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Socialnämnden 
Tid  Plats  Plats 
13:00-17:00 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7 i 

Fjugesta 
 Location   

 

 

 

 

 

 

Övriga 
Nancy Ganic-Murtic (Verksamhetsutvecklare) 
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare) 
Ann-Mari Gustafsson (Förvaltningschef) 
Sandra Magnusson (Ekonomicontroller) §§1-2 
Patrik Germer (Tillsynshandläggare) §7 
Kerstin Johansson (Verksamhetscontroller) §§5-6 
Ilina Losund  (Utredningssekreterare) §§10-19 
 

 

Protokollet innehåller paragraferna §§1-19 
 
 
Ordförande _________________________________________________________________ 
 Johan Niklasson (C)                                                        
 
 
Justerare _________________________________________________________________ 
 Emma Eklind (KD)    
 
 
Sekreterare _________________________________________________________________ 
 Kajsa Rosén 
 

 

  

Beslutande ledamöter 
Johan Niklasson (C) (ordförande) 
Kjell Edlund (S) (vice ordförande) 
John Hägglöf (M) (2:e vice ordförande) 
Astrid Söderquist (C) 
Barbro Göransson (C) 
Yvonne Hagström (S) 
Emma Eklind (KD) 
Gerry Milton (SD) 
Olle Leijonborg (FL) 
 

Ej tjänstgörande ersättare 
Gun-Britt Grimsell (C) 
Margareta Thorstensson (C) 
Håkan Trygg (S) 
Maria Alderfeldt/Hallafors (SD) 
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Justerare signatur 

 
 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Styrelse/Nämnd Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-01-30 

  

Datum för överklagan 2019-02-01 till och med 2019-02-23 

    

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta 

Underskrift/anslaget av  

________________________ 

Kajsa Rosén 
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Justerare signatur 

 
 

Ärendelista 
§1 Val av justerare och godkännande av dagordning 
§2 Socialnämndens årsredovisning 2018 
§3 Intern kontrollplan 2018, uppföljning per sista december 
§4 Intern kontrollplan för 2019 
§5 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4, 2018 
§6 Uppföljning av sjukfrånvaro på Socialförvaltningen 2018 
§7 Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker enligt alkohollagens 8 kap 2 § 

§8 
Granskning av socialnämndens kontroll av tillstånd för konsulentstödd 
familjehemsverksamhet 

§9 
Yttrande över granskningshandlingar för detaljplan för fastighet Hidinge-Lanna 4:62 
m.fl. 

§10 Val till socialnämndens arbetsutskott 
§11 Val av ledamöter och ersättare i Kommunala pensionärsrådet för 2019-2022 
§12 Val av ledamot och ersättare i kommunala tillgänglighetsrådet 2019-2022 
§13 Rapportering Lex Sarah, IVO och överklaganden 
§14 Förvaltningschefen informerar 
§15 Meddelanden för kännedom 
§16 Redovisning av delegeringsbeslut 
§17 Anmälan av delegationsbeslut för perioden 181001-190101 (sekretess) 
§18 Protokoll SON Samverkan 
§19 Ledamotsinitiativ 
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Justerare signatur 

 
 

§1- Val av justerare och godkännande av dagordning 

Ärendebeskrivning 

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

Beslut 

Socialnämnden behandling av ärendet 

Yrkande 

Ordförande frågar om nämnden kan godkänna dagordningen samt välja Emma Eklind (KD) 

till justerare, med Kjell Edlund (S) som ersättande justerare. 

Beslut 

Socialnämnden 

1. Godkänner dagordningen 

2. Väljer Emma Eklind (KD) att, tillsammans med ordförande, justera dagens protokoll. Kjell 

Edlund (S) väljs till ersättande justerare 

 

Justering sker fredagen den 1 februari 2019. 

  

Paragrafen är justerad 
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Justerare signatur 

 
 

§2 - Socialnämndens årsredovisning 2018 (SON 19-4) 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen har utformat en årsredovisning vad gäller verksamhet, måluppfyllelse och 

ekonomi för socialnämndens hela ansvarsområdet för år 2018. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner årsredovisningen för 2018 

Socialnämndens arbetsutskotts beredning av ärendet 

Yrkanden 

Ordförande föreslår att ärendet hänskjuts till nämnden för beslut. 

