
Protokoll 2017-02-13

Socialnämnden
Tid Plats
13:00-15:45 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7 i 

Fjugesta  

Övriga
Anneli Carlsson (Förvaltningschef VON)
Sandra Magnusson (Ekonom) §§4-5
Fredrik Svensson (Region Örebro län) §6
Nancy Ganic Murtic (Verksamhetsutvecklare)
Gordana Sutic (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §§1-15

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Gordana Sutic

Ej tjänstgörande ersättare
Barbro Göransson (C)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)
Marita Johansson (MP)
Lennart M Pettersson (S)
Margareta Carlsson (V)

Beslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Göran Östling (M)
Mikael Bergdahl (S)
Wivie Eriksson (S)
Gerry Milton (SD)
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Protokoll 2017-02-13

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2017-02-13

Datum för överklagan 2017-02-23 till och med 2017-03-17

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Protokoll 2017-02-13

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§1 Val av protokolljusterare, tid och plats
§2 Förvaltningschef informerar
§3 Informationsärende - Information om personlig assistans
§4 Årsredovisning för Vård- och omsorgsnämnden 2016

§5 Ombudgetering anhörigstöd från ansvar Linden till ansvar 
Gruppbostad/socialpsykiatri

§6 Handlingsplan- Sammanhållen vård och omsorg för äldre i Örebro län 2016-2018 
samt handlingsplan södra länsdelarna 2016-2018

§7 Rekommendation om finansiering av till stöd för nationell stödfunktion utvecklingen 
av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst

§8 Uppföljning av intern kontrollplan 2016 för vård- och omsorgsnämnden
§9 Namnförslag till nya gruppboendet i Fjugesta

§10 Tillsynsplan för Lekebergs kommun under 2017 enligt alkohollagen 9 kap 2§ - tillsyn 
över servering av spritdrycker, vin och starköl samt folköl (klass 2)

§11 Tillsynsplan för Lekebergs kommun för tillsyn av detaljhandel av tobaksvaror enligt 
tobakslagen § 19a under 2017

§12 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 4-2016
§13 Redovisning av delegeringsbeslut 161201-170131
§14 Anmälan av delegationsbeslut för perioden 161201-170131 (sekretess)
§15 Meddelanden
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Protokoll 2017-02-13

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§1- Val av protokolljusterare, tid och plats
Ärendebeskrivning
Justering av protokoll den 22 februari 2017 kl 15.30, sekreterares tjänsterum, Kommunhuset, 
Bangatan 7 i Fjugesta.

Beslut
Socialnämnden utser Kjell Edlund (S) som ordinarie protokolljusterare att jämte ordförande justera 
dagens protokoll. Till ersättare utses Astrid Söderquist (C).
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Protokoll 2017-02-13

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§2- Förvaltningschef informerar
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Anneli Carlsson informerar om aktuella och pågående händelser inom 
socialförvaltningen.

 presentation av nya verksamhetsutvecklaren Nancy Ganic Murtic.

 information om anhörigstöd, tjänsten är utannonserad.

 ny IFO-chef från 10 april Tina Jansson.

 köpa av MAS-tjänst 20%. Förfrågan ligger hos Örebro kommun.

 MAR-tjänst på 5% löses inom den egna organisationen.

 IFO-avdelningen planerar att tillsätta en renodlad administratör som stöttar upp 
socialsekreterare. Tjänsten utannonseras under våren.

 Välfärdsteknologi - hur ska vi kunna använda oss av detta i framtiden? Information om detta 
på nämnden i augusti. Föreläsare från Västerås kommun inbjuds att informera om detta.

 SKL har tagit fram en rekommendation om "Kvalitet i SÄBO". Detta ska antas av nämnden 
framöver.

 IFO-avdelningen har gjort en Lex Sarah anmälan till IVO. IVO har startat en utredning i 
ärendet och svar väntas.

 Utredning av hemtjänsten gällande bl a kostnader har startats, förväntas vara klar i maj. 
rapporten kommer att redovisas för nämnden.

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§3 - Informationsärende - Information om personlig assistans 
(SON 17-39)
Ärendebeskrivning
Verksamhetsutvecklare Nancy Ganic Murtic informerar om personlig assistans.

