
Protokoll 2019-12-18

Socialnämnden
Tid Plats Plats
13:00-16:15 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7 i 

Fjugesta
Location  

Övriga
Emil Pettersson (Utredningssekreterare)
Ann-Mari Gustafsson (Socialchef)
Annica Zetterholm (C) (Adjungerad) §§109-132
Sandra Magnusson (Ekonom) §§110-116
Jenny Ardell (Verksamhetsutvecklare) §§110-116
Anna Gunnarsson (Enhetschef Oxelgården) §118
Andreas Hill (Enhetschef LSS) §122
Maria Eck (Verksamhetscontroller) §§123-132
Sylvia Larsson (Biståndshandläggare IFO) §128

Protokollet innehåller paragraferna §§108-132

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Gerry Milton (SD)

Sekreterare _________________________________________________________________
Emil Pettersson

Beslutande ledamöter
Johan Niklasson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (vice ordförande)
John Hägglöf (M) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Barbro Göransson (C)
Yvonne Hagström (S)
Gerry Milton (SD)
Olle Leijonborg (FL)
Lena Fagerstedt (KD)

Ej tjänstgörande ersättare
Gun-Britt Grimsell (C)
Håkan Trygg (S)
Margareta Carlsson (V)
Maria Alderfeldt/Hallafors (SD)
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Protokoll 2019-12-18

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2019-12-18

Datum för överklagan 2019-12-19 till och med 2020-01-10

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Emil Pettersson
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Protokoll 2019-12-18

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Ärendelista
§108 Val av justerare

§109 Adjungering

§110 Ekonomisk månadsrapport november 2019 socialnämnden

§111 MER-plan 2020 med plan 2021-2022

§112 Ersättningsnivå 2020 för utförd hemtjänst LOV

§113 Revidering av avgift för riktad dagverksamhet

§114 Beslutsattestanter för socialnämnden 2020

§115 Revidering av delegationsordning för socialnämnden 2020

§116 Intern kontrollplan för socialnämnden 2020

§117 Översyn av personligt ombud

§118 Analys av Oxelgårdens resultat i undersökningen "Vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen?"

§119 Val av ny ordförande till socialnämndens arbetsutskott

§120 Val av ny ordförande till kommunala pensionärsrådet

§121 Översyn av riktlinjer för krishantering

§122 Boendekarriär

§123 Information och svar angående oanmäld inspektion vid det särskilda boendet 
Oxelgården, Lekeberg

§124 Rapportering Lex Sarah, IVO och överklaganden

§125 Förvaltningschefen informerar

§126 Översyn av IFO

§127 Uppföljning av sjukfrånvaron på socialförvaltningen 2019

§128 Informationsärende - Delegationsbeslut avseende beslut om korttidsplatser

§129 Anmälan av delegationsbeslut (SoL, LSS, IFO) för perioden 2019-10-01 - 2019-11-30

§130 Redovisning av delegationsbeslut

§131 Meddelanden för kännedom

§132 Protokoll från socialnämndens samverkansgrupp
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Protokoll 2019-12-18

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§108 - Val av justerare
Ärendebeskrivning

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

Beslut

Gerry Milton (SD) utses att, tillsammans med ordförande, justera mötets protokoll.

Kjell Edlund (S) utses som ersättande justerare.

Justeringstid fastslås till 19/12-19 kl 09:30.

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2019-12-18

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§109 - Adjungering
Ärendebeskrivning

I samband med att detta nämndsammanträde är det sista innan Johan Niklasson (C) avslutar sitt 
uppdrag som ordförande i socialnämnden så har Annica Zetterholm (C) bjudits in att delta då hon tar 
över ordförandeposten från och med 1 januari 2020.

Beslut

Socialnämnden beslutar att Annica Zetterholm (C) får närvara vid socialnämndens sammanträde.

