
Protokoll 2017-04-03

Socialnämnden
Tid Plats
13:45-16:15 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7 i 

Fjugesta  

Övriga
Anneli Carlsson (Förvaltningschef VON)
Anna Gunnarsson (Projektledare) §19
Nancy Ganic Murtic (Verksamhetsutvecklare)
Patrik Germer (Alkoholhandläggare) §§29-30
Gordana Sutic (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §§16-19, §§21-37

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Gordana Sutic

Ej tjänstgörande ersättare
Barbro Göransson (C)
Lennart M Pettersson (S)

Beslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Göran Östling (M)
Mikael Bergdahl (S)
Wivie Eriksson (S)
Gerry Milton (SD)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)  ersätter 
Ulrika Ingvarsson (KD)
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Protokoll 2017-04-03

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2017-04-03

Datum för överklagan 2017-04-05 till och med 2017-04-27

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Protokoll 2017-04-03

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§16 Val av protokolljusterare, tid och plats
§17 Förvaltningschef informerar

§18 Informationsärende - Återkoppling avseende finansiering av nationell stödfunktion 
på SKL till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad socialtjänst

§19 Informationsärende - Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom
§21 Ekonomisk uppföljning februari 2017
§22 Ersättningsnivå 2017 för utförd hemtjänst i samband med införande av LOV
§23 Beslutsattestanter för Socialnämnden 2017
§24 Delegationsordning för Socialnämnden 2017

§25 Rekommendation från SKL i syfte att stärka utveckling och kvalitet på särskilda 
boenden för äldre nattetid

§26 Intern kontrollplan för Socialnämnden 2017
§27 Patientsäkerhetsberättelse 2016 för Lekebergs kommun

§28 Redovisning av verksamhet med personligt ombud inom Sydnärke verksamhetsår 
2016

§29 Verksamhetsbeskrivning och ekonomisk redovisning för alkoholhandläggningen i 
Sydnärke 2016

§30 Ansökan om permanent serveringstillstånd att servera alkoholdrycker enligt 
alkohollagens 8 kap 2§, Restaurang Lannalodge, Lanna

§31 Omorganisation inom IFO-enheten samt prioriteringar inom 
biståndshandläggningen

§32 Delegering till arbetsutskottet att besluta i alla frågor gällande upphandlingen av 
HVB/Stödboende

§33 Ändring av sammanträdesdag för Socialnämnden i maj
§34 Redovisning av ärenden inom Lex Sarah/Lex Maria april 2017
§35 Anmälan av delegationsbeslut för perioden 170201-170228 (Sekretess)
§36 Redovisning av delegeringsbeslut 170201-170331
§37 Meddelanden
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Protokoll 2017-04-03

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§16- Val av protokolljusterare, tid och plats
Ärendebeskrivning
Justering av protokoll den 5 april 2017 kl 09.00, sekreterares tjänsterum, Kommunhuset, Bangatan 7 i 
Fjugesta.

Beslut
Socialnämnden utser Kjell Edlund (S) till ordinarie protokolljusterare och Gerry Milton (SD) som 
ersättare att justera dagens protokoll jämte ordförande.

Paragrafen är justerad

Page 4 of 26



Protokoll 2017-04-03

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

 Produktionsmålen för socialförvaltningens ledningsgrupp.

 Platsplanering, det är dubbelbeläggning på korttidsvården. 9 platser behövs omgående inom 
SÄBO.

 Rekryteringsläget på IFO. Vi har ej full bemanning på IFO det saknas socialsekreterare. Ny 
IFO-chef börjar 10 april Tina Jansson.

 Tre sjuksköterskor har slutar och det finns vakanser.

  Just nu håller man på och tittar på de olika rollerna inom förvaltningen för att tydliggöra 
ansvaret. Det medicinska ansvaret har Anna-Karin Gruffman-Arne. Rollfördelningen mellan 
förvaltningschef och ställföreträdande förvaltningschef.

 Ny MAS Barbro Eriksson sjuksköterska inom organisationen har fått uppdraget.

 Det är svårt att få tag i vikarier inom vård och omsorg inför sommaren. Det är svårast att få 
tag i sommarvikarier inom hemtjänsten.

 Sjukfrånvaron inom förvaltningen januari till februari ligger på 11,89%. 2,49 % mer jämfört 
med 2016 samma period.

