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Protokoll 2018-02-12

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2018-02-12

Datum för överklagan 2018-02-13 till och med 2018-03-07

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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Protokoll 2018-02-12

Justerare signatur

Ärendelista
§1 Val av justerare
§2 Anhörigstöd 2018 Lekebergs kommun
§3 Information: Projekt Digital Medarbetare
§4 Socialnämndens värdegrund
§5 Årsredovisning för socialnämnden 2017
§6 Uppföljning av sjukfrånvaro på socialförvaltningen

§7 Medborgarförslag om insatser för äldres hälsa och aktiviteter för äldre i Lekebergs 
kommun

§8 Avtal om samverkan mellan Region Örebro län och Lekebergs kommun för 
samverkan inom patientnämndsverksamhet

§9 Angående uppkommen vattenskada i lägenhet med socialt kontrakt

§10 Tillsynsplan för Lekebergs kommun för tillsyn av detaljhandel av tobaksvaror enligt 
Tobakslagen (1993:581) under 2018

§11 Tillsynsplan för Lekebergs kommun för tillsyn enligt alkohollagen under 2018
§12 Meddelanden
§13 Redovisning av delegeringsbeslut 171130-180206
§14 Anmälan av delegationsbeslut för perioden 171130 - 180131 (Sekretess)
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Justerare signatur

§1- Val av justerare
Ärendebeskrivning

En justerare behöver utses att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet. Justering 
föreslås ske den 13 februari kl. 12:30.

Beslut

Michael Bergdahl (S) väljs att justera dagens protokoll med Astrid Söderqvist (C) som 
ersättare.
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Justerare signatur

§2 - Anhörigstöd 2018 Lekebergs kommun (SON 18-17)
Ärendebeskrivning

Syftet med anhörigstödet är att underlätta för både den närstående och den anhöriga, minska 
fysisk och psykisk belastning på anhöriga samt att identifiera och fånga upp dem som är i 
behov av särskilt stöd. Målet är att i största möjliga mån uppmärksamma och inkludera 
anhöriga samt att erbjuda ett väl utvecklat individanpassat stöd som är tillgängligt för alla på 
samma villkor. Carljohan Ulfgren föredrar ärendet.

Förslag till beslut

Socialnämnden antar riktlinjer för Anhörigstöd i Lekebergs kommun.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden antar riktlinjer för Anhörigstöd i Lekebergs kommun.

Beslut

Socialnämnden antar riktlinjer för Anhörigstöd i Lekebergs kommun.

Beslutsunderlag
 Anhörigstöd_2018_Lekebergs_kommun - (53656)
 Riktlinjer för Anhörigstöd i Lekebergs kommun(53158) (0) - (53657)
 §18 SONAU Anhörigstöd 2018 Lekebergs kommun - (SON 18-17-1)
 Riktlinjer anhörigstöd Lekebergs kommun - (54674)
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Justerare signatur

§3- Information: Projekt Digital Medarbetare
Ärendebeskrivning

Ida Husa informerar om arbetet med projekt digital medarbetare.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Digitalisering av försörjningsstödsprocessen Lekeberg Projektplan - (54828)
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Justerare signatur

§4 - Socialnämndens värdegrund (VON 16-41)
Ärendebeskrivning

Socialnämnden föreslås anta den lokala värdegrunden som socialförvaltningens 
ledningsgrupp har arbetat fram.

Värdegrunden utgår från den nationella värdegrunden i socialtjänstlagen 5 kap 4§ (2001:453) 
och följa de allmänna råden i Socialstyrelsens författningssamling; SOSFS 2012:3. 
Anna-Karin Gruffman Arne, tf. förvaltningschef, föredrar ärendet.            

Förslag till beslut

Socialnämnden antar socialförvaltningens förslag till värdegrund.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden antar socialförvaltningens förslag till värdegrund.

Beslut

Socialnämnden antar socialförvaltningens förslag till värdegrund.