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla förslaget och finner det bifallet. 

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Socialnämndens arbetsutskott hänskjuter beslutet till nämnden 

Beslut 

Socialnämnden godkänner årsredovisningen för 2018 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse - Socialnämndens årsredovisning 2018 - (SON 19-4-2) 

 Arsredovisning 2018 för Socialnämnden - (SON 19-4-3) 

 §5 SONAU Socialnämndens årsredovisning 2018 - (SON 19-4-1) 

Expedieras till  

Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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Justerare signatur 

 
 

§3 - Intern kontrollplan 2018, uppföljning per sista december 

(SON 18-11) 

Ärendebeskrivning 

Enligt reglementet för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska respektive nämnd 

fastställa en kontrollplan för varje budgetår. Interna kontrollplanen visar vilka områden och 

risker som ska omfattas av granskningen under en viss period. 

 

Nedan presenteras de kontrollmoment som varit aktuella per sista december och 

sammanställningen avser således resultat för perioden 2018-08-01 tom 2018-12-31. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner rapporteringen och lägger informationen till handlingarna. 

Socialnämndens arbetsutskotts beredning av ärendet 

Yrkanden 

Ordförande föreslår att ärendet hänskjuts till nämnden för beslut. 

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla förslaget och finner det bifallet. 

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Socialnämndens arbetsutskott hänskjuter beslutet till nämnden. 

Beslut 

Socialnämnden godkänner rapporteringen och lägger informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse - Uppföljning intern kontrollplan 2018 - (SON 18-11-21) 

 Intern kontrollrapport (Socialnamnden) per sista december - (SON 18-11-22) 

 §6 SONAU Intern kontrollplan 2018, uppföljning per sista december - (SON 18-11-20) 

Expedieras till  

Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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Justerare signatur 
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Justerare signatur 

 
 

§4 - Intern kontrollplan för 2019 (SON 19-3) 

Ärendebeskrivning 

Enligt reglementet för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska respektive nämnd 

fastställa en kontrollplan för varje budgetår. Interna kontrollplanen visar vilka områden och 

risker som ska omfattas av granskningen under en viss period. 

 

Valet av risker som ska kontrolleras motiveras utifrån en bedömning av hur sannolikt det är 

att risken faller ut och i så fall vad det får för konsekvenser. Utifrån bedömningen räknas ett 

riskvärde ut som anger om risken är låg, medium eller kritisk. Samtliga risker redovisas i en 

riskbedömningsmatris. 

 

I kontrollplanen finns också en planering för hur kontrollmomentet ska utföras, ansvarig, 

metod och frekvens. 

 

Kontrollplanen ska antas inför varje år. Resultat av uppföljning enligt kontrollplanen ska 

årligen redovisas till nämnd i samband med bokslut. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden antar intern kontrollplanen för 2019. 

Socialnämndens arbetsutskotts beredning av ärendet 

Yrkanden 

Ordförande föreslår att socialnämndens arbetsutskott antar den interna kontrollplanen för 

2019, med en mindre redaktionell revidering av riskbedömningen angående 

bostadsanpassningsbidrag. 

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla förslaget och finner det bifallet. 

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Antar den interna kontrollplanen för 2019, med en mindre redaktionell revidering av 

riskbedömningen angående bostadsanpassningsbidrag. 

Beslut 

Socialnämnden antar intern kontrollplanen för 2019. 
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Justerare signatur 

 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse - Intern kontrollplan för 2019 - (SON 19-3-2) 

 Intern kontrollplan (Socialnamnden) 2019 - (68808) 

 §7 SONAU Intern kontrollplan för socialnämnden 2019 - (SON 19-3-1) 

Paragrafen är justerad 
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§5 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 

kvartal 4, 2018 (SON 18-60) 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 

till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Rapporteringen gäller såväl nya beslut som ej 

verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal. 

 

 

Ej verkställda beslut: Anledning: 

 

Beslut om kontaktperson för barn född -03 enligt Resursbrist och svårighet att 4 kap 1§ SoL, 

Beslutsdatum 2017-05-26 matcha behovet. Tidigare 

föreslagen kontaktperson 

bedömdes som ej lämplig. 

Fortsätter att söka lämplig 

kontaktperson. 

