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Övriga
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Sandra Magnusson (Ekonom) §§66-69
Anna Alkman (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §§63-79

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Wivie Palmroth

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Alkman
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Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L) §§64-79
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Margareta Carlsson (V)

Beslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande) (Ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Ulrika Ingvarsson (KD) §§64-79
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Mikael Bergdahl (S)
Wivie Palmroth (S)
Gerry Milton (SD)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L) §63 ersätter Ulrika 
Ingvarsson (KD)
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2017-11-06

Datum för överklagan 2017-11-07 till och med 2017-11-29

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Alkman
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Protokoll 2017-11-06

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§63 Val av protokollsjusterare, tid och plats
§64 Information från Actíva
§65 Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
§66 Prognosrapport 3 för Socialnämnden 2017
§67 Resursfördelningsmodellen
§68 Rapport genomlysning av hemtjänstkostnaderna i Lekebergs kommun
§69 Taxa och avgift inom socialnämnden 2018
§70 Årets frivilliginsats 2017

§71 Ansökan om kommunalt bidrag från Väntjänsten i Lekebergs kommun för 
verksamhetsåret 2018

§72 Överenskommelse mellan Region Örebro län, kommunerna i Örebro län och NSPH 
avseende samarbete kring personer med psykiska funktionsnedsättningar

§73 Avsägelse från uppdrag - ersättare i KPR Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)
§74 Val av ersättare till Kommunala Pensionärsrådet (KPR)
§75 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 3 2017
§76 Redovisning av delegeringsbeslut
§77 Anmälan av delegationsbeslut för perioden 170801-171031   (Sekretess)
§78 Meddelanden
§79 Förvaltningschefen informerar
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§63- Val av protokollsjusterare, tid och plats
Ärendebeskrivning

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

Tid för justering föreslås tisdagen den 7  november kl 14:00.

Beslut

Socialnämnden utser Wivie Palmroth (S) till justerare och Ann-Charlotte Kämpe Larsson 
(L) till ersättare.

Paragrafen är justerad

Sida 4 av 23



Protokoll 2017-11-06

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§64- Information från Actíva
Ärendebeskrivning

Stiftelsen Actívas verksamhetsidé är att vägleda och stödja människor, främst unga och unga 
vuxna, som på grund av funktionsnedsättning och/eller långvarig ohälsa står utanför 
arbetsmarknaden eller riskerar långvarigt utanförskap. Verksamheten ska främst använda 
metoder som är grundade på beprövad erfarenhet och forskning. Målet med insatsen är arbete, 
studier eller ordnad sysselsättning. Örjan samuelsson från Actíva gästar nämnden för att 
berätta om stiftelsens verksamhet.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§65 - Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård (SON 17-322)
Ärendebeskrivning
Regionala samverkansrådet har vid sammanträde den 1 september 2017 rekommenderat 
kommunerna i Örebro län och Region Örebro län att anta överenskommelse om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Förslag till beslut

Socialnämnden

1.Ställer sig bakom överenskommelsen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård.

2.Föreslår att kommunfullmäktige antar överenskommelse om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård.

 
Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden

1.Ställer sig bakom överenskommelsen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård.

2.Föreslår att kommunfullmäktige antar överenskommelse om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård.

Beslut

Socialnämnden

1.Ställer sig bakom överenskommelsen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård.

2.Föreslår att kommunfullmäktige antar överenskommelse om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård.

Beslutsunderlag
 Missiv - Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso och sjukvård - 

(SON 17-322-1.3)
 Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård  - Region 

Örebro Län och Kommunerna i Örebro län - (SON 17-322-1.1)
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

 Rapport  - Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning från sluten vård, Örebro 
län - (SON 17-322-2.1)

 Tjänsteskrivelse - Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård - (SON 17-322-4)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§66 - Prognosrapport 3 för Socialnämnden 2017 (SON 17-312)
Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har utarbetat prognosrapport 3 som innehåller en beskrivning av 
verksamheternas arbete, nuläge och prognos i förhållande till målen
fram till och med 31 oktober 2017 samt en ekonomisk prognos för helåret.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner prognosrapport 3 2017

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut till socialnämnden.

Beslut

Socialnämnden godkänner prognosrapport 3 2017.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§67 - Resursfördelningsmodellen (SON 17-313)
Ärendebeskrivning

Ekonomiavdelningen har tagit fram ett förslag på en resursfördelningsmodell till nämnden för 
att fördela resurser inom äldreomsorgen som avser särskilt boende och hemtjänst. Det här är 
den första delen i att ta fram en resursfördelningsmodell som ska kunna användas i 
kommunen för att fördela resurser mellan kommunens olika nämnder. Idag finns motsvarande 
modell inom förskola och skola.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna.

Beslut

Socialnämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna.

 
Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§68 - Rapport genomlysning av hemtjänstkostnaderna i Lekebergs 
kommun (SON 17-176)
Ärendebeskrivning

Den 7 februari 2017 gavs ett uppdrag om att göra en översyn av hemtjänstkostnaderna i 
Lekebergs kommun. Inriktingen var att förklara det höga kostnadsläget. Rapporten 
överlämnas till socialnämnden.

