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Protokoll 2018-05-14

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2018-05-14

Datum för överklagan 2018-05-16 till och med 2018-06-07

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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Protokoll 2018-05-14

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§32 Val av justerare
§33 Information Coachingteamet

§34 Princip för hyressättning av kommunens LSS-boenden och lägenheter med särskild 
service.

§35 Prognosrapport 1 2018 för Socialnämnden
§36 Rapport avseende intern kontrollplan 2018

§37 Information - Redovisning av uppföljande granskning avseende LSS och nämndernas 
e-posthantering

§38 Riktlinjer för bostadsanpassningsbidrag
§39 Statsbidrag för höjd habiliteringsersättning inom daglig verksamhet
§40 Uppföljning av sjukfrånvaro på Socialförvaltningen 2018

§41 Komplettering av rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 
2018

§42 IVO-rapportering
§43 Redovisning av delegationsbeslut
§44 Anmälan av delegationsbeslut för perioden 180401 - 180430 (Sekretess)
§45 Meddelanden för kännedom
§46 Information från förvaltningechefen
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Protokoll 2018-05-14

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§32- Val av justerare

Ärendebeskrivning

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

Beslut

Kjell Edlund (S) väljs att justera dagen protokoll med Barbro Göransson (C) som ersättare.

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2018-05-14

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§33- Information Coachingteamet

Ärendebeskrivning

Till nämnden den 14 maj kommer representant från Coachingteamet och berättar 
om Coachingteamets verksamhet. Coachingteamet har aktiviteter och rehabiliterande 
åtgärder som ska vara adekvata och fungera för personer som står långt från 
arbetsmarknaden och behöver hjälp av samordnade insatser. Målet är att öka 
rehabiliteringspotentialen hos personer som löper stor risk att fastna i utanförskap. Det 
långsiktiga målet är att deltagarna ska nå egen försörjning.

Förslag till beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Ärendet behandlas på socialnämndens sammanträde.

Beslut

Socialnämnden lägger informationen om Coachingteamet till handlingarna.

 

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2018-05-14

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§34 - Princip för hyressättning av kommunens LSS-boenden och 
lägenheter med särskild service. (SON 18-106)
Ärendebeskrivning
I Lekebergs kommun finns 2 stycken boenden med särskild service och gruppboende för personer 
med beslut enligt LSS. På Kastanjen finns 13 lägenheter med särskild service och på Hasselbacken 8 
lägenheter i gruppboenden och 4 lägenheter med särskild service. Kastanjen byggdes 2010 och 
Hasselbacken 2017, de relativt höga hyrorna på det nybyggda boendet Hasselbacken har givit upphov 
till en översyn av hyressättningen av kommunens LSS-boenden och resulterat i ett förslag gällande 
hyressättningsmodell för lägenheter med särskild service och gruppboenden för personer med beslut 
enligt LSS i Lekebergs kommun.

Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade får kommunen ta ut ”skäliga” avgifter för 
bostaden, dock aldrig mer än kommunens egna kostnader. Kommunen har också ansvaret för att den 
enskilde får behålla ”tillräckliga medel” för sina personliga behov. 

Förslag till beslut

Socialnämnden

1. antar principen för hyressättning av kommunens LSS-boenden och lägenheter med särskild 
service.

2. beslutar att återbetala differensen mellan erlagd hyra och hyran enligt antagen princip till de 
boende på Hasselbacken.

3. beslutar att årligen justera hyrorna på Kastanjen för att anpassa dessa till antagen princip för 
hyressättning med start 2019.

4. ger förvaltningen uppdraget att genomföra en översyn av hyressättningen i kommens bostäder för 
äldre.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Socialnämndens behandling av ärendet
Yrkanden

John Hägglöf (M) yrkar på att uppdra till förvaltningen att undersöka möjligheten till att 
återbetalningsbeloppet justeras med ev. utbetalt bidrag från försörjningsstöd för att uppnå 
likabehandlingsprincipen.
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Protokoll 2018-05-14

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på liggande förslag och finner att nämnden beslutar enligt 
förslaget.

