
Kallelse 2018-11-12

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

Övriga
Nancy Ganic-Murtic, Verksamhetsutvecklare
Kajsa Rosén, Utredningssekreterare
Tomas Andersson, Tf 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  

Ärendebeskrivning

En justerare behöver utses att, tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll.
Justering föreslås ske tisdagen den 13/8 kl. 14:00.

Förslag till beslut

xx väljs att, tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll.
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2 – Handlingsplan mot våld i nära relationer 
i Lekeberg kommun 
(VON 14-165)

Föredragande Jessica Rydell, Ida 
Husa 

Ärendebeskrivning

Individ och familjeomsorgen (IFO) har fått i uppdrag av socialnämnden att ta fram kommunens 
handlingsplanför våld i nära relationer (VINR). Detta på grund av Inspektionen för vård och omsorgs 
(IVO) tillsyn 2012, samt Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:4).

Handlingsplanen är ett dokument med start och slutdatum för att vidta handling under en fastställd 
period. Den ska skapa tydlighet i vad som behöver åtgärdas samt klargöra vem som ansvarar för 
genomförandet av åtgärderna i syfte att förebygga och minska negativa konsekvenser för individ 
och samhälle kopplat till våld i nära relationer.

För att verka enligt lag samt föreskrifter och allmänna råd krävs samverkan med interna och 
externa aktörer t.ex. elevhälsa, förskola, skola, hälso-och sjukvård och polisen samt att 
förebyggande arbete, vilket medför att åtgärderna är kommunövergripande. Detta gör att 
handlingsplanen bör antas politiskt av Kommunstyrelsen.

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen att anta handlingsplanen mot våld i nära relationer.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Handlingsplan mot våld i nära relationer
 Handlingsplan mot våld i nära relationer, reviderad 2018-10-31
 §114 SONAU Handlingsplan mot våld i nära relationer i Lekeberg kommun
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3 – Delegation av LMA ersättning 
(SON 18-211)

Föredragande Ida Husa 

Ärendebeskrivning

Riksdagen har den 7 juni 2018 beslutat om en ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa unga 
vuxna som kom till Sverige som ensamkommande barn och drabbats av lång handläggningstid 
(prop. 2017/18:252). Reglerna började att gälla den 1 juli 2018.

Om en ungdom ansöker om uppehållstillstånd med stöd av 16 f § den tillfälliga lagen får 
Migrationsverket eller domstol besluta att avvisnings- eller utvisningsbeslutet ska inhiberas. Om 
verkställigheten inhiberas kan ungdomen – efter en s.k. anmälan om bistånd till Migrationsverket 
ha rätt till ekonomiskt stöd enligt LMA i form av dagersättning och särskilt bidrag. Socialnämnden i 
vistelsekommunen ska besluta om och eventuellt utbetala ekonomiskt stöd enligt 17 § LMA. Den 
sökande ska lämna in ansökan till socialnämnden.

Utifrån den nya bestämmelse är socialnämnden skyldiga att betala ut dagersättning enligt 17 § LMA 
för den som är berättigad detta. Dagersättningen beviljas till den som sakar egna medel och ska 
täcka kostnader för den dagliga livsföringen.

Socialsekreterare på försörjningsstöd kommer att handlägga ansökningarna och förslaget är att 
socialsekreterarna har delegationen att betala ut LMA ersättning enligt 17 §.

Förslag till beslut

Socialnämnden delegerar till socialsekreterare att betala ut LMA ersättning enligt 17 § LMA.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Delegation för LMA-ersättning
 §115 SONAU Delegation av LMA ersättning
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4 – Ändring av delegation gällande beslut 
om 11 § LVU 
(SON 18-212)

Föredragande Ida Husa 

Ärendebeskrivning

Enligt delegationsordningen har teamledare delegation att fatta beslut gällande 11 § Lagen om vård 
av unga, LVU. Detta strider mott rådande lagstiftning i enlighet med 11 § LVU som säger att ” 
Socialnämnden bestämmer hur vården av den unge skall ordnas och var han eller hon skall vistas 
under vårdtiden. Om nämndens beslut enligt första eller andra stycket inte kan avvaktas, får 
ordföranden eller någon annan ledamot som nämnden har förordnat besluta i frågan. Beslutet skall 
anmälas vid nämndens nästa sammanträde.