 

Beslut fattat 2018-03-14 om permanent bostad för Resursbrist av permanent 

person född -71 enligt 5 kap 5§ eller 5 kap 7§ SoL bostad, står fortsatt i kö 

 

Beslut fattat 2018-08-02 om särksild bostad för Resursbrist av särskild 

person född -25 enligt 5 kap 5§ eller 5 kap 7§ SoL bostad, står fortsatt i kö 

 

Beslut fattat 2018-09-18 om särksild bostad för Resursbrist av särskild 

person född -58 enligt 5 kap 5§ eller 5 kap 7§ SoL bostad, står fortsatt i kö 

 

Beslut fattat 2018-06-26 om bostad för vuxna Resursbrist av bostad för 

person född -95 enligt 9.9 § LSS bostad för vuxna vuxna, står fortsatt i kö 

 

Beslut fattat 2018-06-15 om bostad för vuxna för Resursbrist av bostad för 

person född -53 enligt 9.9 § LSS bostad för vuxna vuxna, står fortsatt i kö 

 

Beslut fattat 2018-09-10 om avlösare i hemmet för Svårighet att hitta avlösare 

person född -11 enligt 9 § 5 LSS som matchar behovet, 

fortsätter söka lämplig 

avlösare. 
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Verkställda Beslut: 

 

Beslut om kontaktfamilj för barn född -15 enligt 2018-10-01 verkställs beslut 

4 kap 1§ och 3 kap 6§ SoL om kontaktfamilj. 

Beslutsdatum 2018-06-11 

 

Beslut om föräldrastöd inom öppenvården för förälder 2018-10-17 verkställs beslut 

till barn född -13 enligt 4 kap 1§ SoL föräldrastöd. 

Beslutsdatum 2018-06-13 

 

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut samt verkställda beslut för 

kvartal 4 2018. 

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Enligt förslag till beslut. 

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut samt verkställda beslut för 

kvartal 4 2018. 

Beslutsunderlag 
 Reviderad tjänsteskrivelse kvartal 4 2018 - (SON 18-60-7) 

 Individrapport Särskilt boende 2 - (SON 18-60-5) 

 Individrapport Särskilt boende - (SON 18-60-6) 

 Individrapport LSS 2 - (SON 18-60-2) 

 Individrapport LSS 3 - (SON 18-60-3) 

 Individrapport LSS 1 - (SON 18-60-4) 

 Individrapport, barn, SoL - (SON 18-60-9) 

 Individrapport, barn, SoL - (SON 18-60-11) 

 Individrapport, barn, SoL - (SON 18-60-10) 

 Individrapport, barn, LSS - (SON 18-60-8) 
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 §8 SONAU Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4, 2018 - (SON 18-
60-12) 

Expedieras till  

Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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Justerare signatur 

 
 

§6 - Uppföljning av sjukfrånvaro på Socialförvaltningen 2018 

(SON 18-89) 

Ärendebeskrivning 

Under denna punkt får nämnden en uppföljning av sjukfrånvaron på socialförvaltningen för 

december samt hela år 2018 av verksamhetscontroller Kerstin Johansson. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden 

lägger informationen till handlingarna. 

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Enligt förslag till beslut. 

Beslut 

Socialnämnden 

lägger informationen till handlingarna. 

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Enligt förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
 Sjukfrånvaro december 2018 - (SON 18-89-21) 

 Sjukfrånvaro januari - december 2018 - (SON 18-89-20) 

 §14 SONAU Uppföljning av sjukfrånvaro på Socialförvaltningen 2018 - (SON 18-89-22) 

Paragrafen är justerad 
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Justerare signatur 

 
 

§7 - Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker enligt 

alkohollagens 8 kap 2 § (SON 19-25) 

Ärendebeskrivning 

Lekebergs Revysällskap har inkommit med en ansökan om tillstånd att servera 

alkoholdrycker enligt alkohollagens 8 kap 2 §. 

Tillsynshandläggare Patrik Germer informerar nämnden om verksamheten, kommande ny 

lagstiftning och föredrar ärendet. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden 

1. Meddelar Lekebergs Revysällskap serveringstillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen i 

enlighet med ansökan för Teaterlokalen Sparbanksbörsen. 

2. beslutar att serveringstiden bestäms till kl. 01:00 alla dagar både inne och ute. 