 Integrationsarbetet har påbörjats inom kommunen där socialförvaltningen ingår som en del. 

Nancy Ganic Murtic, verksamhetsutvecklare informerar om den planerade upphandlingen 
gällande Stödboende/HVB.

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2017-04-03

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§18 - Informationsärende - Återkoppling avseende finansiering av 
nationell stödfunktion på SKL till stöd för utvecklingen av en mer 
kunskapsbaserad socialtjänst (VON 16-101)
Ärendebeskrivning
Socialnämnden antog tidigare rekommendation från SKL om finansiering av stöd för nationell 
stödfunktion utveckling av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst. Här kommer 
en återkoppling från SKL i frågan.

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Återkoppling avseende Finansiering av nationell stödfunktion på SKL till stöd för utvecklingen 

av en mer kunskapsbaserad socialtjänst - (VON 16-101-5)
Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§19 - Informationsärende - Nationella riktlinjer för vård och 
omsorg vid demenssjukdom (SON 17-130)
Ärendebeskrivning
Information om nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Socialstyrelsen - Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom - (SON 17-130-

1)
Paragrafen är justerad
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Protokoll 2017-04-03

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§21 - Ekonomisk uppföljning februari 2017 (SON 17-99)
Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har upprättat ekonomisk uppföljning per sista februari för Socialnämnden. 
Utfallet tom 28 februari visar ett överskott på 1 545 tkr vilket motsvarar en förbrukning på 15,6 % av 
budgeten för innevarande period. Riktvärdet för perioden är 17 % i förbrukning av budgeten. 
Nämnas bör att budget för nya gruppboendet och ny platser på Oxelgården är periodiserad över hela 
året och motsvarar 640 tkr för perioden. När budgeten räknas bort är förbrukningen istället 16,1 %.

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner ekonomisk uppföljning per sista februari 2017.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Socialnämnden godkänner ekonomisk uppföljning per sista februari 2017.

Beslut
Socialnämnden godkänner ekonomisk uppföljning per sista februari 2017.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ekonomisk uppföljning februari 2017 - (SON 17-99-3)
 Ekonomisk uppföljning februari 2017 - (SON 17-99-2)
 §61 SONAU Ekonomisk uppföljning februari 2017 - (SON 17-99-1)

Expedieras till 
Förvaltningen
Sandra Magnusson, ekonom

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§22 - Ersättningsnivå 2017 för utförd hemtjänst i samband med 
införande av LOV (SON 17-103)
Ärendebeskrivning
1 september 2014 infördes LOV Lagen om valfrihet i Hemtjänsten och ersättningsnivå för utförd 
timma beslutades enligt Dnr: VON 14-61 § 47. Ersättningsnivån ska årligen justeras om kommunens 
kostnader förändras. Ersättningsnivåerna har ändrats med 2,5 % ökning för löner som är den 
förväntade löneökningen för 2017 samt 3,5 % ökning för lokalkostnader vilket motsvarar kommunens 
ökning i hyreskostnader för 2017.

Förslag till beslut
Socialnämnden fastställer den föreslagna ersättningsnivån för utförd hemtjänst enligt bilaga, att 
börja gälla ifrån 1 april 2017.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Socialnämnden fastställer den föreslagna ersättningsnivån för utförd hemtjänst enligt bilaga, att 
börja gälla ifrån 1 april 2017.

Beslut
Socialnämnden fastställer den föreslagna ersättningsnivån för utförd hemtjänst enligt bilaga, att 
börja gälla ifrån 1 april 2017.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ersättningsnivå för utförd hemtjänst - (SON 17-103-2)
 Ersättningsförslag  LOV 2017 - (SON 17-103-3)
 §62 SONAU Ersättningsnivå 2017 för utförd hemtjänst i samband med införande av LOV - 

(SON 17-103-1)

Expedieras till 
Förvaltningen
Sandra Magnusson, ekonom

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§23 - Beslutsattestanter för Socialnämnden 2017 (SON 17-102)
Ärendebeskrivning
Enligt antaget attestreglemente ska varje nämnd/styrelse besluta om att upprätta en förteckning 
över utsedda beslutsattestanter och ersättare inför varje nytt år.

Förslag till beslut
Socialnämnden antar beslutsattestanter och ersättare för Socialnämndens verksamheter 2017.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Socialnämnden antar beslutsattestanter och ersättare för Socialnämndens verksamheter 2017.