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2019-12-18

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§110 - Ekonomisk månadsrapport november 2019 socialnämnden 
(SON 19-233)
Ärendebeskrivning

Ekonomiavdelningen har upprättat en månadsrapport över den ekonomiska redovisningen mellan 
januari och november. Det ekonomiska utfallet per 30 november är 149 024 tkr och motsvarar en 
förbrukning på 92 % av den totala budgeten för året. Det innebär ett överskott mot budget på 1 900 
tkr.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner ekonomisk månadsrapport för november 2019.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Socialnämnden godkänner ekonomisk månadsrapport för november 2019.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 §147 SONAU Ekonomisk månadsrapport november 2019 socialnämnden - (SON 19-233-1)
 Tjänsteskrivelse - Ekonomisk månadsrapport november socialnämnden - (SON 19-233-2)
 Ekonomisk rapport socialnämnden nov 2019 - (SON 19-233-3)

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2019-12-18

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§111 - MER-plan 2020 med plan 2021-2022 (SON 19-232)
Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag på MER-plan (mål, ekonomi och resultat) för 2020. 
Denna plan innehåller avsnitten: sammanfattning, ansvar enligt reglementet, utmaningar 2020, 
beskrivning av organisation, mål och indikatorer, driftbudget och investeringsbudget.

Ur sammanfattningen går det att utläsa att socialnämndens budgetram har av kommunfullmäktige 
fastställts till 166 931 tkr (netto). Det är en ökning med 2 283 tkr eller 1 % från 2019. Internbudgeten 
bygger på 2019 års ram med justeringar för 2020. En central lönepott för den förväntade 
lönerevisionen 2020 finns i kommunstyrelsen budgetram. I budgetramen för 2020 ingår helårseffekt 
av löneökningar för 2019 samt höjd arbetsgivaravgift 2020, höjning av politiska arvoden samt 
hyresökningar. De 2 500 tkr för tillfällig ramförstärkning för förebyggande verksamhet 2019 tas bort 
till 2020. För 2020 finns ett tillfälligt anslag på 1 000 tkr för förebyggande verksamhet. Ett riktat 
tillskott på 230 tkr för korttidsvård samt en ramförstärkning på 2 047 tkr för att det blir fler äldre i 
kommunen. En omfördelning görs mellan socialnämnd och kultur- och bildningsnämnden för hyra av 
träffen.

Under 2020 kommer arbetet med att implementera IBIC, individens behov i centrum fortskrida. 
Detta för att säkerställa alla individers behov och delaktighet i sin rehabilitering och omvårdnad. 
Trygg hemgång planeras att starta i mars 2020, då förstärkt hemtjänst och riktad rehabilitering ska 
kunna erbjuda kommuninvånarna kvarboende så långt det är möjligt. Det kommer ske en 
förstärkning av 50 % fysioterapeut från vårdcentralen, finansierat av utvecklingsmedel. Målet är att 
utveckla arbetssätt, höja rehabiliteringskunskapen och utveckla samarbetet med primärvården för de 
invånare som är i behov av rehabilitering. En utmaning är att möta behovet av särskilda boenden och 
korttidsplatser i närtid då prognosen är ett ökande behov. Vård- och omsorgsplanen ligger till grund 
för den fortsatta planeringen. Ytterligare ett utvecklingsprojekt handlar om att fortsätta med den 
schemaanalys som är påbörjad för att optimera schemaläggningen utifrån brukarnas behov och öka 
återhämtningstiden för medarbetarna. I den digitala tekniken finns möjligheter till utveckling av 
trygghet men också en utmaning i att kunna implementera och sköta tekniken.

Det fortsatta arbetet med prioriterade områdena genomsyras i det löpande arbetet kring 
handlingsplan för "Framtidens socialnämnd" som presenteras i delmålen rehabiliterande arbetssätt, 
mot egen försörjning och översyn av organisation. Utöver de områden som beskrivs i framtidens 
handlingsplan fortsätter förvaltningen arbeta aktivt med de prioriterade områdena; uppbyggnad av 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete samt samverkan om barns bästa med kultur och 
bildningsnämnden.

Mål och indikatorer
Vad gäller målen, indikatorerna och aktiviteterna har följande förändringar gjorts från föregående års 
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Protokoll 2019-12-18

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

MER-plan:

- Två indikatorer som berörde både hyresgäster och hemtjänsttagare har brutits upp i fyra 
indikatorer. I gällande plan redovisas hyresgäster för sig och hemtjänsttagare för sig.