Socialnämndens behandling av ärendet 

Yrkande 

John Hägglöf (M) föreslår att serveringstidens starttid läggs till i beslutspunkt 2. 

Ordförande frågar om nämnden kan bifalla John Hägglöfs (M) yrkande och finner det bifallet. 

Beslut 

1. Meddelar Lekebergs Revysällskap serveringstillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen i 

enlighet med ansökan för Teaterlokalen Sparbanksbörsen. 

2. beslutar att serveringstiden bestäms från kl. 11:00 till kl. 01:00 alla dagar både inne och 

ute. 

Beslutsunderlag 
 Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker enligt alkohollagens 8 kap 2 § - (SON 19-25-

1) 

Expedieras till  

Patrik Germer, tillsynshandläggare 
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Justerare signatur 

 
 

Paragrafen är justerad 
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Justerare signatur 

 
 

§8 - Granskning av socialnämndens kontroll av tillstånd för 

konsulentstödd familjehemsverksamhet (SON 18-253) 

Ärendebeskrivning 

I november 2018 påbörjade Inspektionen för vård och omsorg (IVO) en granskning av 40 

kommuner i sju olika län som kan använda sig av konsulentstödd familjehemsverksamhet, där 

socialnämnden i Lekebergs kommun var en av de som ingick i granskningen. Fokus för 

granskningen var att ta reda på om socialnämnderna kontrollerar att de verksamheter där de 

placerar barn har tillstånd. En lista på de verksamheter som beviljats tillstånd bifogades. 

 

Socialförvaltningen i Lekebergs kommun skickade i slutet av november ett svar till IVO där 

det framgick vilka familjehem socialnämnden i dagsläget har avtal med samt nämndens 

strävan och rutiner när det gäller rekrytering och utredning av familjehem. 

 

I den första förfrågan begärde IVO endast in faktauppgifter från nämnden. Nu har nämnden 

även getts möjlighet att yttra sig, senast den 31 januari. 

 

Av yttrandet framgår att de två konsulentstödda familjehemmen som Socialnämnden för 

närvarande har barn placerade i innehar tillstånd att bedriva konsulentstödd 

familjehemsverksamhet. Det framgår även att i de fall konsulentstödda familjehem används, 

görs alltid en utredning av hemmet i samband med placering av barnet samt att 

socialnämnden i framtiden kommer att efterfråga och kontrollera tillståndsinnehav hos 

aktören. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden 

1. ställer sig bakom yttrandet 

2. överlämnar det till Inspektionen för vård och omsorg. 

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens behandling av ärendet 

Yrkanden 

Ordförande yrkar att paragrafen justeras omedelbart med hänvisning till att svarstiden går ut 

inom kort. 
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Justerare signatur 

 
 

Ordförande frågar om nämnden kan bifalla yrkandet och finner det bifallet. 

Beslut 

Socialnämnden 

1. ställer sig bakom yttrandet 

2. överlämnar det till Inspektionen för vård och omsorg. 

3. beslutar att paragrafen justeras omedelbart 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse - yttrande gällande IVO:s granskning av socialnämndens kontroll av tillstånd 

för konsulentstödd familjehemsverksamhet - (SON 18-253-7) 

 Yttrande gällande IVOs granskning av socialnämndens kontroll av tillstånd för konsulentstödd 
familjehemsverksamhet - (SON 18-253-5) 

 Kommunicering av beslutsunderlag - (SON 18-253-4) 

 Svar på IVO:s granskning av socialnämndernas kontroll av tillstånd för konsulentstödd 
familjehemsverksamhet - (SON 18-253-3) 

 IVO granskning av konsulentstödd familjehemsverksamhet - (SON 18-253-1) 

 §9 SONAU Granskning av socialnämndens kontroll av tillstånd för konsulentstödd 
familjehemsverksamhet - (SON 18-253-6) 

Expedieras till  

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

Paragrafen är justerad 
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Justerare signatur 

 
 

§9 - Yttrande över granskningshandlingar för detaljplan för 

fastighet Hidinge-Lanna 4:62 m.fl. (SON 19-17) 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden har mottagit granskningshandlingar gällande detaljplan för fastighet Hidinge-

Lanna 4:62 m.fl. (del av Vreta bytomt) och beretts möjlighet att lämna synpunkter. 