 
Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Ordföranden, Henrik Hult (C), föreslår att rapporten skickas till kommunstyrelsen och 
kommunens revisorer för kännedom.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna och lämnar rapporten vidare till 
kommunstyrelsen och kommunens revisorer för kännedom.

Beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna och lämnar rapporten vidare till 
kommunstyrelsen och kommunens revisorer för kännedom.

Beslutsunderlag
 PM - Översyn av hemtjänstkostnaderna i Lekebergs kommun - (SON 17-176-1)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§69 - Taxa och avgift inom socialnämnden 2018 (SON 17-317)
Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges beslut § 85, 2003-09-11 får socialnämnden årligen justera avgifterna för 
måltider och så kallade á priser i hemtjänst med hänsyn till förändringar i kommunens självkostnad.

Inför 2018 räknas avgifterna upp efter kommunens förväntade kostnadsökningar.
Avgiften för korttidsvård har justerats utav kommunfullmäktige 2016-11-28 § 85 enligt 
socialstyrelsens rekommendation

Förslag till beslut

Socialnämnden justerar samtliga avgifter inför 2018 enligt föreliggande förslag.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden justerar samtliga avgifter inför 2018 enligt föreliggande förslag.

 

 

Beslut

Socialnämnden justerar samtliga avgifter inför 2018 enligt föreliggande förslag.

 
 

 

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§70 - Årets frivilliginsats 2017 (SON 17-143)
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.

År 2017 har det inte inkommit några nomineringar.

 
Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att inte dela ut något pris för årets frivilliginsats 2017 på grund av att 
det inte har inkommit några nomineringar.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

John Hägglöf (M) yrkar att socialnämnden tittar bland tidigare års nomineringar för att kunna 
utse pristagare år 2017.

Ordföranden, Henrik Hult (C), finner att arbetsutskottet beslutar enligt John Hägglöfs (M) 
förslag.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att dela ut årets frivilliginsats 2017 till någon av tidigare års 
nominerade.

Socialnämndens behandling av ärendet
Yrkanden

Kjell Edlund (S) yrkar på att socialnämnden, istället för att dela ut Årets frivilliginsats 2017, 
bjuder Väntjänsten på lunch.

Ordföranden Henrik Hult (C) yrkar på att socialnämnden återremitterar ärendet till 
förvaltningen för att se över kriterierna för utdelning av årets frivilliginsats. Detta ska 
återrapporteras till nästkommande nämnd.

Propositionsordning

Ordförande ställer Henrik Hults (C) yrkande, att socialnämnden återremitterar ärendet till 
förvaltningen för att se över kriterierna för utdelning av årets frivilliginsats. Detta ska 
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

återrapporteras till nästkommande nämnd, mot att ärendet ska avgöras idag och finner att 
nämnden beslutar att ärendet ska återremitteras.

Beslut

Socialnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för att se över kriterierna för utdelning 
av årets frivilliginsats. Detta ska återrapporteras till nästkommande nämnd.

 

 

 

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§71 - Ansökan om kommunalt bidrag från Väntjänsten i Lekebergs 
kommun för verksamhetsåret 2018 (SON 17-335)
Ärendebeskrivning
Väntjänsten i Lekeberg har som tidigare år inkommit med en ansökan om kommunalt bidrag. 
Verksamhetsberättelse för 2016 och ekonomisk rapport har bifogats ansökan.
Väntjänstens målsättning är att de skall kunna göra något som förgyller tillvaron för pensionärer och 
personer med funktionsnedsättning. Detta görs till exempel genom att erbjuder sociala kontakter 
och hjälp att delta i samhällslivet. De kan följa med på t.ex. promenad, bankärenden, läkarbesök men 
även att arrangera sång, läs- och skrivstunder.

Förslag till beslut

Socialnämnden beviljar Väntjänsten i Lekebergs kommun bidrag med 5000 kr för 
verksamhetsåret 2018.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden beviljar Väntjänsten i Lekebergs kommun bidrag med 5000 kr för 
verksamhetsåret 2018.

Beslut

Socialnämnden beviljar Väntjänsten i Lekebergs kommun bidrag med 5000 kr för 
verksamhetsåret 2018.

 
Beslutsunderlag

 Ansökan från Väntjänsten om kommunalt bidrag verksamhetsåret 2018 - (SON 17-335-1)
Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§72 - Överenskommelse mellan Region Örebro län, kommunerna i 
Örebro län och NSPH avseende samarbete kring personer med 
psykiska funktionsnedsättningar (SON 17-328)
Ärendebeskrivning
Specifika samverkansrådet folkhälsa, social välfärd och vård, har rekommenderat kommunerna i 
Örebro län att och NSPH-nätverket (Nationell samverkan för psykisk hälsa) att anta 
överenskommelse om samarbete kring personer med psykiska funktionsnedsättningar. 

