
Protokoll 2017-05-23

Socialnämnden
Tid Plats
13:00-15:30 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7 i 

Fjugesta  

Övriga
Anneli Carlsson (Förvaltningschef VON)
Gordana Sutic (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §§38-40, §§42-49

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Gordana Sutic

Ej tjänstgörande ersättare
Margareta Carlsson (V)

Beslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Göran Östling (M)
Mikael Bergdahl (S)
Wivie Eriksson (S)
Gerry Milton (SD)
Barbro Göransson (C)  ersätter Astrid Söderquist (C)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)  ersätter Ulrika 
Ingvarsson (KD)
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Protokoll 2017-05-23

Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2017-05-23

Datum för överklagan 2017-05-24 till och med 2017-06-15

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Protokoll 2017-05-23

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§38 Val av protokolljusterare, tid och plats
§39 Förvaltningschef informerar

§40 Informationsärende - Om MER-beredningen gällande budget 2018 för 
Socialnämnden

§42 Prognosrapport 1-2017 för Socialnämnden
§43 Utvärdering av lag om valfrihetssystem  LOV

§44 Yttrande över revisionsrapport om granskning av ledning och styrning inom LSS-
verksamheten

§45 Ersättare för Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) under semesterperioden 
2017

§46 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 1 2017
§47 Anmälan av delegationsbeslut för perioden 170301-170430  (Sekretess)
§48 Redovisning av delegeringsbeslut 170301-170430
§49 Meddelanden
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Protokoll 2017-05-23

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§38- Val av protokolljusterare, tid och plats
Ärendebeskrivning
Protokollet justeras den 24 maj 2017 kl 13.30, sekreterares tjänsterum, Kommunhuset, Bangatan 7 i 
Fjugesta.

Beslut
Socialnämnden utser Kjell Edlund (S) till ordinarie protokolljusterare och Barbro Göransson (C) till 
ersättare, att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2017-05-23

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§39- Förvaltningschef informerar
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Anneli Carlsson informerar om aktuella och pågående händelser inom 
socialförvaltningen.Be

 Enhetschefen för nattenheten och HSL har sagt upp sig. Imorgon har ledningsgruppen ett 
extra möte för att diskutera hur man löser situationen tillfälligt fram till 30 sep.

 Organisationsöversyn görs inom förvaltningen till hösten.

 Förvaltningen har gjort en anmälan till IVO om riskperson gällande legitimerad person. 
Förvaltningen har gjort en egen utredning också.

 Information om brukare med många hemtjänsttimmar över 124 timmar. Det är 3 till 6 
personer per månad som har så pass många hemtjänsttimmar. Snittet ligger på 3 personer i 
månaden.

 Resursfördelningsmodell inom äldreomsorgen blir klar till hösten. Information till nämnden i 
höst.

 Uppdrag genomlysning av hemtjänsten. Faktisk gjord brukartid, jämföra med den planerade 
tiden. Johan Carsbrant har tagit fram en delrapport. Återrapportering av rapporten till hösten 
till nämnden.

 Bekymmersamt läge inför sommaren, svårt att få tag i sjuksköterskor, undersköterskor och 
socialsekreterare.

 Saknas två socialsekreterare inom IFO, rekrytering pågår.

 Två teamledare anställda inom IFO börjar i mitten av juni.

 Upphandling pågår för boende för ensamkommande HVB/Stödboende. Utvärdering klar 2 
juni. Arbetsutskottet kommer att ha ett extra sammanträde i juni för att anta anbuden.

 Ny lag om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård 2018-01-01, 
överenskommelse med regionen. Patienter ska tas hem inom tre kalenderdagar.Trygg och 
säker hemgång, sk hemtagningsteam.

 Hemtjänstens lokaler blir kvar i Klaessonshuset. Lokalerna kommer att anpassas till den 
verksamhet som berdrivs där,  Det blir en utökad hyreskostnad för nämnden.

 Planering för gruppbostad LSS pågår, inflyttning i början av juli.
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

 Återbruket  - förvaltningen letar efter lämpliga lokaler. Stationshuset i Fjugesta är på förslag.