Beslut
Socialnämnden antar beslutsattestanter och ersättare för Socialnämndens verksamheter 2017.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Beslutsattestanter för socialnämnden 2017 - (SON 17-102-2)
 Beslutsattestanter 2017 - SON - (SON 17-102-3)
 §63 SONAU Beslutsattestanter för Socialnämnden 2017 - (SON 17-102-1)

Expedieras till 
Förvaltningschef 
Enhetschefer
Ekonomiavdelningen
Sandra Magnusson, ekonom

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§24 - Delegationsordning för Socialnämnden 2017 (VON 16-181)
Ärendebeskrivning
De lagliga förutsättningarna för delegering finns i kommunallagens 6 kap. Lagrum anges i 
delegationsordningen enbart när annan lagstiftning än KL 6 kap 33 – 38 §§ är aktuell. Enligt 
kommunallagen 6 kap 33 § får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt 
en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av 
ärenden. Delegationsordningen är ett levande dokument som granskas minst en gång per år och vid 
behov revideras. Anledningen till revidering kan vara ändringar i lagstiftning, praxis samt 
organisatoriska justeringar. I förevarande fall, således inför årets revidering, handlar det om en 
förenkling av handläggningen av vissa ärenden samt en strävan efter en enhetlighet i kommunens 
olika nämnder/styrelser. Därtill har vissa tillägg gällande handläggningen av ärenden rörande 
alkoholtillstånd lagts till. Inför 2017-års revidering har delegationsordningen skickats ut på remiss till 
samtliga enhetschefer inom Socialförvaltningen, IFO och alkoholhandläggare Patrik Germer.

Förslag till beslut
Socialnämnden antar delegationsordningen för Socialnämnden 2017.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Socialnämnden antar delegationsordningen för Socialnämnden 2017.

Beslut
Socialnämnden antar delegationsordningen för Socialnämnden 2017.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Revidering av delegationsordning för Socialnämnden 2017 - (VON 16-181-

2)
 Delegationsordning Socialnämnden 2017 -arbetsdokument med rödmarkerade revideringar - 

(42224)
 §64 SONAU Delegationsordning  för Socialnämnden 2017 - (SON 16-181-1)
 Delegationsordning 2017 för Socialnämnden - (43667)

Expedieras till 
Förvaltningen
Förvaltningschef
Enhetschefer

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§25 - Rekommendation från SKL i syfte att stärka utveckling och 
kvalitet på särskilda boenden för äldre nattetid (SON 17-44)
Ärendebeskrivning
2017-01-20 skickades en rekommendation rörande kvalitet i särskilt boende ut från Sveriges 
kommuner och landsting (SKL). I meddelandet tillråder SKL alla 290 kommuner att fatta beslut att 
anta rekommendationen som syftar till att stärka utvecklig och kvalitet på särskilda boenden för 
äldre nattetid. Sveriges socialchefer, FAMNA och Vårdföretagarna, tagit fram den här 
rekommendationen i syfte att ytterligare stötta kommunerna i deras arbete med ökad kvalitet inom 
detta område. Särskilt fokus kommer att vara i förnyelse- och förbättringsarbetet.

Förslag till beslut
Socialnämnden antar SKL:s rekommendation i syfte att stärka utveckling och kvalitet på särskilda 
boenden för äldre nattetid.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Socialnämnden antar SKL:s rekommendation i syfte att stärka utveckling och kvalitet på särskilda 
boenden för äldre nattetid.

Beslut
Socialnämnden antar SKL:s rekommendation i syfte att stärka utveckling och kvalitet på särskilda 
boenden för äldre nattetid.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rekommendation i syfte att stärka utveckling och kvalitet på SÄBO för äldre 

nattetid - (SON 17-44-4)
 VB: Rekommendation från SKL att stärka utveckling och kvalitet på särskilda boenden för 

äldre nattetid (1/2) - (SON 17-44-2)
 VB: Rekommendation från SKL att stärka utveckling och kvalitet på särskilda boenden för 

äldre nattetid (2/2) - (SON 17-44-1)
 §65 SONAU Rekommendationen från SKL i syfte att stärka utveckling och kvalitet på särskilda 

boenden för äldre nattetid - (SON 17-44-3)