Överenskommelsen syftar till att ge vägledning till chefer, medarbetare, förtroendevalda, enskilda 
och anhöriga i utformningen av samverkan baserad på tillit. I överenskommelsen fastställs de 
utgångspunkter och principer som ska gälla för att skapa bästa möjliga förutsättningar för 
fungerande samverkan. 

Förslag till beslut

Socialnämnden antar Överenskommelse mellan Region Örebro län, kommunerna i Örebro län 
och NSPH avseende samarbete kring personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden antar Överenskommelse mellan Region Örebro län, kommunerna i Örebro län 
och NSPH avseende samarbete kring personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Beslut

Socialnämnden antar Överenskommelse mellan Region Örebro län, kommunerna i Örebro län 
och NSPH avseende samarbete kring personer med psykiska funktionsnedsättningar.

 
Beslutsunderlag

 Missiv - Överenskommelse avseende samarbete kring personer med psykiska 
funktionsnedsättningar mellan Region Örebro län, kommunerna i Örebro län och NSPH - 
(SON 17-328-1.3)

 Överenskommelse mellan Region Örebro län, kommunerna i Örebro och NSPH avseende 
samarbete kring personer med psykiska funktionsnedsättningar - (SON 17-328-1.1)

 Protokoll från Specifikt samverkansråd för folkhälsa, social välfärd och vård 2017-09-22 - 
(SON 17-328-1.2)

Paragrafen är justerad

Sida 15 av 23



Protokoll 2017-11-06

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§73 - Avsägelse från uppdrag - ersättare i KPR Ann-Charlotte 
Kämpe-Larsson (L) (SON 17-318)
Ärendebeskrivning

Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L) har inkommit med en avsägelse från sitt politiska uppdrag 
som ersättare i Kommunala Pensionärsrådet (KPR).

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner Ann-Charlotte Kämpe-Larssons (L) avsägelse.

Beslut

Socialnämnden godkänner Ann-Charlotte Kämpe-Larssons (L) avsägelse.

Beslutsunderlag
 Avsägelse från uppdrag - ersättare i KPR Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L) - (SON 17-318-1)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§74 - Val av ersättare till Kommunala Pensionärsrådet (KPR) (SON 
17-356)
Ärendebeskrivning

Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L) har avsagt sig sitt politiska uppdrag i Kommunala 
Pensionärsrådet (KPR) Socialnämnden behöver utse en ny ersättare till KPR.

Förslag till beslut

Socialnämnden utser en ersttare till Kommunala Penrionärsrådet (KPR).

Beslut

Socialnämnden utser Astrid Söderquist (C) till ersttare till Kommunala Penrionärsrådet 
(KPR).

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§75 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till 
IVO kvartal 3 2017 (SON 17-325)
Ärendebeskrivning
Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt 
4 kap 1 § gällande SoL och LSS till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). 
Rapporteringen gäller såväl nya beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut från tidigare 
kvartal.

För kvartal 3, 2017 finns tre ej verkställda beslut att rapportera in till IVO. 
Det är två ej verkställda beslut enligt SoL inom barn- och familjeenheten och ett beslut enligt SoL 
inom äldreomsorgen. 

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och kommunfullmäktige.

Förslag till beslut

Socialnämnden
1. Godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 3-2017 till IVO.
2. Vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och kommunens revisorer för 
kännedom.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden
1. Godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 3-2017 till IVO.
2. Vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och kommunens revisorer för 
kännedom.

 

Beslut

Socialnämnden
1. Godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 3-2017 till IVO.
2. Vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och kommunens revisorer för 
kännedom.

 

Beslutsunderlag
 Kvartalsrapport - Individrapport - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till 

IVO, kvartal 3, 2017 (Vuxenenheten) - (SON 17-325-2)
 Kvartalsrapport till IVO - ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 3 2017 - (SON 17-

325-3)
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 Borttagen på grund av sekretess - (SON 17-325-1)
 Borttagen på grund av sekretess - (SON 17-325-4)
 Borttagen på grund av sekretess - (SON 17-325-5)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§76- Redovisning av delegeringsbeslut
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 angående samarbetsavtal mellan Region Örebro län och 

Lekebergs kommun angående katalogen "HSA Örebro län" - (SON 17-352-2)

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.

Beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.

Paragrafen är justerad
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§77 - Anmälan av delegationsbeslut för perioden 170801-171031   
(Sekretess) (SON 17-326)
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 fattade delegationsbeslut.

Beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.

Paragrafen är justerad
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§78- Meddelanden
Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden till socialnämnden.

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

tobakslagen dnr 705-1501-2017 - (SON 17-329-1)
  Beslut från IVO - Tillsyn av stödboende för ensamkommande ungdomar vid Global Care 

stödboende Dnr 8.4.2-11316/2017 - (SON 17-330-1)
  Välkommen till Barnrätt i praktiken - ()

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad

Sida 22 av 23



Protokoll 2017-11-06
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§79- Förvaltningschefen informerar
Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen ger socialnämnden aktuell information om förvaltningen.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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