- Nya målvärden har tagits fram och kategoriseras i ett av alternativen: ”öka från”, ”minska från”, 
”bibehålla eller minska” eller ”bibehålla eller öka” utifrån utgångsvärde (nuvärde). Målvärden för 
indikatorerna budgetram, miljödiplomering samt brukarnas upplevelse av möjlighet att påverka 
aktiviteter och miljö behåller sina målvärden som redovisas i ”tkr”, ”ja/nej” och ”st”.

- Nytt nämndmål har tagits fram: ”Individ- och familjeomsorgen ska verka för ett så självständigt liv 
som möjligt, med gott bemötande och individens behov i centrum”. Under detta mål tillkommer tre 
indikatorer som berör hushåll mer försörjningsstöd, fria samtal på öppenvården samt samtal med 
barn i barnutredningar. Målvärden för dessa redovisas i ”minska från” eller ”öka från” utifrån 
utgångsvärdet. I indikatorn metod för att mäta genomförda samtal med barn är målvärdet att finna 
en metod, vilket redovisas i ”1 st”.

Förslag till beslut

Socialnämnden antar MER-plan 2020 för socialnämnden.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Socialnämnden antar MER-plan 2020 för socialnämnden.

 

Socialnämndens hantering av ärendet
Yrkanden

John Hägglöf (M) yrkar på att socialnämnden ska höja anslag för förebyggande till 2 miljoner kr och 
att förvaltningen får i uppdrag att genomföra en omfördelning av budget inom befintlig ram för att 
möjliggöra denna höjning.
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Protokoll 2019-12-18

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Ajournering

Ordförande ajournerar mötet.

Ordförande återupptar mötet.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om han kan ställa John Hägglöfs (M) yrkande mot förslag till beslut och finner 
den ordningen godkänd.

 

Ordförande ställer John Hägglöfs (M) yrkande mot förslag till beslut.

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Reservationer

Gerry Milton (SD) reserverar sig mot beslutet. Maria Alderfeldt/Hallafors (SD) (ersättare) ställer sig 
bakom Gerry Miltons (SD) reservation och önskar att det framförs i protokollet.

 

John Hägglöf (M) och Lena Fagerstedt (KD) reserverar sig till förmån för John Hägglöfs (M) yrkande.

Margareta Carlsson (V) (ersättare) ställer sig bakom John Hägglöfs (M) yrkande och önskar att det 
framförs i protokollet.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - MER-plan 2020 - (SON 19-232-2)
 §146 SONAU MER-plan 2020 med plan 2021-2022 - (SON 19-232-1)
 Internbudget socialnämnden 2020 - (SON 19-232-4)
 MER-plan 2020 med plan 2021-2022 Socialnämnden - (SON 19-232-3)
 Resursfördelningsmodell äldreomsorgen Lekeberg 2020 populärutgåva - (SON 19-232-5)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 
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Protokoll 2019-12-18

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§112 - Ersättningsnivå 2020 för utförd hemtjänst LOV (SON 19-
227)
Ärendebeskrivning

1 september 2014 infördes LOV eller Lagen om valfrihet i Hemtjänsten och ersättningsnivå för utförd 
timma beslutades enligt Dnr: VON 14-61 § 47. Ersättningsnivån ska årligen justeras om kommunens 
kostnader förändras. Ersättningsnivån har korrigerats för löner, arbetsgivaravgifter, arbetskläder, 
kompetensutveckling, lokaler samt övrigt.

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att justera ersättningsnivån för LOV enligt bifogat förslag. Ersättningen ska 
gälla from 1 januari 2020.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Socialnämnden beslutar att justera ersättningsnivån för LOV enligt bifogat förslag. Ersättningen ska 
gälla from 1 januari 2020.