Expedieras till 
SKL - Sveriges Kommuner och Landsting
Nancy Ganic Murtic, Verksamhetsutvecklare

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§26 - Intern kontrollplan för Socialnämnden 2017 (VON 16-180)
Ärendebeskrivning
Enligt Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna varje år anta en 
särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen inom sin verksamhet. Nämndernas ansvar för 
den interna kontrollen anges i kommunallagen 6:7. Det är alltid respektive nämnd som har det 
yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. I detta ansvar ligger att utifrån principerna 
för den interna kontrollen i kommunen vid behov utfärda regler och anvisningar för den egna interna 
kontrollens organisation, utformning och funktion. Det är viktigt att detta dokumenteras och antas av 
nämnd. Kontrollplanerna ska antas i samband med beslut om MER-plan och innehålla. •Vilka rutiner 
samt vilka kontrollmoment som ska följas upp. •Omfattningen på uppföljningen (frekvensen). •Vem 
som ansvarar för att utföra uppföljningen. •Till vem uppföljningen ska rapporteras. •När 
rapportering ska ske. •Genomförd riskbedömning.

Förslag till beslut
Socialnämnden antar intern kontrollplan 2017 för Socialnämnden.

Arbetsutskottets beslut
Ärendet överlämnas till nämnden för beslut.
 

Beslut
Socialnämnden antar intern kontrollplan 2017 för Socialnämnden.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Socialnämndens intern kontrollplan 2017 - (VON 16-180-2)
 Socialnamndens intern kontrollplan för 2017 - (43335)
 §66 SONAU Intern kontrollplan för Socialnämnden 2017 - (SON 16-180-1)

Expedieras till 
Kommunstyrelsen
Förvaltningen
Förvaltningschef
Enhetschefer

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2017-04-03

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§27 - Patientsäkerhetsberättelse 2016 för Lekebergs kommun 
(SON 17-3)
Ärendebeskrivning
Patientsäkerhetsberättelse ska upprättas senast 1 mars varje år. I patientsäkerhetsberättelsen ska 
framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under förgående kalenderår, vilka åtgärder som 
vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som uppnåtts. Patientsäkerhetsberättelsen 
är upprättad av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS/MAR).

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelsen för Lekebergs kommun 2016.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Socialnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelsen för Lekebergs kommun 2016.

Beslut
Socialnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelsen för Lekebergs kommun 2016.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Patientsäkerhetsberättelse 2016 - (SON 17-3-2)
 Patientsäkerhetsberättelse 2016 för Lekebergs kommun - (SON 17-3-3)
 §67 SONAU Patientsäkerhetsberättelse 2016 för Lekebergs kommun - (SON 17-3-1)

Expedieras till 
Förvaltningschef Anneli Carlsson
Enhetschef Anna-Karin Gruffman Arne

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§28 - Redovisning av verksamhet med personligt ombud inom 
Sydnärke verksamhetsår 2016 (SON 17-101)
Ärendebeskrivning
Personligt ombud har funnits i Sydnärke sedan 2001. Verksamheten har två heltidstjänster som 
verkar i Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg. Verksamheten finansieras med statsbidrag 
från Länsstyrelsen i Örebro Län. Den gemensamma ansökan för Sydnärke gällande medel från 
länsstyrelsen görs av Kumla kommun. Socialförvaltningen i Kumla har sammanställt en redovisning av 
verksamhet med personligt ombud för verksamhetsåret 2016. Redovisningen är inskickad till 
Länsstyrelsen i Örebro län. Länsstyrelsen behöver ha in underlag för att kunna fatta beslut om 
fortsatt statsbidrag. Fördelningen av ärenden PO verksamheten har under 2016 varit enligt följande: 
Askersund 7 Hallsberg 7 Kumla 15 Laxå 3 Lekeberg 3

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av verksamhet med personligt ombud inom Sydnärke 
verksamhetsår 2016.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av verksamhet med personligt ombud inom Sydnärke 
verksamhetsår 2016.

Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av verksamhet med personligt ombud inom Sydnärke 
verksamhetsår 2016.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2016, 

Sydnärkekommunerna - (SON 17-101-3)
 Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2016 - (SON 17-101-1)
 §68 SONAU Redovisning av verksamhet med personligt ombud inom Sydnärke 

verksamhetsår 2016 - (SON 17-101-2)

Expedieras till 
Kumla kommun, Socialförvaltningen

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§29 - Verksamhetsbeskrivning och ekonomisk redovisning för 
alkoholhandläggningen i Sydnärke 2016 (SON 17-42)
Ärendebeskrivning
För att kunna fullgöra uppgifter i enlighet med alkohollagen har Sydnärkekommunerna Askersund 
Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg gemensamt tillsatt en alkoholhandläggare som verkar över alla 
fem kommunerna. Till största delen består arbetet av handläggning av ansökningar och 
serveringstillstånd av skiljda slag samt andra kontakter med tillståndshavare. Alkoholhandläggaren 
ansvarar också för tillsyn av försäljning av folköl och tobak samt kontroll av detaljhandel av recepfria 
läkemedel. Alkoholhandläggaren har inkommit med en verksamhetsbeskrivning och ekonomisk 
redovisning för Alkoholhandläggningen i Sydnärke 2016

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner verksamhetsbeskrivning och ekonomisk redovisning för 
Alkoholhandläggningen i Sydnärke 2016.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Socialnämnden godkänner verksamhetsbeskrivning och ekonomisk redovisning för 
Alkoholhandläggningen i Sydnärke 2016.

Beslut
Socialnämnden godkänner verksamhetsbeskrivning och ekonomisk redovisning för 
Alkoholhandläggningen i Sydnärke 2016.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Verksamhetsbeskrivning och ekonomisk redovisning för 

alkoholhandläggningen i Sydnärke 2016 - (SON 17-42-2)
 Verksamhetsbeskrivning och ekonomisk redovisning för alkoholhandläggningen i Sydnärke 

2016 - (SON 17-42-1)
 §69 SONAU Verksamhetsbeskrivning och ekonomisk redovisning för alkoholhandläggningen i 

Sydnärke 2016 - (SON 17-42-3)

Expedieras till 
Patrik Germer, Alkoholhandläggare Hallsbergs kommun

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§30 - Ansökan om permanent serveringstillstånd att servera 
alkoholdrycker enligt alkohollagens 8 kap 2§, Restaurang 
Lannalodge, Lanna (SON 17-106)
Ärendebeskrivning
J&M Eventgroup AB söker permanent serveringstillstånd för servering i Lannalodges och 
serveringsytor på och vid golfbanan, vilka är de lokaler som tidigare tillståndshavare haft insynade. 
Restaurangverksamhet med serveringstillstånd har funnits i flera år på golfrestaurangen i Lanna. Sökt 
serveringstid är kl 11.00-02.00 alla dagar. Sedvanlig prövning av sökandes och lokalernas lämplighet 
enligt alkohollagen 8 kap 2 § respektive 8 kap 14-17 §§, har gjorts. Beslutsunderlag för ansökan 
alkoholhandläggares Patrik Germers utredning daterad 2017-03-20 dnr 2017/SAN011.

Förslag till beslut
Socialnämnden
1. Meddelar J&M Eventgroup AB permanent serveringstillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen i 
enlighet med ansökan för serveringsstället Lannalodge i Lanna.
2. Att serveringstiden ska vara kl 11.00 till 02.00 alla dagar.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Socialnämnden
1. Meddelar J&M Eventgroup AB permanent serveringstillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen i 
enlighet med ansökan för serveringsstället Lannalodge i Lanna.
2. Att serveringstiden ska vara kl 11.00 till 02.00 alla dagar.

Beslut
Socialnämnden
1. Meddelar J&M Eventgroup AB permanent serveringstillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen i 
enlighet med ansökan för serveringsstället Lannalodge i Lanna.
2. Att serveringstiden ska vara kl 11.00 till 02.00 alla dagar.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ansökan om permanent serveringstillstånd att servera alkoholdrycker 

enligt alkohollagens 8 kap.2§, Restaurang Lannalodge Lanna - (SON 17-106-3)
 Utredning avseende ansökan om permanent serveringstillstånd att servera alkoholdrycker 

enligt alkohollagen 8 kap 2 §, Lannalodge - (SON 17-106-1)
 §70 SONAU  Ansökan om permanent serveringstillstånd att servera alkoholdrycker enligt 

alkohollagens 8 kap.2§, Restaurang Lannalodge, Lanna - (SON 17-106-2)
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Protokoll 2017-04-03

