
Protokoll 2017-12-22

Socialnämnden
Tid Plats
09:00-09:30 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7 i 

Fjugesta  

Övriga
Anneli Carlsson (Förvaltningschef)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §§97-100

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättare
Lennart M Pettersson (S)
Margareta Carlsson (V)

Beslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande) (Ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Mikael Bergdahl (S)
Wivie Palmroth (S)
Gerry Milton (SD)
Barbro Göransson (C)  ersätter John Hägglöf (M) (vice 
ordförande)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)  ersätter Göran 
Östling (M)
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Protokoll 2017-12-22

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2017-12-22

Datum för överklagan 2017-12-22 till och med 2018-01-13

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2017-12-22

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§97 Val av justerare
§98 Dom i mål nr 2564-17 angående bostad med särskild service och daglig verksamhet
§99 Avtal gällande boende på Sanna gård

§100 Uppdrag - Uppvakta lämpliga organisationer angående konsekvenserna gällande 
dom i mål nr 2564-17
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Protokoll 2017-12-22

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§97- Val av justerare
Ärendebeskrivning

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

Förslag till beslut

Kjell Edlund (S) utses att, tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll omedelbart.

Beslut

Kjell Edlund (S) utses att, tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll omedelbart.
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Protokoll 2017-12-22

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§98 - Dom i mål nr 2564-17 angående bostad med särskild service 
och daglig verksamhet (VON 16-84)
Ärendebeskrivning
Kammarrätten i Göteborg har den 12 december 2017 lämnat dom i mål nr 2564-17 angående bostad 
med särskild service och daglig verksamhet. Socialnämnden har att besluta om domen ska överklagas 
eller inte överklagas. Om domen ska överklagas ska överklagandet ha inkommit till kammarrätten 
inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. 

Förslag till beslut

Socialnämnden

1.  Överklagar inte kammarrätten i Göteborgs dom som meddelades den 12 december 2017 i 
mål nr 2564-17.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

Beslut
Socialnämnden

1.  Överklagar inte kammarrätten i Göteborgs dom som meddelades den 12 december 2017 i mål nr 
2564-17.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Dom i mål nr 2564-17 angående bostad med särskild service och daglig 

verksamhet - (52969)
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Protokoll 2017-12-22

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§99 - Avtal gällande boende på Sanna gård (SON 17-389)
Ärendebeskrivning
Sedan tidigare finns en person skriven i Lekebergs kommun som fått beslut om och rätt till att få 
beviljade insatser enligt LSS verkställda vid Sanna gård. Beroende på utfall av beslut om ev ytterligare 
en person behöver avtal skrivas avseende dessa båda personers beslut och verkställighet på Sanna 
gård. 

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att

1.  Ge förvaltningen i uppdrag att ingå avtal med Sanna gård gällande två personers beslut om 
verkställighet enligt LSS.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Socialnämndes arbetsutskott

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Socialnämnden beslutar att

1.  Ge förvaltningen i uppdrag att ingå avtal med Sanna gård gällande två personers beslut om 
verkställighet enligt LSS.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Avtal gällande boende på Sanna gård, version 2 - (SON 17-389-2)
 §241 SONAU Avtal gällande boende på Sanna gård - (SON 17-389-3)

Expedieras till 

Förvaltningschefen
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Protokoll 2017-12-22

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§100 - Uppdrag - Uppvakta lämpliga organisationer angående 
konsekvenserna gällande dom i mål nr 2564-17 (SON 17-393)
Ärendebeskrivning

Med anledning av domen i mål nr 2564-17 angående bostad med särskild service och daglig 
verksamhet.

Förslag till beslut
Yrkanden

Henrik Hult (C) yrkar på att förvaltningschefen och arbetsutskottet får i uppdrag att till nästa 
nämndsammanträde ta fram underlag för att ge nämnden möjlighet att uppvakta lämpliga 
organisationer angående konsekvenserna gällande dom i mål nr 2564-17.

Propositionsordning

Ordförande frågar om socialnämnden kan anta Henrik Hults (C) yrkande, att 
förvaltningschefen och arbetsutskottet får i uppdrag att till nästa nämndsammanträde ta fram 
underlag för att ge nämnden möjlighet att uppvakta lämpliga organisationer angående 
konsekvenserna gällande dom i mål nr 2564-17, och finner att socialnämnden beslutar enligt 
Henrik Hults (C) yrkande.