Utifrån detta ges förslag att socialnämnden delegerar till socialnämndens arbetsutskott att fatta 
beslut enligt 11 § LVU.

Förslag till beslut

Socialnämnden delegerar till socialnämndens arbetsutskott att fatta beslut enligt 11 § LVU.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ändring av delegation gällande beslut om 11 § LVU
 §116 SONAU Ändring av delegation gällande beslut om 11 § LVU
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5 – Rapportering av ej verkställda beslut 
enligt SoL och LSS kvartal 1, 2018 
(SON 18-57)

Föredragande Tina Jansson 

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.

I tidigare tjänsteskrivelse angavs att det var 2 ej verkställda beslut för kvartal 1, vilket var felaktigt, 
det fanns endast 1 ej verkställt beslut som också är rapporterat till IVO, enligt nedan:

Ej verkställda beslut Anledning:

Beslut om kontaktperson för barn enligt 4 
kap 1§ SoL

Resursbrist och svårighet att matcha 
behovet.

Beslutsdatum 2017-05-26
Fortsätter att söka lämplig
kontaktperson.

För vuxna finns inga ej verkställda beslut att rapportera under kvartal 1.

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och kommunfullmäktige.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 1, 2018.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Reviderad tjänsteskrivelse, Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 

1, 2018
 Individrapport - Ej verkställda beslut (Barnenheten)
 §122 KS Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 1, 2018
 §118 SONAU Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 2018

Expedieras till

Kommunfullmäktige

Lekebergs kommuns revisorer
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6 – Rapportering av ej verkställda beslut 
enligt SoL och LSS kvartal 3, 2018 
(SON 18-59)

Föredragande Tina Jansson 

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 enligt 4 kap 1§ SoL

Resursbrist och svårighet att matcha behovet.

Beslutsdatum 2017-05-26 Tidigare föreslagen kontaktperson bedömdes som ej 
lämplig. Fortsätter att söka lämplig kontaktperson.

 

Ej verkställda beslut Anledning:

Beslut om kontaktfamilj för barn född -15 enligt 
4 kap 1§ och 3 kap 6§ SoL

Tidskrävande att hitta lämplig 
familj för uppdraget.

Beslutsdatum 2018-06-11
Pågår nu utredning av
kontaktfamilj.

 

Ej verkställda beslut Anledning:

Beslut om föräldrastöd inom 
öppenvården för förälder till barn född -
08 enligt 4 kap 1§ SoL

Personalomsättning inom öppenvården 
samt längre perioder av sjukfrånvaro.

Beslutsdatum 2018-06-13
Beslutet om föräldrastöd har verkställts 
2018-10-04, se under rubriken verkställda 
beslut nedan.

 

Ej verkställda beslut Anledning:

Beslut om föräldrastöd inom öppenvården 
för förälder till barn född -13 enligt 4 kap 1§ 
SoL

Personalomsättning inom 
öppenvården samt längre perioder 
av sjukfrånvaro.

Beslutsdatum 2018-06-13  
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Ej verkställda beslut Anledning:

Beslut fattat 2018-03-14 om permanent bostad för 
person född -71 enligt 5 kap 5§ eller 5 kap 7§ SoL

Resursbrist av permanent 
bostad, står fortsatt i kö

 

Verkställda beslut

Beslut fattat 2018-03-14 verkställdes 2018-06-29 om permanent bostad för person 
född -73 enligt 5 kap 5§ eller 5 kap 7§ SoL

 

Verkställda beslut

Beslut om föräldrastöd inom öppenvården för förälder till barn född -08 enligt 4 
kap 1§ SoL

Beslutsdatum 2018-06-13

Beslutet om föräldrastöd har verkställts 2018-10-04

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 3, 2018.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 3, 

2018
 Individrapport IVO, 2018 kvartal 3
 Individrapport IVO, 2018 kvartal 3
 Individrapport IVO, 2018 kvartal 3
 Individrapport IVO 2018 kvartal 3
 Individrapport IVO 2018 kvartal 3
 Individrapport IVO 2018 kvartal 3
 Individrapport IVO 2018 kvartal 3
 Individrapport IVO, 2018 kvartal 3
 §119 SONAU Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 3, 2018
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7 – Riktlinjer för bostadssociala kontrakt 
(SON 18-90)

Föredragande Tina Jansson 

Ärendebeskrivning

Enligt Socialstyrelsen har kommunen, genom socialtjänsten, det yttersta ansvaret för att var och en 
får det stöd och den hjälp han eller hon kan behöva. Kommunen har med andra ord ett stort ansvar 
att motverka hemlöshet.