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad

Sida 6 of 17



Protokoll 2017-05-23

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§40 - Informationsärende - Om MER-beredningen gällande budget 
2018 för Socialnämnden (SON 17-175)
Ärendebeskrivning
Information om inriktning för budget 2018 för Socialnämnden.

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§42 - Prognosrapport 1-2017 för Socialnämnden (SON 17-150)
Ärendebeskrivning
Prognos 1-2017 för Socialnämnden redovisar händelser i verksamheterna och målarbetet fram till 30 
april 2017 och en ekonomisk prognos för helåret. Nämnden prognostiserar ett underskott på – 
800 000 kr för helåret.

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner nämndens prognosrapport 1- 2017.

Arbetsutskottets beslut
Överlämnar ärendet för beslut till nämnden.

Yrkande på nämnden
Henrik Hult (C) yrkar att nämnden godkänner prognosrapport 1-2017 samt ger förvaltningschefen i 
uppdrag att till nästa nämnd i augusti presentera en budget i balans.

Nämnden ställer sig bakom Henrik Hults yrkande.

 

Beslut
Socialnämnden
1. Godkänner nämndens prognosrapport 1- 2017.
2. Ger förvaltningschefen i uppdrag att till nästa nämnd i augusti presentera en budget i balans.

 

Beslutsunderlag
 §104 SONAU Socialnämndens prognosrapport 1 – 2017 - (SON 17-150-1)

Expedieras till 
Kommunstyrelsen
Anneli Carlsson, förvaltningschef
Förvaltningen
Sandra Magnusson, ekonom

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§43 - Utvärdering av lag om valfrihetssystem  LOV (VON 16-79)
Ärendebeskrivning
Lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV), trädde i kraft den 1 januari 2009. LOV, reglerar vad som 
gäller för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva kommunala och 
landstingskommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård- och 
omsorgstjänster till brukaren. Vård- och omsorgsnämnden beslöt i december 2012 att förslå 
Kommunfullmäktige att införa valfrihetssystem enligt LOV. 2013-02-07 § 4 beslutade 
Kommunfullmäktige att införa LOV från och med 1 januari 2017 i Lekebergs kommun. Vård- och 
omsorgsnämnden (numera Socialnämnden) beslutade 2016-05-25 § 44 att uppdra åt 
förvaltningschef att utreda om Lekeberg kommuns tillämpning av LOV ska fortlöpa. Den här 
utvärderingen syftar till att belysa olika aspekter sedan införandet för att nämnden ska kunna ta 
ställning till hur införandet av LOV fortsättningsvis ska hanteras.

Förslag till beslut
Socialnämnden
1. Tar del av utvärderingen gällande LOV och lägger informationen till handlingarna.
2. Ger förvaltningschefen i uppdrag att se över och vidareutveckla valfrihetssystem enligt LOV i 
kommunen.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Socialnämnden
1. Tar del av utvärderingen gällande LOV och lägger informationen till handlingarna.
2. Ger förvaltningschefen i uppdrag att se över och vidareutveckla valfrihetssystem enligt LOV i 
kommunen.

Yrkanden på nämnden
Kjell Edlund (S) yrkar att Socialdemokraterna ställer sig bakom beslutspunkt 1 men att beslutspunkt 
nr 2 bordläggs. Med den motiveringen att nämnden ska vänta med beslut om LOV tills 
genomlysningen av hemtjänsten är klar samt att förvaltningen behöver göra en grundlig utredning 
om konsekevenserna om vi har LOV med omvårdnadsinsatser.

Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut (beslutspunkt 2) mot Kjell Edlunds yrkande och 
finner att nämnden beslutar att ej bordlägga ärendet.

Beslut
Socialnämnden
1. Tar del av utvärderingen gällande LOV och lägger informationen till handlingarna.
2. Ger förvaltningschefen i uppdrag att se över och vidareutveckla valfrihetssystem enligt LOV i 
kommunen.
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

 

Reservation
Socialdemokraterna  Kjell Edlund, Mikael Bergdahl och Wivie Eriksson reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Kjell Edlunds yrkande.