Beslutsunderlag
 §145 SONAU Ersättning för utförd hemtjänst - (SON 19-227-1)
 Ersättning för utförd hemtjänst hemma hos kund 2020 - (SON 19-227-3)
 Tjänsteskrivelse - Ersättningsnivå för utförd hemtjänst 2020 - (SON 19-227-2)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§113 - Revidering av avgift för riktad dagverksamhet (SON 19-
181)
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.

Vid nämndsammanträdet 13/11 2019 fattades ett beslut om avgifter för socialnämndens område. 
När det gäller avgiften för måltid i riktad dagverksamhet har det blivit ett fel i beloppet för rehab. I år 
är avgiften för måltid för rehab 79 kr/dag, samma som för demensinriktad dagvård. Beloppet 
behöver därför korrigeras tillbaka till 79 kr/dag.

Förslag till beslut

Nämnden justerar avgiften för måltid i riktad dagverksamhet rehab till 79 kr/dag från och med 1/1 
2020.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Nämnden justerar avgiften för måltid i riktad dagverksamhet rehab till 79 kr/dag från och med 1/1 
2020.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - revidering av avgift för riktad dagverksamhet - (SON 19-181-5)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§114 - Beslutsattestanter för socialnämnden 2020 (SON 19-239)
Ärendebeskrivning

Enligt antaget attestreglemente ska varje nämnd/styrelse besluta om att upprätta en förteckning 
över utsedda beslutsattestanter och ersättare inför varje nytt år.
Socialnämndens attestförteckning har uppdaterats för 2020.

Förslag till beslut

Socialnämnden antar beslutsattestanter och ersättare för Socialnämndens verksamheter 2020 enligt 
den uppdaterade attestförteckningen.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Socialnämnden antar beslutsattestanter och ersättare för Socialnämndens verksamheter 2020 enligt 
den uppdaterade attestförteckningen.

Beslutsunderlag
 §149 SONAU Beslutsattestanter för socialnämnden 2020 - (SON 19-239-1)
 Tjänsteskrivelse - beslutsattestanter för socialnämnden 2020 - (SON 19-239-2)
 Beslutsattestanter 2020 - SON - (SON 19-239-3)

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2019-12-18

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§115 - Revidering av delegationsordning för socialnämnden 2020 
(SON 19-255)
Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen 6 kap 37 § får en nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller 
ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.

Socialförvaltningen har tagit fram ett reviderat förslag på delegationsordning för socialnämnden 
2020.

Ändringar som föreslås är i huvudsak för att uppnå liknande formuleringar och delegater som i 
kommunstyrelsens delegationsordning som antogs 15 oktober 2019. Bland annat så har 
förvaltningschefen fått delegation för remissyttranden av mindre vikt för socialnämndens 
verksamhetsområden. För yttrande på remisser som är av större vikt så delegeras det till AU att avge 
svar på remiss. Dessa ärenden har tidigare behövt beslutas av nämnden med AU som delegat vid 
remisser med tidsfrist som löper ut innan nämndens sammanträde.

Andra ändringar som föreslås är att delegat för yttrande till tillsynsmyndighet har ändrats från IFO-
chef till förvaltningschef, att utförande enhetschefer läggs till som delegat till beslut om anmälan om 
behov av god man/förvaltare samt att formulering för § 221 och § 231 ändras från ”efter samråd 
med ordföranden” till ”efter föredragning för ordförande”.

En ny punkt har lagts till gällande beslut om förenklat bistånd gällande trygghetslarm där enhetschef 
inom hemtjänst samt biståndshandläggare får delegation att fatta sådana beslut. Denna punkt 
tillkommer till följd av nämndens 2 oktober 2019 beslut om förenklat beslutsfattande om 
trygghetslarm.

Förändringarna är markerade med rött i dokumentet.

Förslag till beslut

Socialnämnden antar delegationsordning för 2020.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Page 14 of 35



Protokoll 2019-12-18

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Beslut

Socialnämnden antar delegationsordning för 2020.