Bostadssocialt kontrakt vänder sig till bostadslösa personer över 20 år som inte kan få ett eget 
hyreskontrakt på den öppna bostadsmarknaden på grund av beroendeproblematik, hyres-
/elskulder, störningar, sanitära problem eller annan förekommande anledning. Bostadssocialt 
kontrakt ska bedömas restriktivt och ska endast beviljas om behovet inte kan tillgodoses på annat 
sätt.

Syftet med bostadssocialt kontrakt är att med hjälp och stöd få chans att komma in på 
bostadsmarknaden och behålla ett boende genom att ta över kontraktet.

Socialnämnden skriver ett individuellt kontrakt med hyresgästen som är utformat efter 
hyresgästens behov. Kontraktet skrivs på ett år. Kontraktet följs upp regelbundet och om det är 
utan anmärkning erbjuds hyresgästen möjlighet att ta över kontraktet.

Förslag till beslut

Socialnämnden antar framtagna riktlinjer avseende bostadssociala kontrakt.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Riktlinjer för bostadssociala kontrakt
 Riktlinjer för bostadssociala kontrakt
 Hyresavtal bostadssocialt kontrakt
 §120 SONAU Riktlinjer för bostadssociala kontrakt
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8 – Redovisning av placeringar (IFO) 
(SON 18-238)

Föredragande Tina Jansson 

Ärendebeskrivning

Enhetschef Tina Jansson redovisar samtliga placeringar inom IFO samt kostnader för dessa.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen och lägger informationen till handlingarna.

Socialnämndens arbetsutskotts beslut

Socialnämndens arbetsutskott godkänner redovisningen och lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 §113 SONAU Redovisning av placeringar (IFO)
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9 – Intern kontroll vid utbetalningar samt 
dokumentation och myndighetsutövning 
(SON 18-69)

Föredragande Nancy Murtic 

Ärendebeskrivning

PWC har genomfört en utredning kring rutiner avseende myndighetsutövning samt handläggning av 
ekonomiska transaktioner i samband med utbetalningar från Migrationsverket, således 
”Glapperersättningen”.

Intervjuer med socialchef, IFO, chef AMI, integrationssamordnare och ekonomihandläggare har 
gjorts. Därtill har stickprov av utbetalningar under 2016 och 2017 utförts. När aktgranskning har 
genomförts har brister i löpande dokumentation identifierats. Det framgår inte med önskad 
tydlighet vad som beslutat, vilka kontakter, överväganden, ansvarsfrågor är otydliga. 
Genomförandeplaner finns i allmänhet, den lagstadgade uppföljningen har gjorts och en utredning 
inför 18-årsdagen har gjorts i merparten av ärendena. Av intervjuerna har framkommit att det är 
otydligt i organisationen avseende exempelvis ansvar.

Nedan följer en sammanställning av de identifierade utvecklingsområdena och därefter en 
redovisning av de vidtagna åtgärderna efter rapportens sammanställande.

Förslag till beslut

Socialnämnden 

1. Lägger informationen till handlingarna.

2. Uppdrar till förvaltningschefen att utreda möjligheterna för en annan handläggning av 
”glappetersättningen”.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Intern kontroll utbetalningar
 §12 KS Återrapportering av utredning kring rutiner vid myndighetsutövning i samband med 

mottagningar från Migrationsverket
 §121 SONAU Intern kontroll vid utbetalningar samt dokumentation och 

myndighetsutövning
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10 – Digitalisering av 
försörjningsstödsprocessen 
(SON 18-14)

Föredragande Ida Husa 

Ärendebeskrivning

Under denna punkt får socialnämnden information om socialförvaltningens arbete med att 
digitalisera försörjningsstödsprocessen.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 §122 SONAU Digitalisering av försörjningsstödsprocessen
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11 – Socialförvaltningens arbete med 
välfärdsteknik 

Föredragande Nancy Murtic 

Ärendebeskrivning

Under denna punkt får socialnämnden information om socialförvaltningens utvecklingsarbete med 
välfärdsteknik.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Sida 13 av 27



Kallelse 2018-11-12

12 – Prognosrapport 3 2018 för 
Socialnämnden 
(SON 18-195)

Föredragande Sandra Magnusson 

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har tillsammans med ekonomiavdelningen upprättat en helårsprognos för 2018 
baserat på det ekonomiska utfallet till och med 31 oktober. Prognosen visar ett underskott på 
1 470 000 kr totalt för nämnden. Det är en förbättring med 1 570 000 kr från senaste prognosen vid 
delårsbokslutet. Dels har det uppkommit saker i verksamheterna som har förbättrat resultatet från 
förra prognosen samt att förvaltningen vidtagit konkreta åtgärder för att minska underskottet.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner prognosrapport 3.