Beslutsunderlag
 §105 SONAU Utvärdering av  lag om valfrihetssytem LOV - (SON 16-79-6)
 §44 VON Uppdrag om att utreda om Lekebergs kommun ska fortsätta med Lagen om 

valfrihetssystem (LOV) - (VON 16-79-5)

Expedieras till 
Anneli Carlsson, förvaltningschef
Förvaltningen
Sandra Magnusson, ekonom

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§44 - Yttrande över revisionsrapport om granskning av ledning 
och styrning inom LSS-verksamheten (VON 16-218)
Ärendebeskrivning
PwC har på uppdrag av Lekebergs revisorerna granskat ledning och styrning inom LSS-verksamheten 
och lämnat följande rekommendationer. Svaren redovisas under varje stycke: Att nämnden ombeds 
att säkerställa en tydlig styrning av LSS-verksamheten samt att organisationsplanen genomförs: I 
yttrandet konstateras att det varit vakanser inom hela IFO-området, men att man är på väldigt god 
väg att fylla ut samtliga tjänster. Det inte finns inga specifikt beslutade mål av nämnden som enbart 
rör LSS-verksamheten. MER-planen består i kommunfullmäktiges mål som brutits ned i nämndmål 
och därefter i olika mätbara indikatorer. Det finns därtill mål som regleras i lagen. Lagen tillsammans 
med den enskildes behov är utgångspunkten för handläggarnas arbete. Nämnden bedömer således 
att det finns en tydlig styrning av LSS-verksamheten. Att nämnden säkerställer att tillräcklig 
vägledning finns och att riktlinjer utarbetas: I dagsläget pågår ett arbete med att sammanställa 
riktlinjer för bedömning och utförande av insatser enligt LSS. Riktlinjerna kommer därefter att antas 
av nämnden. Att nämnden framgent säkerställer att vidtagna beslut om reduceringar får effekt: Som 
framkommer av granskningen sker en uppföljning av samtliga verksamheters ekonomi vid 
nämndsammanträdena. Nämnden får tre tertialrapporter med helårsprognos. Vidare sker 
uppföljningar tillsammans med förvaltningsekonom månadsvis i socialförvaltningens ledningsgrupp. 
Detta uppföljningsarbete kommer att pågå fortsättningsvis i syfte att säkerställa att de vidtagna 
besluten om reduceringar fått effekt. Det finns således ett systematiskt sätt där alla fattade 
nämndbeslut följs upp och nämnden bedömer att detta säkerställer att vidtagna beslut genomförs 
och att nämnden därigenom har den information som nämnden behöver. Sammanfattningsvis anser 
nämnden att åtgärder redan har eller kommer att vidtas för att åtgärda de brister som framkommit i 
rapporten från revisionen.

Förslag till beslut
Socialnämnden antar yttrandet gällande revisionsrapport om granskning av styrning och ledning 
inom LSS-verksamheten och överlämnar det till revisorerna.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Socialnämnden antar yttrandet gällande revisionsrapport om granskning av styrning och ledning 
inom LSS-verksamheten och överlämnar det till revisorerna.
 

Beslut
Socialnämnden antar yttrandet gällande revisionsrapport om granskning av styrning och ledning 
inom LSS-verksamheten och överlämnar det till revisorerna.
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Beslutsunderlag
 Revisionsrapport -  Granskning av ledning och styrning LSS-verksamheten - (SON 16-218-3)
 Missiv - Granskning av ledning och styrning LSS-verksamheten - (SON 16-218-2)
 §106 SONAU Yttrande över revisionsrapport om granskning av ledning och styrning inom LSS-

verksamheten - (SON 16-218-5)

Expedieras till 
Karin Jäderbrink, PWC
Kommunens Revisorer

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§45 - Ersättare för Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 
under semesterperioden 2017 (SON 17-179)
Ärendebeskrivning
Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska det finnas en Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), som 
ansvarar för att de patienter som berörs av kommunens ansvarsområde, får en säker och 
ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet. Det åligger även MAS att göra anmälan om en 
patient drabbas av eller utsätts för risk eller allvarlig skada enlig lex Maria. Inom socialförvaltningen 
är Barbro Eriksson medicinskt ansvarig sjuksköterska. Under hennes semesterperiod vecka 25-28 är 
enhetschef Anna Gunnarsson utsedd till Medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Förslag till beslut
Socialnämnden utser Anna Gunnarsson till Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), vecka 25-28 
under semesterperioden 2017.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Socialnämnden utser Anna Gunnarsson till Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), vecka 25-28 
under semesterperioden 2017.