 

Granskningstiden pågår mellan 20 december 2018 – 31 januari 2019. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden lämnar följande yttrande: 

Socialnämnden har tagit del av förslag på detaljplan för Hidinge-Lanna 4:62 m.fl. (Del av 

Vreta bytomt) och har inget att erinra mot detaljplanen. 

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Enligt förslag till beslut. 

Beslut 

Socialnämnden lämnar följande yttrande: 

Socialnämnden har tagit del av förslag på detaljplan för Hidinge-Lanna 4:62 m.fl. (Del av 

Vreta bytomt) och har inget att erinra mot detaljplanen. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse - synpunkt på detaljplan för fastighet Hidinge-Lanna 4:62 - (SON 19-17-3) 

 Detaljplan för fastighet Hidinge-Lanna 4:62 (del av Vreta Bytomt) - försättsbrev - (SON 19-17-
1.4) 

 Detaljplan för fastighet Hidinge-Lanna 4:62 (del av Vreta Bytomt) - planbeskrivning - (SON 19-
17-1.3) 

 Detaljplan för fastighet Hidinge-Lanna 4:62 (del av Vreta Bytomt) - Plankarta - (SON 19-17-
1.2) 

 Detaljplan för fastighet Hidinge-Lanna 4:62 (del av Vreta Bytomt) - samrådsredogörelse - 
(SON 19-17-1.1) 

 Detaljplan för fastighet Hidinge-Lanna 4:62 (del av Vreta Bytomt) - fastighetsförteckning - 
(SON 19-17-1.5) 

 Detaljplan för fastighet Hidinge-Lanna 4:62 (del av Vreta Bytomt) - behovsbedömning - (SON 
19-17-1.7) 

 §10 SONAU Yttrande över granskningshandlingar gällande detaljplan för fastighet Hidinge-
Lanna 4:62 m.fl. - (SON 19-17-2) 
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Justerare signatur 

 
 

Expedieras till  

Sydnärkes byggnämnd 

Paragrafen är justerad 
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§10 - Val till socialnämndens arbetsutskott (SON 19-5) 

Ärendebeskrivning 

Inför den nya mandatperioden 2019-2022 ska socialnämnden välja ledamöter till 

arbetsutskottet. Under mandatperioden 2015-2018 har ordförande varit Henrik Hult (C), vice 

ordförande John Hägglöf (M) samt 2:e vice ordförande Kjell Edlund (S) varit ledamöter i 

arbetsutskottet. 

 

Inför den nya mandatperioden beslutade kommunfullmäktige 2018-12-17, § 127, om 

arbetsutskottets sammansättning fram till nämndens första sammanträde. 

Kommunfullmäktige utsåg Johan Niklasson (C) till ordförande, Kjell Edlund (S) till vice 

ordförande och John Hägglöf (M) till andre vice ordförande. 

Förslag till beslut 

1. fastställer antalet ledamöter och eventuella ersättare i arbetsutskottet till xx för 

mandatperioden 2019-2022 

 

2. utser xx till ordförande i socialnämndens arbetsutskott för mandatperioden 2019-2022. 

3. Utser xx till vice ordförande i socialnämndens arbetsutskott för mandatperioden 2019-

2022. 

4. Utser xx till andre vice ordförande i socialnämndens arbetsutskott för mandatperioden 

2019-2022. 

 

5. Utser xx och xx till ledamöter i socialnämndens arbetsutskott för mandatperioden 2019-

2022 

 

6. förordnar ledamoten xx, förste vice ordförande samt xx, andre vice ordförande, i 

socialnämnden, att i brådskande fall besluta om åtgärder enligt LVM 13 § 2 st. utöver 

ordförande gällande mandatperiod 2019-2022. 

Socialnämndens arbetsutskotts beredning av ärendet 

Yrkanden 

Ordförande föreslår att ärendet hänskjuts till nämnden för beslut. 

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla förslaget och finner det bifallet. 
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Justerare signatur 

 
 

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Socialnämndens arbetsutskott hänskjuter beslutet till nämnden. 

  

Socialnämndens behandling av ärendet 

Inkomna förslag 

Centerpartiet och Socialdemokraterna föreslår: 

Johan Niklasson (C) till ordförande i socialnämndens arbetsutskott för mandatperioden 2019-

2022. 