Socialnämndens arbetsutskotts behandling av ärendet

Socialnämndens arbetsutskott hänskjuter ärendet för beslut i nämnden.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Prognosrapport 3 2018, Socialnämnden
 §124 SONAU Socialnämndens prognosrapport 3 2018
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13 – Bidrag till Väntjänsten 2018 
(SON 18-216)

Föredragande Tomas Andersson 

Ärendebeskrivning

Väntjänsten i Lekeberg har under många år förgyllt tillvaron för våra äldre invånare med ett flertal 
olika aktiviteter. Som tack för detta har föreningen fått ett ekonomiskt bidrag av kommunen.

Väntjänstens ordförande avgick vid senaste årsmötet 2018-02-21 och någon ny gick inte att välja, 
vilket gjort att föreningens administration för närvarande inte fungerar fullt ut. Detta innebär att 
föreningen i år inte haft möjlighet att skriftligt redovisa sin verksamhet i enlighet med kommunens 
regelverk för att erhålla ekonomiskt bidrag. Verksamheten för våra äldre invånare pågår dock i 
samma utsträckning som tidigare.

Förslag till beslut

Socialnämnden utbetalar 5000 kr i ekonomiskt bidrag för 2018 till väntjänsten i Lekeberg.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ekonomiskt bidrag Väntjänsten
 §125 SONAU Ekonomiskt bidrag Väntjänsten
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14 – Årets frivilliginsats 2018 
(SON 18-217)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

2012-11-27 § 63 instiftade dåvarande vård- och omsorgsnämnden priset "Årets frivilliginsats" som 
är ett pris för årets frivilliginsats riktad mot Lekebergs seniorer. Priset delas ut till en person eller 
organisation som särskilt bidragit till ett levande utbud av meningsfulla aktiviteter för seniorer i 
Lekebergs kommun. Allmänheten nominerar kandidater och Socialnämnden utser lämplig 
pristagare. Priset delas ut en gång per år.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Socialnämndens arbetsutskotts behandling av ärendet
Yrkanden

John Hägglöf (M) yrkar att nomineringar som inkommit, som inte blir beviljade, kvarligger till 
nästkommande år.

Propositionsordning

Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla John Hägglöfs (M) yrkande samt lägger 
informationen om att årets prispengar delas ut som bidrag till peppar peppar-dagen till 
handlingarna.  

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Socialnämnden
1. ändrar reglerna för Årets frivilliginsats så att nomineringar som inkommit och som inte blir 
beviljade, kvarligger till nästkommande år. 
2. lägger informationen om att årets prispengar delas ut som bidrag till peppar peppar-dagen till 
handlingarna. 

 

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Årets frivilliginsats 2018
 §126 SONAU Årets frivilliginsats 2018
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15 – Sammanträdestider för socialnämnden 
2019 
(SON 18-200)

Föredragande Kajsa Rosén 

Ärendebeskrivning

Ett förslag på sammanträdestider för socialnämndens arbetsutskott samt socialnämnden har tagits 
fram för 2019. I förslaget har hänsyn tagits till kommunstyrelsens, kommunfullmäktiges och 
regionfullmäktiges sammanträden under året.