Beslut

Förvaltningschefen och arbetsutskottet får i uppdrag att till nästa nämndsammanträde ta fram 
underlag för att ge nämnden möjlighet att uppvakta lämpliga organisationer angående 
konsekvenserna gällande dom i mål nr 2564-17.

Expedieras till 

Förvaltningschefen
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Val av justerare

§97

   



Dom i mål nr 2564-17 angående bostad med särskild service och 
daglig verksamhet

§98

VON 16-84

   



Tjänsteskrivelse 2017-12-20 1 (1)

Dnr: VON 16-84

   

Tjänsteskrivelse - Dom i mål nr 2564-17 angående 
bostad med särskild service och daglig verksamhet

Ärendebeskrivning
Kammarrätten i Göteborg har den 12 december 2017 lämnat dom i mål nr 2564-17 
angående bostad med särskild service och daglig verksamhet. Socialnämnden har att 
besluta om domen ska överklagas eller inte överklagas. Om domen ska överklagas 
ska överklagandet ha inkommit till kammarrätten inom tre veckor från den dag då 
klaganden fick del av beslutet. 

Förslag till beslut
Socialnämnden överklagar inte kammarrätten i Göteborgs dom som meddelades den 
12 december 2017 i mål nr 2564-17.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Annelie Carlsson Ilina Losund
Förvaltningschef Handläggare



Avtal gällande boende på Sanna gård

§99

SON 17-389

   



Tjänsteskrivelse 2017-12-22 1 (1)

Dnr: SON 17-389

   

Tjänsteskrivelse – Avtal gällande boende på Sanna gård

Ärendebeskrivning
Sedan tidigare finns en person skriven i Lekebergs kommun som fått beslut om och 
rätt till att få beviljade insatser enligt LSS verkställda vid Sanna gård. Beroende på 
utfall av beslut om ev ytterligare en person behöver avtal skrivas avseende dessa 
båda personers beslut och verkställighet på Sanna gård. 

1 Bakgrund
Kommunen har ansvar för medborgare som är skrivna i kommunen. I första hand ska 
beviljade insatser enligt LSS ske i egen regi om inga andra särskilda skäl bedöms. 

Sedan tidigare finns en person skriven i Lekebergs kommun som fått beslut om och 
rätt till att få beviljade insatser enligt LSS verkställda vid Sanna gård. Något särskilt 
avtal skrevs inte om kostnaden för insatserna utan de har tolkats som köp av tjänst. 

Om beslut tas att ytterligare en person har rätt att få sina beviljade insatser 
verkställda vid Sanna gård behöver någon form av formaliserat avtal ingås. Enligt nu 
aktuell dom är nämnden skyldig att bekosta vistelsen just där varför ett avtal behöver 
slutas.

Förslag till beslut
Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ingå avtal med Sanna gård gällen två 
personers beslut om verkställighet enligt LSS.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Anneli Carlsson
Kommundirektör



Protokoll 2017-12-22

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats
08:00-08:15 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta  

Övriga
Anneli Carlsson (Förvaltningschef)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §241

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nisson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2017-12-22

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-12-22

Datum för överklagan 2017-12-22 till och med 2018-01-13

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nisson
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Protokoll 2017-12-22

Justerare signatur

§241 - Avtal gällande boende på Sanna gård (SON 17-389)
Ärendebeskrivning
Sedan tidigare finns en person skriven i Lekebergs kommun som fått beslut om och rätt till att få 
beviljade insatser enligt LSS verkställda vid Sanna gård. Beroende på utfall av beslut om ev ytterligare 
en person behöver avtal skrivas avseende dessa båda personers beslut och verkställighet på Sanna 
gård. 

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att

1. Ge förvaltningen i uppdrag att ingå avtal med Sanna gård gällande två personers beslut om 
verkställighet enligt LSS.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut
Socialnämnden beslutar att

1. Ge förvaltningen i uppdrag att ingå avtal med Sanna gård gällande två personers beslut om 
verkställighet enligt LSS.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (SON 17-389-2)
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Uppdrag - Uppvakta lämpliga organisationer angående 
konsekvenserna gällande dom i mål nr 2564-17

§100

SON 17-393
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