Beslutsunderlag
 §153 SONAU Revidering av delegationsordning för socialnämnden 2020 - (SON 19-255-2)
 Delegationsordning för socialnämnden 2020 - förslag med rödmarkerade ändringar - (82769)
 Delegationsordning för socialnämnden 2020 - antaget på nämnden 18/12-19 - (SON 19-255-

4)
 Tjänsteskrivelse - Revidering av socialnämndens delegationsordning 2020 - (SON 19-255-3)

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2019-12-18

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§116 - Intern kontrollplan för socialnämnden 2020 (SON 19-237)
Ärendebeskrivning

Enligt reglementet för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska respektive nämnd fastställa en 
kontrollplan för varje budgetår. Interna kontrollplanen visar vilka områden och risker som ska 
omfattas av granskningen under en viss period.

Valet av risker som ska kontrolleras motiveras utifrån en bedömning av hur sannolikt det är att risken 
faller ut och i så fall vad det får för konsekvenser. Utifrån bedömningen räknas ett riskvärde ut som 
anger om risken är låg, medium eller kritisk. Samtliga risker redovisas i en riskbedömningsmatris.

I kontrollplanen finns också en planering för hur kontrollmomentet ska utföras, ansvarig, metod och 
frekvens. Kontrollplanen ska antas inför varje år. Resultat av uppföljning enligt kontrollplanen ska 
årligen redovisas till nämnd i samband med bokslut.

I intern kontrollplan för 2020 finns förändringar sedan föregående års kontrollplan. Risken: att vi inte 
följer riktlinjer för bostadsanpassningsbidrag har tagits bort och riskerna: att journal enligt SoL, LSS 
och HSL ej förs enligt författningskrav samt att narkotika försvinner från patienternas läkemedelsskåp 
har tagits fram. Uppföljningar/sammanställningar görs av MAS genom journalgranskningar och 
kontroller, 2 gånger per år. Bedömningen är att dessa risker är kritiska, med det höga riskvärdet 12.

Förslag till beslut

Socialnämnden antar intern kontrollplan 2020.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Socialnämnden antar intern kontrollplan 2020.

Beslutsunderlag
 §150 SONAU Intern kontrollplan för socialnämnden 2020 - (SON 19-237-1)
 Tjänsteskrivelse - Intern kontrollplan 2020 - (SON 19-237-2)
 Intern kontrollplan 2020 - (SON 19-237-3)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§117 - Översyn av personligt ombud (SON 19-170)
Ärendebeskrivning

Verksamheten personligt ombud jobbar med insatsen till personer med psykiska
funktionsnedsättningar. Verksamheten bedrivs sedan flera år tillsammans med övriga
Sydnärkekommuner, Kumla kommun är huvudman.

En översyn har gjorts som visar att verksamheten fyllt sitt syfte och att man inte längre arbetar med 
den målgrupp som avsågs när verksamheten startades. Utifrån att de personer man nu arbetar 
med omhändertas i ordinarie verksamhet föreslår förvaltningarna i Sydnärkekommunerna att avtalet 
sägs upp och verksamheten läggs ner. Beslut i ärendet kommer tas i Kumla kommun den 21 
november 2019. Kumla kommuns handlingar bilägges detta ärende.

Förslag till beslut

Socialnämnden säger upp avtalet med Kumla kommun gällande verksamheten personligt
ombud.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Socialnämnden säger upp avtalet med Kumla kommun gällande verksamheten personligt
ombud.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Uppsägning av avtal angående personligt ombud - (SON 19-170-6)
 §144 SONAU Översyn av verksamheten personligt ombud - (SON 19-170-7)
 Expediering - Avslut av verksamheten personligt ombud - (SON 19-170-5)
 VB: Beslut i ärende SN 2019/371 (4/6) - (SON 19-170-4.3)
 VB: Beslut i ärende SN 2019/371 (2/6) - (SON 19-170-4.1)
 VB: Beslut i ärende SN 2019/371 (3/6) - (SON 19-170-4.2)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§118 - Analys av Oxelgårdens resultat i undersökningen "Vad 
tycker de äldre om äldreomsorgen?" (SON 19-192)
Ärendebeskrivning

En fördjupad analys av Oxelgårdens resultat i undersökningen "Vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen?" ska presenteras för nämnden.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Socialnämndens arbetsutskotts beslut

Socialnämndens arbetsutskott frångår ärendet.

Beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 §154 SONAU Analys av Oxelgårdens resultat i undersökningen "Vad tycker de äldre om 

äldreomsorgen?" - (SON 19-192-9)
 Presentation - Äldre om SÄBO-verksamheter, Lekeberg, Oxelgården - (SON 19-192-10)

Paragrafen är justerad

Page 20 of 35



Protokoll 2019-12-18

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§119 - Val av ny ordförande till socialnämndens arbetsutskott 
(SON 19-5)
Ärendebeskrivning

Inför årsskiftet 2019/2020 ska socialnämnden välja en ny ordförande till arbetsutskottet. Sedan 
mandatperioden inleddes i januari 2019 så har Johan Niklasson (C) varit ordförande i arbetsutskottet. 
Han har nu lämnat in en ansökan om att lämna uppdraget som ordförande i socialnämndens 
arbetsutskott till den 1/1-2020. Denna ansökan har godkänts av kommunfullmäktige.

Inga övriga fyllnadsval behöver göras, så sammansättningen av arbetsutskottet kommer i övrigt att 
vara densamma som beslutades i början av mandatperioden.

Förslag till beslut

Socialnämnden utser Annica Zetterholm (C) till ordförande i socialnämndens arbetsutskott för
mandatperioden 2019-2022 med tillträde 1 januari 2020.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Socialnämnden utser Annica Zetterholm (C) till ordförande i socialnämndens arbetsutskott för
mandatperioden 2019-2022 med tillträde 1 januari 2020.

Beslutsunderlag
 §151 SONAU Val av ny ordförande till socialnämndens arbetsutskott - (SON 19-5-4)
 Tjänsteskrivelse - Val av ny ordförande till socialnämndens arbetsutskott - (SON 19-5-5)

Paragrafen är justerad

Page 21 of 35



Protokoll 2019-12-18

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§120 - Val av ny ordförande till kommunala pensionärsrådet (SON 
19-2)
Ärendebeskrivning

Inför årsskiftet 2019/2020 ska socialnämnden välja en ny ordförande till kommunala 
pensionärsrådet. Sedan socialnämndens sammanträde 30 januari 2019 så har Johan Niklasson (C) 
varit ordförande i kommunala pensionärsrådet. Han har nu lämnat in en ansökan om att lämna 
uppdraget som ordförande i kommunala pensionärsrådet till den 1/1-2020.

Inga övriga fyllnadsval behöver göras, så sammansättningen av kommunala pensionärsrådet i övrigt 
kommer att vara densamma.

Förslag till beslut

Socialnämnden utser Annica Zetterholm (C) till ordförande i socialnämndens arbetsutskott för
mandatperioden 2019-2022 med tillträde 1 januari 2020.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Socialnämnden utser Annica Zetterholm (C) till ordförande i socialnämndens arbetsutskott för
mandatperioden 2019-2022 med tillträde 1 januari 2020.

Beslutsunderlag
 §152 SONAU Val av ny ordförande till kommunala pensionärsrådet - (SON 19-2-5)
 Tjänsteskrivelse - Val av ny ordförande för kommunala pensionärsrådet - (SON 19-2-6)

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2019-12-18

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§121 - Översyn av riktlinjer för krishantering (SON 19-256)
Ärendebeskrivning

På socialnämndens sammanträde i november så fick förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av 
vilka riktlinjer som finns för krishantering i socialförvaltningens olika boendeformer ifall kommunens 
vatten är förorenat. Resultatet av denna översyn skulle sedan presenteras för socialnämnden i 
december.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 §158 SONAU Översyn av riktlinjer för krishantering - (SON 19-256-1)

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2019-12-18

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§122 - Boendekarriär (SON 19-257)
Ärendebeskrivning

Enhetschef Andreas Hill kommer och föredrar för nämnden om socialförvaltningens arbete med 
"Boendekarriär".

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Socialnämndens arbetsutskotts beslut

Socialnämndens arbetsutskott frångår ärendet.

Beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 §159 SONAU Boendekarriär - (SON 19-257-1)

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2019-12-18

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§123 - Information och svar angående oanmäld inspektion vid det 
särskilda boendet Oxelgården, Lekeberg (SON 19-143)
Ärendebeskrivning

Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) har genomfört en oanmäld inspektion av verksamheten på 
Oxelgården, Lekebergs kommun och funnit vissa brister. IVO begär att nämnden redovisar sin 
inställning till de brister som konstaterats. 

Socialnämndens arbetsutskotts beslut

Socialnämndens arbetsutskott hänskjuter ärendet till socialnämnden.

Förslag till beslut

Socialnämnden antar svar till IVO med åtgärdsplan.

Beslut

Socialnämnden antar svar till IVO med åtgärdsplan.

Beslutsunderlag
 §157 SONAU Information och svar angående oanmäld inspektion vid det särskilda boendet 

Oxelgården, Lekeberg - (SON 19-143-5)
 Svar på ärende Dnr 8.5-21598/2019-12 gällande oanmäld inspektion på Oxelgården natten 4-

5 juli 2019 - (SON 19-143-3)
 Beslut från IVO angående oanmäld inspektion av Oxelgården - (SON 19-143-4)
 Underrättelse från IVO angående oanmäld inspektion - (SON 19-143-2)
 Information om oanmäld inspektion vid det särskilda boendet Oxelgården, Lekeberg - (SON 

19-143-1)
 Svar på ärende Dnr 8.5–21598/2019-14 - (SON 19-143-6)

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2019-12-18

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§124 - Rapportering Lex Sarah, IVO och överklaganden
Ärendebeskrivning

Under denna punkt får socialnämnden information om aktuella ärenden hos IVO, Lex Sarah och
överklaganden.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2019-12-18

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§125 - Förvaltningschefen informerar
Ärendebeskrivning

·         Klart med fysioterapeut från 200101 på 50%. Höja rehab kompetensen och delta i framtagande 
av Trygg hemgång

·         Statliga medel hösten 2019 har använts till chefsstöd, medicintekniska produkter och telefoner

·         Inköp av digital signering

·        Samverkansplan för Barns bästa

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Socialnämnden

1. lägger informationen till handlingarna.

2. ger förvaltningschef i uppdrag att kontakta socialjouren i Örebro för att lösa frågan om digital 
signering för ordförandebeslut.

Socialnämndens hantering av ärendet
Yrkanden

Kjell Edlund (S) yrkar på att ge förvaltningschef i uppdrag att kontakta socialjouren i Örebro för att 
lösa frågan om digital signering för ordförandebeslut.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om han kan ställa Kjell Edlunds (S) yrkande mot avslag och finner att nämnden 
godkänner den ordningen.

 

Ordföranden frågar om nämnden kan anta Kjell Edlunds yrkande och finner att den gör så.

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2019-12-18

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§126 - Översyn av IFO (SON 18-194)
Ärendebeskrivning

På socialnämndens sammanträde den 27 mars 2019 redovisades slutrapporten Översyn av individ 
och familjeomsorgen. I samband med redovisningen fick förvaltningschefen i uppdrag att göra en 
prioriteringsordning och redovisa vidtagna åtgärder från rapporten löpande för nämnden. Det 
beslutades då att återrapporteringen för 2019 skulle ske på nämndens sammanträde i augusti och i 
december.

I rapporten framkom en mängd olika förbättringsförslag som enheten jobbat med under året. Det 
har varit till stor nytta i det utvecklingsarbete som kontinuerligt pågår. Många av de föreslagna 
förbättringsåtgärderna är åtgärdade och implementerade utifrån en prioriteringsordning men några 
områden kvarstår.

Framtida prioriterade områden är:

·         Revidera riktlinjen gällande LVU

·         Utvärdera samtalen inom Öppenvården

·         Fortsätta att arbete med Kvalitetsledningssystemet

·         Arbeta för att implementera Barnkonventionen i ordinarie verksamhet

·         Fortsätta att utveckla samverkan med kultur- och bildningsförvaltningen

Förslag till beslut

Socialnämnden

1.       lägger informationen till handlingarna.

