

Propositionsordning

Ordförande frågar arbetsutskottet om de kan bifalla yrkandet.

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott avskriver osäkra fordringar för socialnämnden uppgående till 571 kr.
 

Efter avstämning mot socialnämndens delegationsordning lyfts ärendet till nämnden. 

 

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Avskrivning av osäkra fordringar 2018
 Avskrivning av osäkra fordringar, socialnämnden 2018
 §147 SONAU Avskrivning av osäkra fordringar för socialnämnden 2018

Sida 11 av 16



Kallelse 2018-12-13

11 – Rapportering IVO, Lex Sarah och 
överklaganden 

Föredragande Nancy Murtic 

Ärendebeskrivning

Under denna punkt får socialnämnden information om aktuella ärenden hos Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO) samt överklaganden.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.
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12 – Uppföljning av sjukfrånvaro på 
Socialförvaltningen 2018 
(SON 18-89)

Föredragande Kerstin Johansson 

Ärendebeskrivning

Under denna punkt får socialnämnden aktuell statistik över sjukfrånvaron på förvaltningen.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Socialförvaltningen sjukfrånvaro januari till oktober 2018
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13 – Meddelanden för kännedom 
Ärendebeskrivning

Inkomna handlingar till socialnämnden meddelas för kännedom.

Lista på meddelanden
 SON 18-253-1 - IVO granskning av konsulentstödd familjehemsverksamhet
 SON 18-249-1 - Samverkan mäns våld mot kvinnor.
 SON 18-250-2 - Synpunkt - Ang skräckslagna invånare i Lekeberga
 SON 18-250-3 - Protokollsutdrag KUB §99- redovisning av synpunkter och klagomål, Ang 

skräckslagna invånare i Lekeberg

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
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14 – Redovisning av delegeringsbeslut 
Ärendebeskrivning

Anmälan av delegationsbeslut för perioden 181019 - 181206.

Delegationsbeslut
 SON 18-16-50 - Anmälan av delegationsbeslut - bokning av konferenslokal
 SON 18-16-49 - Anmälan av delegationsbeslut - avtal nödsändare
 SON 18-16-47.1 - Anmälan av delegationsbeslut - 225 tecknande av tilläggsavtal

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
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15 – Anmälan av delegationsbeslut för 
perioden 181101 - 181130 (Sekretess) 
(SON 18-266)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen får en nämnd uppdra till ett utskott, ledamot eller ersättare eller åt en 
anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett vist ärende eller i en grupp av 
ärenden. Beslut som fattas enligt delegation ska anmälas till nämnden.

Här redovisas fattade delegationsbeslut enligt LSS, SoL och IFO.

Beslutsunderlag
 Delegationsbeslut enligt LSS, SoL och IFO för perioden 181101 - 181130 (Sekretess)

Sida 16 av 16


	f0c71145-928c-4f98-9085-365a2ea54b80.docx
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
	Beslutsunderlag
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
	Beslutsunderlag
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
	Beslutsunderlag
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
	Beslutsunderlag
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
	Beslutsunderlag
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
	Beslutsunderlag
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
	Beslutsunderlag
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Socialnämndens arbetsutskotts behandling av ärendet
	Propositionsordning
	Beslut
	Beslutsunderlag
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
	Beslutsunderlag
	Ärendebeskrivning
	Lista på meddelanden
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Delegationsbeslut
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag


