
Protokoll 2017-12-14

Socialnämnden
Tid Plats
13:00-16:30 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7 i 

Fjugesta  

Övriga
Anneli Carlsson (Förvaltningschef)
Sandra Magnusson (Ekonom) §§85-86
Ilina Losund (Utredningssekreterare)
Kerstin Johansson (Verksamhetscontroller) §81
Emma Damin (Teamledare och handledare daglig verksamhet) §82
Sandra Oskarsson (Handledare daglig verksamhet) §82
Harmen Rebel (Säkerhetsstrateg) §83
Håkan Erlandsson (Handläggare bostadsanpassningsbidrag) §84

Protokollet innehåller paragraferna §§80-96

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Ej tjänstgörande ersättare
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L) §80
Margareta Carlsson (V)

Beslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande) (Ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Göran Östling (M)
Mikael Bergdahl (S)
Gerry Milton (SD)
Barbro Göransson (C)  ersätter John Hägglöf (M) (vice 
ordförande)
Lennart M Pettersson (S)  ersätter Wivie Palmroth (S)
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Protokoll 2017-12-14

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2017-12-14

Datum för överklagan 2017-12-18 till och med 2018-01-09

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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Protokoll 2017-12-14

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§80 Val av justerare
§81 Information: Vad tycker äldre om äldreomsorgen?
§82 Information - Projekt Återbruket
§83 Information - Riktlinjer vid hot och våld
§84 Riktlinjer för bostadsanpassning
§85 Ekonomisk uppföljning november 2017
§86 MER-plan 2018 för socialnämnden
§87 Avskrivning osäkra fodringar
§88 Beslutsattestanter SON 2018
§89 Revidering av stadgar för priset Årets Frivilliginsats

§90 Tillsyn av Länsstyrelsen 2017 enligt alkohollagen 9 kap 1§ alkohollagen respektive 
19 a § tobakslagen dnr 705-1501-2017

§91 Sammanträdestider för socialnämnden 2018
§92 Information - Förvaltningschefen
§93 Meddelanden

§94 Anmälan av delegationsbeslut för perioden 170801-171031  och 171101-171130 
(Sekretess)

§95 Redovisning av delegationssbeslut
§96 Samverkansprotokoll för kännedom
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Protokoll 2017-12-14

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§80- Val av justerare
Ärendebeskrivning

Justering sker måndag den 18 december kl. 13:30, Lekebergs kommunhus.

 

Beslut

Kjell Edlund (S) utses till justerare med Astrid Söderqvist (C) som ersättare.

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2017-12-14

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§81- Information: Vad tycker äldre om äldreomsorgen?
Ärendebeskrivning

Verksamhetscontroller Kerstin Johansson berättar om enkätresultaten från "Vad tycker äldre 
om äldreomsorgen?".

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2017-12-14

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§82- Information - Projekt Återbruket
Ärendebeskrivning

Emma Damin och Sandra Oskarsson berättar om projekt Återbruket.

Förslag till beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Socialnämndens arbestutskotts behandling av ärendet
Yrkanden

Henrik Hult (C) yrkar på att ärendet överlämnas till socialnämnden för ställningstagande.

Socialnämndens arbestutskotts förslag till beslut

Ärendet överlämnas till socialnämnden för ställningstagande.

Beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2017-12-14

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§83- Information - Riktlinjer vid hot och våld
Ärendebeskrivning

Harmen Rebel, säkerhetsstrateg, berättar om Riktlinjer vid hot och våld i Lekebergs kommun.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Riktlinje vid hot och våld i Lekebergs kommun - (KS 17-201-5)

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2017-12-14

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§84 - Riktlinjer för bostadsanpassning (SON 17-319)
Ärendebeskrivning

Håkan Erlandsson berättar om "Riktlinjer för bostadsanpassningsbidraget". Syftet med 
riktlinjerna ska säkerställa att kommunen följer rättspraxis gällande 
bostadsanpassningslagen. Under 2018 kommer den nya bostadsanpassningslagen som 
förväntas bli gällande från sommaren 2018.

Förslag till beslut
Socialnämnden antar nya riktlinjer för bostadsanpassning.

Socialnämndens arbestutskotts behandling av ärendet
Yrkanden

Henrik Hult (C) yrkar på att ärendet överlämnas till socialnämnden för ställningstagande.

Socialnämndens arbestutskotts förslag till beslut

Ärendet överlämnas till socialnämnden för ställningstagande.

Socialnämndens behandling av ärendet

Henrik Hult (C) yrkar på återremittering av ärendet.

Beslut
Socialnämnden återremitterar riktlinjer för bostadsanpassning till förvaltningen för ytterligare 
beredning.

Beslutsunderlag
 Riktlinjer för bostadsanpassning - (51938)
 Riktlinjer om bostadsanpassningsbidraget - (51906)
 §229 SONAU Riktlinjer för bostadsanpassning. - (SON 17-319-1)

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2017-12-14

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§85 - Ekonomisk uppföljning november 2017 (SON 17-378)
Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har upprättat ekonomisk uppföljning per sista november för Socialnämnden. 
Utfallet tom 30 november visar ett överskott på 1 586 tkr vilket motsvarar en förbrukning på 90,5 % 
av budgeten för innevarande period. Riktvärdet för perioden är 91,7 % i förbrukning av budgeten.

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

Socialnämndens arbestutskotts behandling av ärendet
Yrkanden

Henrik Hult (C) yrkar på att ärendet överlämnas till socialnämnden för ställningstagande.

Socialnämndens arbestutskotts förslag till beslut

Ärendet överlämnas till socialnämnden för ställningstagande.

 

Beslut
Socialnämnden godkänner ekonomisk uppföljning per sista november 2017.

 

Beslutsunderlag
 §230 SONAU Ekonomisk uppföljning november 2017 - (SON 17-378-1)
 Ekonomisk uppföljning nov 2017 Socialnämnden - (SON 17-378-2)
 Tjänsteskrivelse - Ekonomisk uppföljning SON november 2017 - (SON 17-378-3)

Paragrafen är justerad

Sida 9 av 22



Protokoll 2017-12-14

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§86 - MER-plan 2018 för socialnämnden (SON 17-385)
Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag på MER-plan 2018 för socialnämnden. 
Socialnämndens budgetram har av kommunfullmäktige fastställts till 153 491 tkr (netto) för 
2018. Det är en ökning med 3 688 tkr eller 2,5 % från 2017.

Förslag till beslut
Socialnämndens arbestutskotts behandling av ärendet
Yrkanden

Henrik Hult (C) yrkar på att ärendet överlämnas till socialnämnden för ställningstagande.

Socialnämndens arbestutskotts förslag till beslut

Ärendet överlämnas till socialnämnden för ställningstagande.

Beslut

Socialnämnden antar MER-plan 2018 för socialnämnden.

Beslutsunderlag
 §238 SONAU MER-plan 2018 för socialnämnden - (SON 17-385-1)
 MER-plan 2018 med plan 2019-2021 Socialnämnden slutlig version - (SON 17-385-2)

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2017-12-14

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§87 - Avskrivning osäkra fodringar (SON 17-368)
Ärendebeskrivning

Fordringar, med förfallodag den 31 december 2016 och äldre, är att betrakta som osäkra 
fordringar och skall därmed skrivas av i bokföringen. Fordringarna är dock 
fortfarande aktuella och försök görs, att genom olika åtgärder få dem reglerade.

Avskrivning avseende Socialnämnden uppgår till l 539 kronor. Specifikation enligt 
bilaga.Socialnämnden avskriver de osäkra fordringar avseende socialnämnden uppgående till 
l 539 kronor.

Förslag till beslut

Socialnämnden avskriver de osäkra fordringar avseende socialnämnden uppgående till l 539 
kronor.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Socialnämnden avskriver de osäkra fordringar avseende socialnämnden uppgående till l 539 
kronor.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Avskrivning av osäkra fodringar - (SON 17-368-1)
 Utredning - avskrivning osäkra fodringar - (SON 17-368-2)
 §236 SONAU Avskrivning osäkra fodringar - (SON 17-368-3)

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2017-12-14

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§88 - Beslutsattestanter SON 2018 (SON 17-384)
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 2018.

Socialnämndens arbestutskotts behandling av ärendet
Yrkanden

John Hägglöf (M) yrkar på att för ansvar 5304 utses Anna-Karin Gruffman till beslutsattestant 
och Henrik Westerling till ersättare.

Propositionsordning

Ordförande behandlar först John Hägglöfs (M) ändringsyrkande, att för ansvar 5304 utses 
Anna-Karin Gruffman till beslutsattestant och Henrik Westerling till ersättare, och finner att 
socialnämndens arbetsutskott beslutar enligt John Hägglöfs (M) ändringsyrkande.

Ordförande tar därefter upp beslutsattestanterna för SON 2018 utöver ändringarna och finner 
att socialnämndens arbetsutskott beslutat enligt förslag till beslut.

Socialnämndens arbestutskotts förslag till beslut

Socialnämnden antar beslutsattestanter och ersättare för Socialnämndens verksamheter 
2018, med John Hägglöfs (M) ändringsyrkande, att för ansvar 5304 utses Anna-Karin 
Gruffman till beslutsattestant och Henrik Westerling till ersättare.

 

Beslut

Socialnämnden fastställer beslutsattestanter och ersättare för Socialnämndens verksamheter 
2018 enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag
 §233 SONAU Beslutsattestanter SON 2018 - (SON 17-384-1)
 Beslutsattestanter 2018 - SON - (SON 17-384-2)
 Tjänsteskrivelse - Beslutsattestanter SON 2018 - (SON 17-384-3)

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2017-12-14

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§89 - Revidering av stadgar för priset Årets Frivilliginsats (SON 
17-379)
Ärendebeskrivning

Vid föregående sammanträde 2017-11-02 fick förvaltningen i uppdrag att se över reglerna för 
priset Årets frivilliginsats. Förvaltningen har tagit fram förslag på nya regler för priset.

Förslag till beslut

Socialnämnden antar de reviderade reglerna för årets frivilliginsats.

Socialnämndens arbestutskotts behandling av ärendet
Yrkanden

John Hägglöf (M) yrkar på att punkt fyra i reglerna ändras från att nomineringstiden sträcker 
sig 1 maj - 31 juli till att istället lyda: nomineringstiden sträcker sig till och med 31 juli.

Propositionsordning

Ordförande behandlar först John Hägglöfs (M) ändringsyrkande, att punkt fyra i reglerna 
ändras från att nomineringstiden sträcker sig 1 maj - 31 juli till att istället lyda: 
nomineringstiden sträcker sig till och med 31 juli, och finner och socialnämndens 
arbetsutskott beslutat enligt John Hägglöfs (M) ändringsyrkande.

Ordförande tar därefter upp Reglerna för priset Årets frivilliginsats utöver ändringarna och 
finner att socialnämndens arbetsutskott beslutat enligt förslag till beslut.

Socialnämndens arbestutskotts förslag till beslut

Socialnämnden antar de reviderade reglerna för årets frivilliginsats med John Hägglöfs (M) 
ändringsyrkande, att punkt fyra i reglerna ändras från att nomineringstiden sträcker sig 1 maj - 
31 juli till att istället lyda: nomineringstiden sträcker sig till och med 31 juli.

Socialnämndens behandling av ärendet
Yrkanden

Henrik Hult (C) yrkar på att punkt fyra i reglerna ändras till att lyda: nomineringstiden 
sträcker sig från den 1 januari till den 31 maj.

Beslut

Socialnämnden antar de reviderade reglerna för årets frivilliginsats med den ändringen att 
punkt fyra i reglerna ändras till att istället lyda: nomineringstiden sträcker sig från den 1 
januari till den 31 maj.
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Protokoll 2017-12-14

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Beslutsunderlag
 §231 SONAU Revidering av stadgar för "Årets Frivilliginsats" - (SON 17-379-1)
 Regler för priset Årets Frivilliginsats - (SON 17-379-2)
 Årets frivilligpris, gamla regler - (SON 17-379-3)

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2017-12-14

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§90 - Tillsyn av Länsstyrelsen 2017 enligt alkohollagen 9 kap 1§ 
alkohollagen respektive 19 a § tobakslagen dnr 705-1501-2017 
(SON 17-329)
Ärendebeskrivning

Information om tillsyn av Länsstyrelsen 2017 enligt alkohollagen 9 kap 1§ alkohollagen 
respektive 19 a § tobakslagen dnr 705-1501-2017.