 

Beslutsunderlag
 Socialförvaltningens värdegrund _En bra dag_ - (53652)
 §12 SONAU Socialnämndens värdegrund - (SON 16-41-5)
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Justerare signatur

§5 - Årsredovisning för socialnämnden 2017 (SON 18-35)
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har utformat en årsredovisning vad gäller verksamhet, måluppfyllelse och 
ekonomi för socialnämndens hela ansvarsområdet för år 2017. Sandra Magnusson, ekonom, 
föredrar årsredovisningen.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner årsredovisningen.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden godkänner årsredovisningen.

Beslut

Socialnämnden godkänner årsredovisningen och överlämnar till kommunfullmäktige för 
vidare hantering.

 

Beslutsunderlag
 §21 SONAU Årsredovisning för socialnämnden 2017 - (SON 18-35-1)
 Tjänsteskrivelse - Årsredovisning socialnämnden 2017 - (54751)
 Årsredovisning 2017 för Lekebergs kommun Socialnämnden - (54827)
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Justerare signatur

§6- Uppföljning av sjukfrånvaro på socialförvaltningen
Ärendebeskrivning

Kerstin Johansson, verksamhetscontroller, berättar om statistik över sjukfrånvaron på 
socialförvaltningen.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Sjukfrånvaro SOF - (54678)
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Justerare signatur

§7 - Medborgarförslag om insatser för äldres hälsa och aktiviteter 
för äldre i Lekebergs kommun (SON 17-111)
Ärendebeskrivning

Kerstin Pettersson har den 8 februari 2017 inkommit med ett medborgarförslag till 
kommunen där hon önskar att kommunen utreder förutsättningar kring glädjefylld träning för 
de äldre i kommunen. Medborgarförslaget anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde 
den 27 februari 2017 och kommunfullmäktige beslutade att överlämna medborgarförslaget till 
socialnämnden för besvarande.

Socialförvaltningen har tillsammans med Sydnärkes folkhälsoteam och kultur- och 
fritidsavdelningen skrivit ett svar till Kerstin om kommunens arbete med folkhälsa och kultur 
med inriktning på äldre.

Förslag till beslut

Socialnämnden antar svar på medborgarförslag angående aktiviteter för äldre i Lekebergs 
kommun och anser därmed medborgarförslaget besvarat.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden antar svar på medborgarförslag angående aktiviteter för äldre i Lekebergs 
kommun och anser därmed medborgarförslaget besvarat.

Beslut

Socialnämnden antar svar på medborgarförslag angående aktiviteter för äldre i Lekebergs 
kommun och anser därmed medborgarförslaget besvarat.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag KF 2017-02-27 § 13 - (SON 17-111-2)
 Medborgarförslag om insatser för äldres hälsa och aktiviteter för äldre i Lekebergs kommun - 

(SON 17-111-1)
 Svar på medborgarförslag om insatser för äldres hälsa och aktiviteter för äldre i Lekebergs 

kommun - (54255)
 Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag om insatser för äldres hälsa och aktiviteter för äldre i 

Lekebergs kommun - (54251)
 §14 SONAU Medborgarförslag om insatser för äldres hälsa och aktiviteter för äldre i 

Lekebergs kommun - (SON 17-111-3)
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Justerare signatur

§8 - Avtal om samverkan mellan Region Örebro län och Lekebergs 
kommun för samverkan inom patientnämndsverksamhet (SON 
18-7)
Ärendebeskrivning

I varje landsting (eller region) och kommun ska det finnas en eller flera patientnämnder. 
Kommunen får överlåta ovanstående skyldighet till landstinget, om kommunen och 
landstinget har kommit överens om detta.

Örebro läns landstings patientnämnd, nu Region Örebro läns patientnämnd, och samtliga 
kommuner i länet har i tidigare avtal kommit överens om samverkan gällande 
patientnämndsverksamhet inom hälso- och sjukvård i enlighet med lagen (1998:1656) om 
patientnämndsverksamhet m.m.

Den 1 januari 2018 upphävs ovannämnda lag och ersätts av lagen (2017:372) om stöd vid 
klagomål mot hälso- och sjukvården. Med anledning av detta behöver tidigare ingångna avtal 
mellan patientnämnden och kommunerna ersättas av nya avtal från och med 1 januari 2018.

Det nya avtalet har föredragits för kommunchefer vid möte den 12 oktober 2017, därefter har 
patientnämnden beslutat om tecknande av nya avtal vid sammanträde den 24 oktober 2017.

Förslag till beslut

Socialnämnden ställer sig bakom avtal med Region Örebro län gällande samverkan inom 
patientnämndsverksamhet och översänder ärendet till kommunfullmäktige för beslut.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden ställer sig bakom avtal med Region Örebro län gällande samverkan inom 
patientnämndsverksamhet och översänder ärendet till kommunfullmäktige för beslut.

Beslut

Socialnämnden ställer sig bakom avtal med Region Örebro län gällande samverkan inom 
patientnämndsverksamhet och översänder ärendet till kommunfullmäktige för beslut.
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Justerare signatur

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Avtal om samverkan mellan Region Örebro län och Lekebergs kommun för 

samverkan inom patientnämndsverksamhet - (54362)
 Förslag till avtal mellan Region Örebro län och Lekebergs kommun gällande samverkan inom 

patientnämndverksamhet för hälso- och sjukvård - (SON 18-7-2)
 Gällande avtal mellan Lekebergs kommun och Region Örebro län för samverkan inom 

patientnämndverksamhet för hälso- och sjukvård - (SON 18-7-3)
 §15 SONAU Avtal om samverkan mellan Region Örebro län och Lekebergs kommun för 

samverkan inom patientnämndsverksamhet - (SON 18-7-5)
 Följebrev till avtal om samverkan mellan Region Örebro län och Lekebergs kommun för 

samverkan inom patientnämndsverksamhet - (SON 18-7-1)
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Justerare signatur

§9 - Angående uppkommen vattenskada i lägenhet med socialt 
kontrakt (SON 18-19)
Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen hyr genom Lekebergsbostäder AB ett antal lägenheter i andra hand, med 
så kallade bostadssociala kontrakt. Årsskiftet 2015/2016 uppstod en större vattenskada i en av 
de lägenheter som socialförvaltningen hyrde ut som bostadssocialt kontrakt. Ärendet rör 
ansvarsförhållanden för uppkommen skada samt kostnad för återställande av lägenheten.

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar avvisa Lekebergsbostäder AB krav på kommunen att ta utdelning, 
istället för nämndens förslag att dela återställningskostnaden lika.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Jäv

Kjell Edlund (S) anmäler jäv.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden beslutar avvisa Lekebergsbostäder AB krav på kommunen att ta 
utdelning,istället för nämndens förslag att dela återställningskostnaden lika.

Socialnämndens behandling av ärendet

Jäv

Kjell Edlund (S) utgår på grund av jäv.

Beslut

Socialnämnden beslutar avvisa Lekebergsbostäder AB krav på kommunen att ta utdelning, 
istället för nämndens förslag att dela återställningskostnaden lika.

 

Beslutsunderlag
 Angående vattenskada i socialförvaltningens lägenhet - (54305)
 Lekebergsbostäder 20171213, Vattenskada i socialförvaltningens lägenhet - (SON 18-19-1)
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Justerare signatur

 §19 SONAU Angående uppkommen vattenskada i lägenhet med socialt kontrakt - (SON 18-
19-18)
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Justerare signatur

§10 - Tillsynsplan för Lekebergs kommun för tillsyn av 
detaljhandel av tobaksvaror enligt Tobakslagen (1993:581) under 
2018 (SON 18-40)
Ärendebeskrivning

Tillsynsplan enligt 19 a § tobakslagen.

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar anta tillsynsplanen för 2018.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Socialnämnden beslutar anta tillsynsplanen för 2018.

Beslut

Socialnämnden beslutar anta tillsynsplanen för 2018.

Beslutsunderlag
 Tillsynsplan för Lekebergs kommun för tillsyn av detaljhandel av tobaksvaror enligt 

Tobakslagen (1993:581) under 2018 - (SON 18-40-1)
 §22 SONAU Tillsynsplan för Lekebergs kommun för tillsyn av detaljhandel av tobaksvaror 

enligt Tobakslagen (1993:581) under 2018 - (SON 18-40-2)
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Justerare signatur

§11 - Tillsynsplan för Lekebergs kommun för tillsyn enligt 
alkohollagen under 2018 (SON 18-41)
Ärendebeskrivning

Tillsynsplan enligt alkohollagen för 2018.

Förslag till beslut

Socialnämnden antar tillsynsplanen för 2018.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden antar tillsynsplanen för 2018.

Beslut

Socialnämnden antar tillsynsplanen för 2018.

 

Beslutsunderlag
 Tillsynsplan för Lekebergs kommun för tillsynd enligt alkohollagen under 2018 - (SON 18-41-

1)
 §23 SONAU Tillsynsplan för Lekebergs kommun för tillsyn enligt alkohollagen under 2018 - 

(SON 18-41-2)
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Justerare signatur

§12- Meddelanden
Ärendebeskrivning

Inkomna handlignar meddelas nämnden för kännedom.

Meddelanden
  Information från Migrationsverket om 390 miljoner kronor för hjälp till kommuner för att 

ensamkommande att stanna kvar i kommunen, dnr 7.1-2017-126327 - ()
  Sammanställning av myndighetsprojekt från IVO, Tillgodoses äldres rätt att ansöka om 

bistånd - ()
  §13 KS Utvärdering - Samordning av socialtjänsten - (SON 18-26-1)
  Samordning av insatser för barn med funktionsnedsättning - (SON 18-48-1)
  Verksamhetsbeskrivning och ekonomisk redovisning för alkoholhandläggning i Sydnärke 

2017 - (SON 18-49-1)

Beslut

Socialnämnden beslutar att meddelanden läggs till handlingarna.
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Justerare signatur

§13- Redovisning av delegeringsbeslut 171130-180206
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 - Tillsvidareanställning sjuksköterska - (SON 18-16-2)
  Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om tillsvidareanställning - (SON 18-16-3)
  Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om tillsvidareanställning - (SON 18-16-5)
  Anmälan av delegationsbeslut - beslut om tillsvidareanställning - (SON 18-16-6)
  Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om tillsvidareanställning - (SON 18-16-7)
  Anmälan av delegationsbeslut - beslut om tillsvidareanställning - (SON 18-16-8)
  Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om tillsvidareanställning - (SON 18-16-10)
  Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om tillsvidareanställning - (SON 18-16-11)
  Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om tillsvidareanställning - (SON 18-16-12)
  Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om tillsvidareanställning - (SON 18-16-13)
  Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om tillsvidareanställning - (SON 18-16-14)
  Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om tillsvidareanställning - (SON 18-16-15)
  Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om tillsvidareanställning - (SON 18-16-16)
  Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om tillsvidareanställning - (SON 18-16-17)
  Anmälan av delegationsbeslut - Beslut att ingå avtal - (SON 18-16-18)

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknats i protokoll 
den 12februari 2018.

Beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknats i protokoll 
den 12februari 2018.
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Justerare signatur

§14 - Anmälan av delegationsbeslut för perioden 171130 - 
180131 (Sekretess) (SON 18-50)
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 av de delegationsbeslut som förtecknats i protokoll 
den 12 februari 2018.

Beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknats i protokoll 
den 12 februari 2018.

Beslutsunderlag
 Delegationsbeslut enligt LSS, SoL och IFO perioden 171130-180130 - (SON 18-50-1)
 Delegationsbeslut enligt LSS,SoL och IFO för perioden 171201-180131 - (SON 18-50-2)
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