Centerpartiet och Socialdemokraterna föreslår: 

Kjell Edlund (S) till förste vice ordförande i socialnämndens arbetsutskott för mandatperioden 

2019-2022. 

Moderaterna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna föreslår: 

John Hägglöf (M) till andre vice ordförande för mandatperioden 2019-2022. 

Sverigedemokraterna och Framtidspartiet föreslår: 

Gerry Milton (SD) till ersättare i socialnämndens arbetsutskott för mandatperioden 2019-

2022   

Yrkanden och propositionsordning 

Ordförande Johan Niklasson (C) yrkar att arbetsutskottet ska bestå av 3 ordinarie ledamöter 

och 2 ersättare. 

Ordförande frågar om nämnden kan bifalla yrkandet och finner det bifallet. 

Ordförande frågar om nämnden kan välja ledamöter enligt följande: 

 

2. Johan Niklasson (C) till ordförande i socialnämndens arbetsutskott för mandatperioden 

2019-2022. 

3. Kjell Edlund (S) till vice ordförande i socialnämndens arbetsutskott för mandatperioden 

2019-2022. 

4. John Hägglöf (M) till andre vice ordförande i socialnämndens arbetsutskott för 

mandatperioden 2019-2022. 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förslaget. 
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Ordförande frågar därefter om det finns några förslag till ersättare till den första 

ersättarplatsen. 

Barbro Göransson (C) yrkar att Astrid Söderquist (C) väljs till ersättare i socialnämndens 

arbetsutskott för mandatperioden 2019-2022. 

Ordförande finner att det inte finns några andra förslag och frågar om nämnden kan bifalla 

yrkandet, och finner det bifallet. 

 

Ordförande frågar om nämnden kan välja den sista ersättarplatsen enligt inkommet förslag 

från Sverigedemokraterna och Framtidspartiet. 

Socialnämnden väljer Gerry Milton (SD) till ersättare i socialnämndens arbetsutskott för 

mandatperioden 2019-2022. 

Ordförande frågar om nämnden kan välja förste vice ordförande samt andre vice ordförande, i 

socialnämnden, att i brådskande fall besluta om åtgärder enligt LVM 13 § 2 st. utöver 

ordförande och finner att socialnämnden beslutar att förordna ledamoten Kjell Edlund (S), 

förste vice ordförande samt John Hägglöf (M), andre vice ordförande, i socialnämnden, att i 

brådskande fall besluta om åtgärder enligt LVM 13 § 2 st. utöver ordförande gällande 

mandatperiod 2019-2022. 

  

Beslut 

1. fastställer antalet ledamöter till 3 och ersättare i arbetsutskottet till 2 för mandatperioden 

2019-2022 

 

2. utser Johan Niklasson (C) till ordförande i socialnämndens arbetsutskott för 

mandatperioden 2019-2022. 

3. Utser Kjell Edlund (S) till vice ordförande i socialnämndens arbetsutskott för 

mandatperioden 2019-2022. 

4. Utser John Hägglöf (M) till andre vice ordförande i socialnämndens arbetsutskott för 

mandatperioden 2019-2022. 

 

5. Utser Astrid Söderquist (C) och Gerry Milton (SD) till ersättare i socialnämndens 

arbetsutskott för mandatperioden 2019-2022 

 

6. förordnar ledamoten Kjell Edlund, förste vice ordförande samt John Hägglöf (M), andre 
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vice ordförande, i socialnämnden, att i brådskande fall besluta om åtgärder enligt LVM 13 § 2 

st. utöver ordförande gällande mandatperiod 2019-2022. 

Beslutsunderlag 
 Reviderad tjänsteskrivelse - Val av ledamöter till socialnämndens arbetsutskott - (68836) 

 Förslag från majoriteten - (68310) 

 Förslag från oppositionen (M, KD, L, MP) - (68311) 

 Förslag från oppositionen (SD, FL) - (68312) 

 §11 SONAU Val av ledamöter till socialnämndens arbetsutskottsocialnämndens arbetsutskott 
- (SON 19-5-1) 

Paragrafen är justerad 
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§11 - Val av ledamöter och ersättare i Kommunala 

pensionärsrådet för 2019-2022 (SON 19-2) 

Ärendebeskrivning 

Kommunala pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till socialnämnden. Pensionärsförening 

som bedriver organiserad verksamhet inom kommunen samt väntjänsten i Lekeberg ska efter 

beslut i socialnämnden vara representerad i rådet. 