Ordföranden ställer sedan proposition på John Hägglöfs (M) yrkande och finner att nämnden bifaller 
yrkandet.

 

 

Beslut

Socialnämnden i Lekebergs kommun

1. antar principen för hyressättning av kommunens LSS-boenden och lägenheter med särskild 
service.

2. beslutar att återbetala differensen mellan erlagd hyra och hyran enligt antagen princip till de 
boende på Hasselbacken.

3. beslutar att årligen justera hyrorna på Kastanjen för att anpassa dessa till antagen princip för 
hyressättning med start 2019.

4. ger förvaltningen uppdraget att genomföra en översyn av hyressättningen i kommunens bostäder 
för äldre.

5. uppdrar till förvaltningen att undersöka möjligheten till att återbetalningsbeloppet justeras med 
ev. utbetalt bidrag från försörjningsstöd för att uppnå likabehandlingsprincipen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Princip för hyressättning av kommunens LSS-boenden och lägenheter med 

särskild service. - (SON 18-106-1)
 Hyror i kommunens LSS-boenden och lägenheter med särskild service - (SON 18-106-3)
 §64 SONAU Princip för hyressättning av kommunens LSS-boenden och lägenheter med 

särskild service. - (SON 18-106-4)

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2018-05-14

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§35 - Prognosrapport 1 2018 för Socialnämnden (SON 18-117)
Ärendebeskrivning

Prognosrapport 1 för Socialnämnden redovisar händelser i verksamheterna och målarbetet fram till 
30 april och en ekonomisk prognos för helåret. Nämnden prognostiserar en budget i balans för 2018.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner prognosrapport 1 2018.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till nämnden för ställningstagande.

Socialnämndens behandling av ärendet

Socialnämnden godkänner prognos 1 2018 och uppdrar till förvaltningen att komplettera indikatorer 
och mål.

 

Beslut

Socialnämnden

1. godkänner prognos 1 2018.

2. uppdrar till förvaltningen att komplettera indikatorer och mål i prognos 1 2018.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - prognosrapport 1 Socialnämnden 2018 - (SON 18-117-1)
 Prognosrapport 1-2018 Socialnämnden, version 1 - (SON 18-117-2)
 Prognosrapport 1 2018 för Socialnämnden, ver 2, slutlig version - (SON 18-117-4)
 §65 SONAU Prognosrapport 1 2018 för Socialnämnden - (SON 18-117-3)

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2018-05-14

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§36 - Rapport avseende intern kontrollplan 2018 (SON 18-11)
Ärendebeskrivning
Av den interna kontrollplanen som är framtagen för 2018 står angivet att verksamhetsutvecklare ska 
redogöra för hur synpunkter, klagomål och förbättringsförslag tas emot, utreds och åtgärdas inom 
Socialförvaltningen. Underlag har inhämtats från respektive enhetschef och en sammanställning har 
gjort utifrån det underlag som inkommit. Sammanställningen avser perioden 2018-01-01 till och med 
2018-04-30. 
 
Till HSL/natt har ett klagomål inkommit från anhörig avseende handlingsplan. Åtgärdades genom 
telefonsamtal och handlingsplan är framtagen av legitimerad personal. 

Till LSS har klagomål om hyreskostnaden inkommit. En översyn av samtliga hyreskostnader har 
genomförts och kommer att presenteras av lokal- och upphandlingsansvarig på nämnden i maj. 

Inom hemtjänsten, IFO, Oxelgården och Linden finns inga synpunkter, klagomål eller 
förbättringsförslag att rapportera.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner rapporteringen och lägger informationen till handlingarna.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Socialnämnden godkänner rapportering 1 om intern kontroll.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Första rapporten avseende intern kontrollplan 2018 - (SON 18-11-7)
 §66 SONAU Rapport avseende intern kontrollplan 2018 - (SON 18-11-6)

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2018-05-14

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§37 - Information - Redovisning av uppföljande granskning 
avseende LSS och nämndernas e-posthantering (SON 18-102)
Ärendebeskrivning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna gjort en uppföljande granskning av två 
tidigare granskningar i kommunen:

Granskning av ledning och styrning av LSS-verksamheten
Nämndernas e-posthantering 

Följande två frågeställningar aktualiseras i uppföljningen:
Har åtgärder vidtagits för att komma tillrätta med de brister som konstaterats?
Har angivna åtgärder vidtagits i utlovad omfattning och inom rimlig tid?

Vad gäller uppföljningen av granskningen av LSS konstaterar PWC att samtliga åtgärder inte är 
färdigställda ännu. Den samlade bedömningen avseende eposthanteringen är att åtgärder vidtagits 
för att komma tillrätta med de brister som identifierades under deras första granskning. 

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Arbeslutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Uppföljning av granskningar från PWC - (SON 18-102-4)
 Uppföljande granskning - Ledning och styrning av LSS-verksamheten samt Nämndernas e-

posthantering - (SON 18-102-2)
 Uppföljande granskning - Ledning och styrning av LSS-verksamheten samt Nämndernas e-

posthantering - (SON 18-102-1)
 §67 SONAU Redovisning av uppföljande granskning avseende LSS och nämndernas e-

posthantering - (SON 18-102-3)

Paragrafen är justerad

Sida 10 av 19



Protokoll 2018-05-14

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§38 - Riktlinjer för bostadsanpassningsbidrag (SON 17-319)
Ärendebeskrivning
Lagen om bostadsanpassning syftar till att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett 
självständigt liv i eget boende. Bidraget syftar till att ge den sökande möjligheter att göra individuella 
anpassningar av sin bostad eller sin närmiljö. 

Eftersom kommunen saknat riktlinjer för handläggnings av bostadsanpassningsbidrag har 
socialförvaltningen fått i uppdrag att ta fram riktlinjer. De framtagna riktlinjerna ska säkerställa att 
kommunen följer den praxis som finns gällande
bostadsanpassningsbidrag och till att skapa en enhetlig bedömning i ärenden om 
bostadsanpassningsbidrag. De ansökningar som kommer in ska behandlas lika och handläggarnas 
bedömningar ska präglas av principen om rättssäkerhet. 

Förslag till beslut

Socialnämnden antar de nya riktlinjerna för bostadsanpassningsbidrag.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Socialnämnden antar de nya riktlinjerna för bostadsanpassningsbidrag.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Riktlinjer för bostadsanpassningsbidrag - (SON 17-319-3)
 Riktlinjer för handläggning av bostadsanpassningsbidrag, ver 1 - (SON 17-319-5)
 §69 SONAU Riktlinjer för bostadsanpassningsbidrag - (SON 17-319-4)

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2018-05-14

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§39 - Statsbidrag för höjd habiliteringsersättning inom daglig 
verksamhet (SON 18-120)
Ärendebeskrivning
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att under 2018 utdela stimulansbidrag för 
habiliteringsersättning. Habiliteringsersättningen är en frivillig insats för kommunerna, då den inte 
finns reglerad i någon lag, förordning eller föreskrift. I dagsläget betalar 88 % av landets kommuner 
ut en habiliteringsersättning. Statsbidraget får användas för att införa eller höja en redan låg 
ersättning till brukare som deltar i daglig verksamhet enligt LSS. Kommunerna som fram till den 31 
december får använda medlen ska senast 1 juni rekvirera medlen och under våren 2019 
återrapportera till Socialstyrelsen om hur medlen använts. Nämnden måste således besluta om den 
höjda ersättningens existens även efter 2018. 