Beslut
Socialnämnden utser Anna Gunnarsson till Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), vecka 25-28 
under semesterperioden 2017.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ersättare för Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) under 

semesterperioden 2017 - (SON 17-179-1)
 §107 SONAU Ersättare för Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) under semesterperioden 

2017 - (SON 17-179-2)

Expedieras till 
Anneli Carlsson, förvaltningschef 
Anna Gunnarsson, enhetschef Oxelgården
Enhetschefer

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§46 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till 
IVO kvartal 1 2017 (SON 17-147)
Ärendebeskrivning
Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ gällande 
SoL och LSS till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Rapporteringen gäller såväl nya beslut som ej 
verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal. För kvartal 1, 2017 finns 3 ej verkställda 
beslut att rapportera in till IVO. 3 ej verkställda beslut enligt LSS vuxen. Rapporteringen av ej 
verkställda beslut redovisas till revisorer och kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Socialnämnden
1. Godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 1-2017 till IVO.
2. Vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Socialnämnden
1. Godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 1-2017 till IVO.
2. Vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom

Beslut
Socialnämnden
1. Godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 1-2017 till IVO.
2. Vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.

 

Beslutsunderlag
 Kvartalsrapport till IVO - Ej verkställda beslut, kvartal 1 2017 (Vuxenenheten) - (SON 17-147-

4)
 Individrapport - ej verkställda beslut LSS (Vuxenenheten) - (SON 17-147-3)
 Individrapport - ej verkställda beslut LSS (Vuxenenheten) - (SON 17-147-2)
 Individrapport - ej verkställda beslut LSS (Vuxenenheten) - (SON 17-147-1)
 §108 SONAU Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 1 2017 - 

(SON 17-147-5)

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
Kommunens Revisorer

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§47 - Anmälan av delegationsbeslut för perioden 170301-170430  
(Sekretess) (SON 17-105)
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.

Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.

Beslutsunderlag
 Anmälan av delegationsbeslut för perioden 170301-170430 (Barn- och familjeenheten) - 

(SON 17-105-1)
 Delegationsbeslut enligt LSS, SoL och IFO för perioden 170301 - 170430 (Vuxenenheten) - 

(SON 17-105-2)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§48- Redovisning av delegeringsbeslut 170301-170430
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.

Delegeringsbeslut
  Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om tillsvidareanställning LSS - (SON 17-170-1)
  Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om entledigande på ansökan av den anställde 

sjuksköterska - (SON 17-178-1)
  Anmälan av delegationsbeslut - Uppsägning på egen begäran sjuksköterska - (SON 17-197-1)
  Anmälan av delegationsbeslut - beslut om tillsvidareanställning sjuksköterska 100% - (SON 

17-198-1)
  Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om tillsvidareanställning inom LSS - (SON 17-199-1)

Beslut
Socialnämnden godkänner redovisning av fattade delegationsbeslut.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§49- Meddelanden
Ärendebeskrivning
Inkomna meddelanden till Socialnämnden.

Meddelanden
  Åtgärdsbeslut från IVO - Tillsyn av vård- och omsorgsnämndens plan för egenkontroll och 

riskanalys inom äldreomsorgen för år 2017 dnr 8.5-35849/2016 - (VON 16-226-3)
  Utredning enligt 14 kap. 6 § Socialtjänstlagen avseende händelse i hemtjänsten anmälan 

enligt lex Sarah - (SON 17-123-6)
  Beslut från IVO gällande anmälan enligt lex Sarah avseende hemtjänsten i Lekeberg Dnr 

8.1.2-10004/2017 - (SON 17-123-5)
  Beslut återkallelse av serveringstillstånd  på grund av ny ägare och att verksamheten lagts 

ned enligt 9 kap 18 § 1 st alkohollagen - (SON 17-106-6)

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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