2.       ger förvaltningschefen i uppdrag att arbeta vidare med de angivna prioriterade åtgärderna.

Beslut

Socialnämnden

1.       lägger informationen till handlingarna.
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Protokoll 2019-12-18

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

2.       ger förvaltningschefen i uppdrag att arbeta vidare med de angivna prioriterade åtgärderna.

Beslutsunderlag
 §161 SONAU Översyn av IFO - (SON 18-194-7)
 Tjänsteskrivelse - Återrapportering av IFO-översyn dec-19 - (SON 18-194-8)

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2019-12-18

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§127 - Uppföljning av sjukfrånvaron på socialförvaltningen 2019 
(SON 19-33)
Ärendebeskrivning

Under denna punkt får nämnden en uppföljning av sjukfrånvaron inom socialförvaltningen.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Sjukfrånvaro jan-okt 19 - (SON 19-33-17)
 §155 SONAU Uppföljning av sjukfrånvaron på socialförvaltningen 2019 - (SON 19-33-16)

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2019-12-18

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§128 - Informationsärende - Delegationsbeslut avseende beslut 
om korttidsplatser (SON 19-196)
Ärendebeskrivning

I delegationsordningen har nämnden delegerat uppgifter åt socialförvaltningen att fatta beslut å 
nämndens vägnar.

För att öka nämndens kunskap om socialförvaltningens verksamhet och vilka beslut 
tjänstepersonerna tar på delegation har socialnämndens presidium i samband arbetsutskottets 
sammanträde i oktober valt ut delegationsbeslut avseende korttidsplatser.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Socialnämndens arbetsutskotts beslut

Socialnämndens arbetsutskott frångår ärendet.

Beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 §156 SONAU Informationsärende - Delegationsbeslut avseende beslut om korttidsplatser - 

(SON 19-196-6)

Paragrafen är justerad

Page 31 of 35



Protokoll 2019-12-18

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§129 - Anmälan av delegationsbeslut (SoL, LSS, IFO) för perioden 
2019-10-01 - 2019-11-30 (SON 19-260)
Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen får en nämnd uppdra till ett utskott, ledamot, ersättare eller åt en anställd hos 
kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller i en grupp av ärenden. Beslut som 
fattas enligt delegation ska anmälas till nämnd.

Här redovisas fattade delegationsbeslut enligt LSS, SoL och IFO.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 §163 SONAU Anmälan av delegationsbeslut (SoL, LSS, IFO) för perioden 2019-10-01 - 2019-

11-30 - (SON 19-260-4)
 Delegeringslista för perioden 2019-10-01 - 2019-11-30 - (SON 19-260-1)
 Delegeringslista för perioden 2019-10-01 - 2019-11-30 - (SON 19-260-2)
 Delegeringslista för perioden 2019-10-01 - 2019-11-30 - (SON 19-260-3)
 Delegationsbeslut 191001-191130 - (SON 19-260-5)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§130- Redovisning av delegationsbeslut
Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§131- Meddelanden för kännedom
Meddelanden

  §190 KS Intern kontroll för Lekebergs nämnder - uppföljning 3, 2019 - (SON 19-3-20ndling)

  §89 KF Prognosrapport 3 för Lekebergs kommun 2019 - (SON 19-221-6ndling)

  Svar på föreläggande Dnr 2019-1136 Delegationsnummer 2019-587 gällande Rengöring och 
rutin om rengöring på livsmedelsanläggning Lindens vårdboende, Fjugesta 46:2 i Lekebergs 
kommun - (SON 19-246-2ndling)

  §97 KF Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 2019 - (SON 19-64-
6ndling)

  Beslut från IVO i ärende angående anmälan enligt lex Sarah - (SON 19-193-2ndling)

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§132 - Protokoll från socialnämndens samverkansgrupp
Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Protokoll skapad SON-SAM 2019-11-11 09.11.38 - (81667)
 Protokoll skapad SON-SAM 2019-11-11 09.11.38 - (83414)

Paragrafen är justerad
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