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Information om - Persolig assistans - (41054)
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Protokoll 2017-02-13

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§4 - Årsredovisning för Vård- och omsorgsnämnden 2016 (VON 
16-285)
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har utformat en årsredovisning vad gäller verksamhet, måluppfyllelse och ekonomi för 
vård- och omsorgsnämndens hela ansvarsområdet för år 2016.

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner årsredovisningen för Vård- och omsorgsnämnden 2016.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden godkänner årsredovisningen för Vård- och omsorgsnämnden 2016.

Beslut
Socialnämnden godkänner årsredovisningen för Vård- och omsorgsnämnden 2016.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Årsredovisning för Vård- och omsorgsnämnden 2016 - (40726)
 Årsredovisning Von 2016 - (41147)
 §31 SONAU Årsredovisning för Vård- och omsorgsnämnden 2016 - (SON 16-285-1)

Expedieras till 
Anneli Carlsson, Förvaltningschef
Enhetschefer
Sandra Magnusson, ekonom
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Protokoll 2017-02-13

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§5 - Ombudgetering anhörigstöd från ansvar Linden till ansvar 
Gruppbostad/socialpsykiatri (SON 17-67)
Ärendebeskrivning
En omorganisation har skett inom Socialförvaltningen där personalansvaret för anhörigstöd flyttats 
från enhetschef på Linden till enhetschefen För Gruppbostad och socialpsykiatri. Budgeten för 
anhörigstöd flyttas från ansvar 530300 Enhetschef Linden till ansvar 530210 Enhetschef Gruppbostad 
och socialpsykiatri.

Förslag till beslut
Socialnämnden flyttar 224 000 kr motsvarande 50 % tjänst samt 20 000 kr till kurser, handledning 
och telefonkostnader från ansvar 530300 (enhetschef Linden) till ansvar 530210 (enhetschef 
Gruppbostad och socialpsykiatri).

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden flyttar 224 000 kr motsvarande 50 % tjänst samt 20 000 kr till kurser, handledning 
och telefonkostnader från ansvar 530300 (enhetschef Linden) till ansvar 530210 (enhetschef 
Gruppbostad och socialpsykiatri).

Beslut
Socialnämnden flyttar 224 000 kr motsvarande 50 % tjänst samt 20 000 kr till kurser, handledning 
och telefonkostnader från ansvar 530300 (enhetschef Linden) till ansvar 530210 (enhetschef 
Gruppbostad och socialpsykiatri).

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse – Ombudgetering anhörigstöd från ansvar Linden till ansvar 

Gruppbostad/socialpsykiatri - (41183)
 §32 SONAU Ombudgetering anhörigstöd från ansvar Linden till ansvar 

Gruppbostad/socialpsykiatri - (SON 17-67-2)

Expedieras till 
Henrik Westerling, enhetschef Linden
Beatrice Fagerdahl, enhetschef LSS/Socialpsykiatri
Sandra Magnusson, ekonom
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§6 - Handlingsplan- Sammanhållen vård och omsorg för äldre i 
Örebro län 2016-2018 samt handlingsplan södra länsdelarna 
2016-2018 (VON 16-95)
Ärendebeskrivning
Handlingsplan sammanhållen vård och omsorg för äldre i Örebro län 2016-2018 är en revidering och 
utveckling av tidigare upplaga för 2014-2015. I denna plan utvidgas målgruppen med att omfatta 
hela gruppen 65 år och äldre, där de mest sjuka äldre ingår som en prioriterad grupp samt andra 
personer som har omfattande nedsättningar i sitt funktionstillstånd till följd av skada eller sjukdom. I 
planen ingår även det hälsofrämjande perspektivet för målgruppen. Handlingsplanen har tagits fram 
av representanter utsedda från länsdelsgrupperna och utvecklingsgrupp äldre och somatik. Till det 
specifika samverkansrådet för folkhälsa, social välfärd och vård är ett tjänstemannastöd knutet i form 
av en Chefsgrupp för samverkan social välfärd och vård samt en beredningsgrupp för folkhälsa. 
Chefsgruppen har godkänt handlingsplanen för sammanhållen vård och omsorg för äldre i Örebro län 
2016-2018. Beslut om handlingsplanen ska fattas i respektive verksamhets ansvariga nämnd. I 
samband med detta har den regionala handlingsplanen har brutits ner till södra länets handlingsplan, 
den ska också antas av ansvarig nämnd.