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Expedieras till 
Patrik Germer, Alkoholhandläggare Hallsbergs kommun
Sökande:J&M Eventgroup AB

Paragrafen är justerad

Page 18 of 26



Protokoll 2017-04-03

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§31 - Omorganisation inom IFO-enheten samt prioriteringar inom 
biståndshandläggningen (VON 16-261)
Ärendebeskrivning
En omorganisation inom IFO, där en biståndshandläggartjänst konverterades till en handläggartjänst 
inom vuxen försörjningsstöd och missbruk beslutades den 3 januari 2017. I MBL-förhandling den 12 
december 2016 begärde SRR att en riskbedömning skulle göras, vilket skedde. Den första risken är att 
det skulle ske brister i beslut och åtgärden var att tydligt prioritera vad som ska göras. 
Omorganisationen verkställdes i och med att en handläggare gick på föräldraledighet och därefter 
har uppföljningar inte hunnit göras i tid. I och med besparingskrav behöver politiskt beslut fattas om 
nivån på bistånd och därmed behöver riktlinjerna ses över, vilket bedöms kunna ske efter att ny chef 
tillträtt och föredras för nämnden i september 2017.

Förslag till beslut
Socialnämnden
1. Beslutar att föreslagna prioriteringar inom biståndshandläggningen godkänns i avvaktan på nya 
riktlinjer.
2. Lägger informationen om omorganisation inom IFO-enheten till handlingarna.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Socialnämnden
1. Beslutar att föreslagna prioriteringar inom biståndshandläggningen godkänns i avvaktan på nya 
riktlinjer.
2. Lägger informationen om omorganisation inom IFO-enheten till handlingarna.
 

Beslut
Socialnämnden
1. Beslutar att föreslagna prioriteringar inom biståndshandläggningen godkänns i avvaktan på nya 
riktlinjer.
2. Lägger informationen om omorganisation inom IFO-enheten till handlingarna.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Omorganisation inom IFO-enheten samt prioriteringar inom 

biståndshandläggning - (VON 16-261-9)
 Prioriteringar inom biståndshandläggningen - (VON 16-261-10)
 Beslut om ny organisation av individ- och familjeomsorgen - (VON 16-261-5)
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Protokoll 2017-04-03

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

 Lekeberg - IFO-organisation - (SON 16-261-4)
 Riskbedömning av omorganisation - (SON 16-261-7)

Expedieras till 
Tarja Nordling, IFO-chef
Biståndshandläggare

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2017-04-03

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§32 - Delegering till arbetsutskottet att besluta i alla frågor 
gällande upphandlingen av HVB/Stödboende (SON 17-136)
Ärendebeskrivning
2016-09-12 sades samtliga avtal om boende för ensamkommande flyktingbarn upp, vilket innebär att 
samtliga avtal upphör att gälla från och med 2017-07-01, förutom ett avtal med Global Care som 
upphör att gälla från och med 2017-04-01 (Se vidare protokoll VON AU 2016-09-12 § 110 och § 112). 
I februari började dessa avtal ses över och förvaltningen konstaterade att en upphandling är aktuell, 
då det rör sig om belopp som överstiger tröskelvärdet. Eftersom upphandlingskompetens saknades 
inom Lekebergs kommun kontaktades upphandlingsenheten i Örebro och ett uppstartsmöte hölls 
2017-03-10. Vid det mötet diskuterades behovet och förfrågningsunderlaget. Arbetet med 
upphandlingen är i full gång och enligt den tidsplan som presenterats kommer upphandlingen att 
vara färdig innan nämndmötet i maj 2017. Arbetsutskottet förlängde uppsägningstiden för samtliga 
avtal till och med 2017-08-31 se protokoll SON AU 2017-03-27 § 72.

Förslag till beslut
Socialnämnden delegerar till arbetsutskottet att besluta i alla frågor gällande upphandlingen av 
HVB/Stödboende

Beslut
Socialnämnden delegerar till arbetsutskottet att besluta i alla frågor gällande upphandlingen av 
HVB/Stödboende

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Delegering till arbetsutskottet att besluta i alla frågor gällande 

upphandlingen av HVB/Stödboende - (43657)
 Avtal - Förlängning av avtal (påskrivna) - (SON 17-136-8)
 §72 SONAU Förlängning av uppsägningstiden för samtliga avtal med nuvarande leverantörer 

Global Care Laxå Mullhyttan AB, Villa Hasselfors och HVB Innovation AB - (SON 17-136-1)

Expedieras till 
Utskottet
Anneli Carlsson, Förvaltningschef
Nancy Ganic Murtic, Verksamhetsutvecklare

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2017-04-03

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§33 - Ändring av sammanträdesdag för Socialnämnden i maj (VON 
16-176)
Ärendebeskrivning
Socialnämnden flyttar sammanträdet från måndagen den 15 maj till tisdagen den 23 maj.