Förslag till beslut

Socialnämnden

Fastställer sammanträdestider för socialnämnden 2019
till kl. 13:00-17:00 vid följande tillfällen:

30 januari
27 mars
15 maj
28 augusti
2 oktober
13 november
18 december

Fastställer sammanträdestider för socialnämndens arbetsutskott 2019
till kl. 08.00-12.00 vid följande tillfällen:

9 januari (endast individärenden)
22 januari
19 mars
10 april (endast individärenden)
7 maj
12 juni (endast individärenden)
7 augusti (endast individärenden)
20 augusti
18 september (endast individärenden)
25 september
29 oktober
20 november (endast individärenden)
10 december

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Sammanträdestider 2019
 §127 SONAU Sammanträdestider för socialnämnden 2019
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16 – Intern kontrollrapport 3 
(SON 18-11)

Föredragande Nancy Murtic 

Ärendebeskrivning
Av den interna kontrollplanen som är framtagen för 2018 står angivet att följande ska följas 
upp per sista oktober:

Kontroll av verksamheternas ekonomiska resultat
Avstämning av antalet beslut som ej är omprövade i tid

Verksamhetscontroller har genomfört en kontroll av ej uppföljda biståndsbeslut under 
perioden 180401 - 180831. Under perioden april till augusti 2018 är 51 beslut inte 
uppföljda i tid. 5 beslut är bakåtdaterade.

Under våren 2018 har IFO varit medvetna om att beslut inte följts upp i tid. . Detta har till 
största del beror på personalbrist samt ett stort ökat tryck på ärenden till 
biståndshandläggare. Man ser nu under hösten att trycket på ärenden inte är lika stort, och 
skulle säga med största sannolikhet, att enheten nu hinner följa upp alla ärenden i tid. Att 
de hinner följa upp alla nu, handlar också om att de nu är tre biståndshandläggare i tjänst, 
sedan september månad.

Enheten har tagit fram en ny rutin kring uppföljningarna av biståndsinsatser och att det är 
teamledarna som ansvarar för att ”ta” ut besluten ur procapita och sedan överlämna de till 
handläggarna som följer upp dem. En avstämning görs varje vecka kring hur det går med 
uppföljningarna den aktuella månaden.

Nämndens ekonomiska resultat för 2018 beräknas bli ett underskott om 1 600 tkr. Det är 
en förbättring mot föregående prognos vid delåret som visade ett underskott på 3 000 tkr. 
Dels har det uppkommit saker som har förbättrat resultatet som var okända vid förra 
prognosen samtidigt som ett antal åtgärder har vidtagits för att minska underskottet. 
Underskottet finns inom verksamheterna LSS vuxna och barn, individ- och familjeomsorg 
samt äldreomsorgens nattenhet.

Av delårsbokslutet kunde det utläsas att det prognostiserade underskottet för 
socialnämnden beräknades bli dryga 3 000 tkr. Socialförvaltningens tjänstepersoner tog 
därför tillsammans med ekonomcontroller fram en åtgärdslista på de effektiviseringar som 
bedöms som genomförbara och som skulle ge effekt vid 2018 års slut:

•Frysa investeringsmedel för reinvesteringar (gäller ej de som redan är beslutade) som 
kommer att ge en effektivisering gällande kapitalkostnader.

•Omdisponering av budget för habiliteringsersättning och det är pga. att förvaltningen 
rekvirerat statsbidrag för att höja habiliteringsersättning vilket möjliggör en besparing av 
den egna budgeten.
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•Förlikning IFO/LEBO och ärendet rör ansvarsfråga för uppkommen skada i en lägenhet 
som kommunen hyrt.

•Kurser avser återstående medel för kurser/utbildningar inom förvaltningen.

•Assistansärende (återsökning Migrationsverket) och som ger kommunen rätt till 
ersättning upp till 75 % av kostnaderna från Migrationsverket för personer som pga. ålder, 
sjukdom eller funktionshinder behöver särskilt boende för service och omvårdnad eller 
stöd och hjälp i boendet.

•”Övrigt” som är ett generellt sparbeting som fördelas på alla enheter.

Utöver ovanstående effektiviseringar så har förvaltningschef fått i uppdrag att arbeta för 
en budget i balans och arbetet med detta fortgår enligt tidigare nämndbeslut.

Sammanställningen avser perioden tom 2018-10-31.

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskotts behandling av ärendet

Socialnämndens arbetsutskott hänskjuter ärendet för beslut i nämnden.