Förslag till beslut
Socialnämndens arbestutskotts behandling av ärendet
Yrkanden

Henrik Hult (C) yrkar på att ärendet överlämnas till socialnämnden för ställningstagande.

Socialnämndens arbestutskotts förslag till beslut

Ärendet överlämnas till socialnämnden för ställningstagande.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tillsyn av Länsstyrelsen 2017 enligt alkohollagen 9 kap 1§ alkohollagen respektive 19 a § 

tobakslagen dnr 705-1501-2017 - (SON 17-329-1)
 Yttrande till Länsstyrelsen - (SON 17-329-2)
 Socialnämndens yttrande angående alkoholhandläggare - (SON 17-329-3)
 §232 SONAU Tillsyn av Länsstyrelsen 2017 enligt alkohollagen 9 kap 1§ alkohollagen 

respektive 19 a § tobakslagen dnr 705-1501-2017 - (SON 17-329-5)
 Beslut i ärende om tillsyn enligt alkohollagen, dnr 705-1501-2017 - (SON 17-329-6)

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2017-12-14

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§91 - Sammanträdestider för socialnämnden 2018 (SON 17-327)
Ärendebeskrivning

Ett förslag på sammanträdestider för socialnämndens arbetsutskott samt socialnämnden har 
tagits fram för 2018. I förslaget har hänsyn tagits till kommunstyrelsens, kommunfullmäktiges 
och regionfullmäktiges sammanträden under året.

Förslag till beslut

Socialnämnden

1.fastställer sammanträdestider för socialnämnden 2018 kl. 13:00-17:00 vid följande tillfällen:

12 februari,
9 april,
14 maj,
27 augusti (heldag kl. 08.30-17.00),
12 november,
13 december

2. fastställer sammanträdesdagar för socialnämndens arbetsutskott till kl. 08.00-12.00 vid 
följande tillfällen:

15 januari
5 februari
14 mars
3 april
7 maj
12 juni
20 augusti
17 september
22 oktober
29 oktober
5 december

Beslut

Socialnämnden fastställer sammanträdestiderna enligt förslaget.

 

Beslutsunderlag
 §77 KF Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2018 - (SON 17-327-1)
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Protokoll 2017-12-14

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

 Tjänsteskrivelse - Sammanträdestider 2018 - (52105)
 §228 SONAU Sammanträdestider för socialnämnden 2018 - (SON 17-327-2)

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2017-12-14

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§92- Information - Förvaltningschefen
Ärendebeskrivning

Under denna punkt informerar förvaltningschef, Anneli Carlsson, om aktuell information från 
förvaltingen.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad

Sida 18 av 22



Protokoll 2017-12-14

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§93- Meddelanden
Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden till socialnämnden.

Meddelanden
  Information från Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) - Rapporteringen av ej verkställda 

beslut får nya rapporteringsperioder samt rapportering av kvartalsrapporter upphör - ()
  Protokoll TAN 2017-10-20 - ()
  Information om avveckling av tillfälliga boendeplatser 2018 - ()
  Information om nya krav på e-recept - ()
  Synpunkter på broddar - (SON 17-360-1)

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2017-12-14

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§94 - Anmälan av delegationsbeslut för perioden 170801-171031  
och 171101-171130 (Sekretess) (SON 17-326)
Ärendebeskrivning

Redovisning av delegationsbeslut.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Beslutsunderlag
 Delegationsbeslut fattade hos barn- och familj per 30 november 2017 - (SON 17-326-4)
 Delegationsbeslut för LSS, SoL och IFO för perioden 171101-171130 - (SON 17-326-5)

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2017-12-14

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§95- Redovisning av delegationssbeslut
Ärendebeskrivning

Redovisning av delegationsbeslut per 6 december 2017.

Delegeringsbeslut
  Anmälan av delegationsbeslut gällande hyresavtal med LEBO avseende lokal för 

kontor/butik för daglig verksamhet LSS - (SON 17-371-2)

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2017-12-14

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§96- Samverkansprotokoll för kännedom
Ärendebeskrivning

Handlingar tillkommer när samverksansprotokoll är justerat. Då det inte har inkommit något 
samverkansprotokoll lämnas punkten utan åtgärd.

Paragrafen är justerad
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