 

Enligt reglementet för kommunala pensionärsrådet ska socialnämnden utse tre ledamöter och 

två ersättare till rådet samt ordförande i pensionärsrådet och pensionärsrådet utser en av 

pensionärsföreningarnas representanter till vice ordförande. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden 

 

1. Utser XX, XX och XX till ordinarie ledamöter i kommunala pensionärsrådet 

 

2. Utser XX och XX till ersättare i kommunala pensionärsrådet 

 

3. Utser XX till ordförande för kommunala pensionärsrådet 

Inkomna förslag 

Centerpartiet och Socialdemokraterna föreslår: 

Johan Niklasson (C) till ledamot samt ordförande, Kjell Edlund (S) till ledamot och Astrid 

Söderquist (C) till ersättare i kommunala pensionärsrådet. 

Moderaterna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna föreslår: 

John Hägglöf (M) till ledamot och Emma Eklind (KD) till ersättare i kommunala 

pensionärsrådet. 

Sverigedemokraterna och Framtidspartiet föreslår: 

Gerry Milton (SD) till ersättare 

Socialnämndens behandling av ärendet 

Gerry Milton (SD) meddelar att han drar tillbaka sin kandidatur. 
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Ordförande finner att det därmed bara finns ett förslag till beslut och frågar om 

socialnämnden kan bifalla förslagen och finner dem bifallna. 

Beslut 

Socialnämnden 

1. Utser Johan Niklasson (C), Kjell Edlund (S) och John Hägglöf (M) till ordinarie ledamöter 

i kommunala pensionärsrådet 

2. Utser Astrid Söderquist och Emma Eklind (KD) till ersättare i kommunala pensionärsrådet 

3. Utser Johan Niklasson (C) till ordförande för kommunala pensionärsrådet 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse - Val av ledamöter och ersättare i kommunala pensionärsrådet - (SON 19-2-

2) 

 Förslag från majoriteten - (68313) 

 Förslag från oppositionen (M, KD, L, MP) - (68314) 

 Förslag från oppositionen (SD, FL) - (68315) 

 §12 SONAU Val av ledamöter och ersättare i Kommunala pensionärsrådet för 2019-2022 - 
(SON 19-2-1) 

Paragrafen är justerad 
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§12 - Val av ledamot och ersättare i kommunala 

tillgänglighetsrådet 2019-2022 (SON 19-6) 

Ärendebeskrivning 

Kommunala tillgänglighetsrådet är ett remiss- och referensorgan för tillgänglighetsfrågor. 

Rådet ska verka för att deras frågor beaktas i nämnder och förvaltningar som exempelvis vid 

om- och nybyggnation samt vid förändringar i yttre och inre miljö. Rådet sammanträder fyra 

gånger per år. 

 

Enligt reglementet för kommunala tillgänglighetsrådet ska socialnämnden utse en ledamot 

och en ersättare till kommunala tillgänglighetsrådet. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden 

 

1. Utser XX till ledamot i kommunala tillgänglighetsrådet 

 

2. Utser XX till ersättare i kommunala tillgänglighetsrådet 

Inkomna förslag 

Centerpartiet och Socialdemokraterna föreslår: 

Astrid Söderquist (C) till ledamot. 

 

Moderaterna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna föreslår: 

John Hägglöf (M) till ersättare. 

Socialnämndens behandling av ärendet 

Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut och frågar om nämnden kan besluta 

enligt förslaget, och finner det bifallet. 

  

Beslut 

Socialnämnden 
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1. Utser Astrid Söderquist (C) till ledamot i kommunala tillgänglighetsrådet 

2. Utser John Hägglöf (M) till ersättare i kommunala tillgänglighetsrådet 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse - val av ledamot och ersättare i kommunala tillgänglighetsrådet 2019-2022 - 

(SON 19-6-2) 

 Förslag från majoriteten - (68316) 

 Förslag från oppositionen (M, KD, L, MP) - (68317) 

 §13 SONAU Val av ledamot och ersättare i kommunala tillgänglighetsrådet 2019-2022 - (SON 
19-6-1) 

Paragrafen är justerad 
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§13- Rapportering Lex Sarah, IVO och överklaganden 

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. 

Beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§14- Förvaltningschefen informerar 

Ärendebeskrivning 

Under denna punkt får socialnämnden aktuell information från socialförvaltningen av 

förvaltningschefen 

- Ny verksamhetsutvecklare, Jenny Ardell 

- Ny verksamhetscontroller, Maria Eck 

- MAS-tjänsten 

- Kompetensförsörjningsplanen 

Förslag till beslut 

Socialnämnden 

lägger informationen till handlingarna. 

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Enligt förslag till beslut. 

Beslut 

Socialnämnden 

lägger informationen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§15- Meddelanden för kännedom 

Ärendebeskrivning 

Inkomna handlingar till socialnämnden meddelas för kännedom. 

Meddelanden 

  Ledamotsinitiativ till SON (KD) om att fastställa budet för 2019 samt planåren 2020-2021 i 
enlighet med förslag från M, KD, MP och L - (SON 18-269-1) 

  Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor 2018-12-10 - (SON 18-274-2.7) 

  §86 KF Revidering av allmänt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i 
Lekebergs kommun - () 

  Konsumentverkets enkät - BUS - (SON 19-11-1) 

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Paragrafen är justerad 
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§16- Redovisning av delegeringsbeslut 

Ärendebeskrivning 

Anmälan av delegationsbeslut för perioden 181206-190123. 

Delegeringsbeslut 

  Delegationsbeslut avseende serveringstillstånd - (SON 18-16-52) 

  Anmälan av delegationsbeslut - beslut om tillsvidareanställning - (SON 19-9-1) 

  Anmälan av delegationsbeslut - tillsvidareanställning biståndshandläggare - (SON 19-9-2) 

Förslag till beslut 

Socialnämnden 

godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Beslut 

Socialnämnden 

godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

 

Paragrafen är justerad 
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§17 - Anmälan av delegationsbeslut för perioden 181001-190101 

(sekretess) (SON 19-1) 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunallagen får en nämnd uppdra till ett utskott, ledamot, ersättare eller åt en 

anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller i en grupp av 

ärenden. Beslut som fattas enligt delegation ska anmälas till nämnd. 

Här redovisas fattade delegationsbeslut enligt LSS, SoL och IFO. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen som förtecknats i protokoll den 30 januari 2019. 

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen som förtecknats i protokoll den 30 januari 2019. 

Beslutsunderlag 
 Delegationsbeslut enligt LSS,SoLoch IFO för perioden 181201-181231 - (SON 19-1-2) 

 Delegeringslista 20181001 - 20190107 - (SON 19-1-1) 

Paragrafen är justerad 
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§18- Protokoll SON Samverkan 

Ärendebeskrivning 

Protokoll från senaste samverkansmötet i december 2018. 

Beslut 

Socialnämnden 

lägger informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Protokoll SON-SAM 2018-12-07 - (68241) 

 
Paragrafen är justerad 
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§19- Ledamotsinitiativ 

Ärendebeskrivning 

John Hägglöf (M) inkommer med ett ledamotsinitiativ enligt 4 kap 20§ kommunallagen. 

I initiativet yrkas att 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa budget för 2019 samt planåren 

2020-2021 i enlighet med förslag från Moderaterna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet samt 

Liberalerna. 

  

  

Beslut 

Socialnämndens behandling av ärendet 

1. Ordförande frågar om nämnden medger att punkten läggs till sist på dagordningen och 

finner det bifallet. 

2. Därefter frågar ordförande om ärendet ska avgöras idag eller gå tillbaka till förvaltningen 

för beredningen och finner att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Yrkanden 

John Hägglöf (M) yrkar bifall till ledamotsinitiativet. 

Kjell Edlund (S) yrkar avslag på ledamotsinitiativet. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer John Hägglöfs (M) bifallsyrkande och Kjell Edlunds (S) avslagsyrkande 

mot varandra och finner att nämnden avslår ledamotsinitiativet. 

Beslut 

Socialnämnden avslår ledamotsinitiativet. 
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Reservationer 

John Hägglöf (M) och Emma Eklind (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Paragrafen är justerad 

 

 