Förslag till beslut
Socialnämnden flyttar sammanträdet från måndagen den 15 maj till tisdagen den 23 maj.

Beslut
Socialnämnden flyttar sammanträdet från måndagen den 15 maj till tisdagen den 23 maj.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ändring av sammanträdesdag för Socialnämnden i maj - (43172)

Expedieras till 
Nämndens ledamöter
Förvaltningen

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2017-04-03

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§34 - Redovisning av ärenden inom Lex Sarah/Lex Maria april 
2017 (SON 17-128)
Ärendebeskrivning
Redovisning av ärenden inom Lex Sarah/Lex Maria april 2017.

Förslag till beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Redovisning av pågående ärenden inom Lex Sarah/Lex Maria - (43358)

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2017-04-03

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§35 - Anmälan av delegationsbeslut för perioden 170201-170228 
(Sekretess) (SON 17-81)
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.

Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.

Beslutsunderlag
 Delegationsbeslut enligt LSS, SoL och IFO för perioden 170201 - 170228 (Vuxenenheten) - 

(SON 17-81-1)
 Delegationsbeslut enligt LSS,SoL och IFO för perioden 170201 - 170228 (Barn- och 

familjeneheten) - (SON 17-81-2)
Paragrafen är justerad
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Protokoll 2017-04-03

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§36- Redovisning av delegeringsbeslut 170201-170331
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 tjänstledighet Linden - (SON 17-70-1)
  Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om tjänstledighet Linden - (SON 17-71-1)
  Delegationsbeslut - Beslut om entledigande på ansökan av den anställde HSL/natt - (SON 17-

73-1)
  Delegationsbeslut - Beslut om tillsvidareanställning HSL/natt - (SON 17-74-1)
  Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om tjänstledighet med/utan lön Oxelgården - (SON 

17-82-1)
  Anmälan av delegationsbeslut - Uppsägning på egen begäran Oxelgården - (SON 17-82-2)
  Anmälan av delegationsbeslut - Anställning av en distriktssköterska - (SON 17-82-3)
  Anmälan av delegationsbeslut - Avtal förlängning köp av IFO-chef med Region Örebro län - 

(VON 16-273-3)
  Anmälan av delegationsbeslut - Uppsägning på egen begäran skk natt/HSL - (SON 17-82-4)
  Anmälan av deligationsbeslut-Hyresavtal mellan Lekebergs kommun och InCup gällande 1 st 

C-Qube MF 13 - (SON 17-54-2)
  Anmälan av deligationsbeslut-avtal mellan Lekebergs kommun och Frösunda omsorg AB - 

(SON 17-112-2)
  Anmälan av delegationsbeslut- Anställning av boendestödjare Kastanjen boende. 75 % - 

(SON 17-82-5)
  Anmälan av delegationsbeslut - Uppsägning på egen begäran distriktssköterska - (SON 17-

82-6)
  Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om tjänstledighet med/utan lön Oxelgården - (SON 

17-82-7)
  Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om tjänstledighet med/utan lön Oxelgården - (SON 

17-82-8)
  Anmälan av delegationsbeslut - Anställning av MAS, Medicinskt ansvarig sjuksköterska - 

(SON 17-82-9)

Beslut
Socialnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut.

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2017-04-03

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§37- Meddelanden
Ärendebeskrivning
Inkomna meddelanden till Socialnämnden.

Meddelanden
  Beslut om återkallelse av serveringstillstånd enligt 9 kap 18§ 1 st alkohollagen på grund av 

att verksamheten lagts ner - Serveringsställe Vallgatan 43 i Fjugesta - (VON 15-216-8)
  Protokoll Taxe- och avgiftsnämnden 2017-02-24 samt verksamhetsberättelse 2016 - (SON 

17-125-1)
  VB: Meddelande till nämnden (2/2) - (VON 15-216-8.1)

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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