Det är totalt 350 miljoner som betalas ut och enligt socialstyrelsens fördelningsnyckel har Lekebergs 
kommun möjlighet att rekvirera 350 000 kr. Summan är baserad på statistik över antalet deltagare i 
daglig verksamhet i respektive kommun. 

Förslag till beslut
Socialnämnden 

1.höjer habiliteringsersättningen för 2018.
2.uppdrar åt socialförvaltningen att ta hänsyn till höjningen i budgetarbetet för 2019. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Socialnämnden 

1.höjer habiliteringsersättningen för 2018.
2.uppdrar åt socialförvaltningen att ta hänsyn till höjningen i budgetarbetet för 2019. 

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ansökan om statsbidrag för utökad habiliteringsersättning - (SON 18-120-2)
 §71 SONAU Statsbidrag för höjd habiliteringsersättning inom daglig verksamhet - (SON 18-

120-1)

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2018-05-14

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§40 - Uppföljning av sjukfrånvaro på Socialförvaltningen 2018 
(SON 18-89)
Ärendebeskrivning

Under denna punkt får nämnden aktuell statistik över sjukfrånvaron på förvaltningen.

Förslag till beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Beslut

Socialnämnden lägger information om sjukfrånvaro till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Sjukfrånvaro januari till mars 2018, socialförvaltningen - (SON 18-89-5)
 Socialförvaltningen, sjukfrånvaro per månad mars 2018 - (SON 18-89-6)

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2018-05-14

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§41 - Komplettering av rapportering av ej verkställda beslut enligt 
SoL och LSS kvartal 1, 2018 (SON 18-57)
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 1 har det sedan redovisningen till nämnden 9 april 2018 framkommit att det finns 
sammanlagt 2 ej verkställda beslut att rapportera in till IVO. 

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner den kompletterade redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 1, 
2018

Beslut
Socialnämnden godkänner den kompletterade redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 1, 
2018

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Kompletterad rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS till IVO kvartal 

1, 2018 - (SON 18-57-7)
 Individrapport, LSS, Kvartal 1 2018 - (SON 18-57-6)

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2018-05-14

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§42- IVO-rapportering

Ärendebeskrivning

Under denna punkt får nämnden information om aktuella ärenden hos IVO.

Förslag till beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Socialnämnden lägger informationen om aktuella IVO-ärenden till handlingarna.

 

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2018-05-14

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§43- Redovisning av delegationsbeslut
Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen får en nämnd uppdra till ett utskott, ledamot eller ersättare eller åt en anställd 
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
  Delegationsbeslut revidering av attestförteckning - (SON 17-384-5)
  Anmälan av delegationsbeslut - förkortad uppsägningstid - (SON 18-16-22)

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den 14 
maj 2018.

Beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den 14 
maj 2018.

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2018-05-14

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§44 - Anmälan av delegationsbeslut för perioden 180401 - 
180430 (Sekretess) (SON 18-126)
Ärendebeskrivning

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

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner redovisade delegationsbeslut som förtecknats i protokoll 14 maj 2018.

Beslut

Socialnämnden godkänner redovisade delegationsbeslut som förtecknats i protokoll 14 maj 2018.

Beslutsunderlag
 Delegationsbeslut enligt LSS, SoL och IFO för perioden 180401-180430 - (SON 18-126-1)

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2018-05-14

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§45- Meddelanden för kännedom
Ärendebeskrivning

Redovisning av meddelanden som inkommit till nämnden.

Meddelanden
  §66 KS Mål- och budgetanvisningar inför MER-plan 2019 - (SON 18-109-1)
  §71 KS Revidering av sammanträdestider för kommunstyrelsen - ()
  §73 KS Kostnad förvaltningschef socialnämnden - ()
  §17 KF Årsredovisning för Lekebergs kommun 2017 - (SON 18-35-5)

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger inkomna meddelanden till handlingarna.

Beslut

Socialnämnden lägger inkomna meddelanden till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2018-05-14

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§46- Information från förvaltningechefen

Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen ger nämnden 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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