Beslutsunderlag
 Intern kontrollrapport 3 2018 för socialnämnden
 Tjänsteskrivelse - Intern kontrollrapport 3 2018
 §128 SONAU Intern kontrollplan för socialnämnden 2018
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17 – IVO-rapportering, 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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18 – 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
 Sjukfrånvaro inom Socialförvaltningen januari till september 2018
 Sjukfrånvaro socialförvaltningen september 2018
 §130 SONAU Uppföljning av sjukfrånvaro på Socialförvaltningen 2018
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19 – Utvärdering av 
organisationsförändring inom individ- och 
familjeomsorgen 
(SON 18-198)

Föredragande Nancy Murtic 

Ärendebeskrivning

Under 2015 genomfördes en utredning i syfte att presentera alternativa organisationslösningar för 
individ- och familjeomsorgen och en förändring genomfördes under 2016 då Barn- och 
familjeavdelningen organisatoriskt överfördes till socialförvaltningen. Förändringen innebar att 
barn- och ungdomsvården, som tidigare organiserats under KUB, överfördes till VON missbruksvård 
och försörjningsstöd även tidigare organiserats. I aktuellt uppdrag har det efterfrågats en 
utvärdering av genomförd organisationsförändring med sikte på att kartlägga om de effekter som 
förändringen syftade till har uppnåtts samt att kartlägga hur organisationen ytterligare kan 
utvecklas.

Socialnämnden informeras om utvärderingens slutsatser och hur arbetet med översynen fortgår 
inom förvaltningen.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Rapport: Utvärdering av organisationsförändring inom individ- och familjeomsorgen
 §131 SONAU Utvärdering av organisationsförändring inom individ- och familjeomsorgen
 §135 KS  Utvärdering av organisationsförändring inom individ- och familjeomsorgen
 Tjänsteskrivelse KS - Utvärdering av organisationsförändring inom  individ- och 

familjeomsorgen
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20 – Förvaltningschefen informerar Föredragande Tomas Andersson 

Ärendebeskrivning

- Ärende angående skuld
- Utvecklingsmedel
- Kompetensförsörjning
- Enhetschefstjänsterna
- Controllertjänst
- Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
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21 – Meddelanden för kännedom 
Ärendebeskrivning

Inkomna handlingar till socialnämnden meddelas för kännedom.

Lista på meddelanden
 SON 18-132-7 - §56 KF Delårsrapport Lekebergs kommun 2018
  - Beslut från kommunstyrelsen - förordnande av förvaltningschef till socialförvaltningen (KS 

18-477)
 SON 18-237-1 - Överenskommelse om samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, 

elevhälsa, e-hälsa och kunskapsstyrning mellan Region Örebro län och kommunerna i 
Örebro län

 SON 18-210-1 - Samrådshandlingar för detaljplan för fastighet Fjugesta 46:2 m.fl. (kv. 
Mejeristen och kv. Borgmästaren)

 SON 18-243-1 - Information om införande av ICD-11
 SON 18-244-1 - Protokoll för Rådet för funktionshinderfrågor, Region Örebro län, 22 

oktober 2018
 SON 18-196-1 - Förtur för LSS-brukare

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
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22 – Redovisning av delegationsbeslut 
Ärendebeskrivning

Anmälan av delegationsbeslut för perioden 180821 - 181102.

Delegationsbeslut
 SON 18-16-31 - Anmälan av delegationsbeslut gällande tillsvidareanställning
 SON 18-16-35 - Delegationsbeslut - §218 Beslut om entledigande på ansökan av den 

anställde
 SON 18-16-36 - Anmälan av delegationsbeslut - § 218 Beslut om entledigande på ansökan 

av den anställdes
 SON 18-16-37 - Delegationsbeslut - Beslut om uppsägning från arbetsgivarens sida
 SON 18-16-38 - Anmälan av delegationsbeslut - § 219 Beslut om uppsägning från 

arbetsgivarens sida
 SON 18-16-39 - Anmälan av delegationsbeslut - Anställning boendestödjare LSS Kastanjen
 SON 18-16-42 - Anmälan av delegationsbeslut - § 218 Beslut om entledigande på ansökan 

av den anställdes
 SON 18-16-43 - Anmälan av delegationsbeslut - 217 beslut om visstidsanställning
 SON 18-16-44 - Redovisning av delegationsbeslut
 SON 18-16-48 - Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om löneändring
 SON 18-240-1 - Anmälan av delegationsbeslut - avtal Phoniro care

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den 12 
november 2018.
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23 – Anmälan av delegationsbeslut för 
perioden 180801 - 181031 (Sekretess) 
(SON 18-242)

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.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen som förtecknas i protokoll den 12 november 2018.

Beslutsunderlag
 Delegationsbeslut enligt LSS,SoL och IFO för perioden 180801 - 181031
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