Förslag till beslut
Socialnämnden
1. Antar den regionala handlingsplanen “Sammanhållen vård och omsorg för äldre I Örebro län 2016-
2018”
2. Antar handlingsplanen ”Sammanhållen vård och omsorg för äldre – södra länsdelen för Kumla, 
Hallsberg, Askersund och Lekeberg 2016-2018”

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden
1. Antar den regionala handlingsplanen “Sammanhållen vård och omsorg för äldre I Örebro län 2016-
2018”
2. Antar handlingsplanen ”Sammanhållen vård och omsorg för äldre – södra länsdelen för Kumla, 
Hallsberg, Askersund och Lekeberg 2016-2018”

 

Beslut
Socialnämnden
1. Antar den regionala handlingsplanen “Sammanhållen vård och omsorg för äldre I Örebro län 2016-
2018”
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

2. Antar handlingsplanen ”Sammanhållen vård och omsorg för äldre – södra länsdelen för Kumla, 
Hallsberg, Askersund och Lekeberg 2016-2018”

 

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Handlingsplan- sammanhållen vård och omsorg för äldre i Örebro län 2016-

2018 samt södra länsdelarna 2016-2018 - (VON 16-95-6)
 Handlingsplan - sammanhållen vård och omsorg för äldre i Örebro län 2016-2018 - (VON 16-

95-3)
 Handlingsplan - sammanhållen vård och omsorg för äldre - södra länsdelen 2016-2018 - (VON 

16-95-5)
 Indikatorer och mätperioder kopplade till handlingsplan sammanhållen vård och omsorg 

2016 – 2018 - (VON 16-95-4)
 MÅLOMRÅDE och INDIKATORER - (VON 16-95-2.2)
 §33 SONAU Handlingsplan - Sammanhållen vård och omsorg för äldre i Örebro län 2016-2018 

samt södra länsdelarna 2016-2018 - (SON 16-95-7)

Expedieras till 
Anneli Carlsson, Förvaltningschef
Enhetschefer
Fredrik Svensson, Samverkansledare Södra länsdelarna Region Örebro Län
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Protokoll 2017-02-13

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§7 - Rekommendation om finansiering av till stöd för nationell 
stödfunktion utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik 
socialtjänst (VON 16-101)
Ärendebeskrivning
Avdelningen för vård och omsorg på Sveriges kommuner och landsting (SKL) skickade 2016-06-10 ut 
ett meddelande till samtliga kommunstyrelser med en rekommendation om att kommunerna 
tillsammans ska finansiera en nationell stödfunktion till stöd för utveckling av en mer 
kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst. Tidigare har staten finansierat aktiviteter som syftat till att 
stötta utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst.

Förslag till beslut
Socialnämnden
1. Godkänner ett fortsatt samarbete gällande en nationell stödfunktion med beräknade kostnad på 
2600 kr/år.
2. Medel för att finansiera detta tas från nämndens budgetreserv för oförutsedda händelser.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden
1. Godkänner ett fortsatt samarbete gällande en nationell stödfunktion med beräknade kostnad på 
2600 kr/år.
2. Medel för att finansiera detta tas från nämndens budgetreserv för oförutsedda händelser.

 

 

Beslut
Socialnämnden
1. Godkänner ett fortsatt samarbete gällande en nationell stödfunktion med beräknade kostnad på 
2600 kr/år.
2. Medel för att finansiera detta tas från nämndens budgetreserv för oförutsedda händelser.
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rekommendation om finansiering av nationell stödfunktion - (40350)
 Rekommendation till landsting, regioner och kommuner om finansiering av nationell 

stödfunktion för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst - (VON 16-
101-1)

 §34 SONAU Rekommendation om finansiering av till stöd för nationell stödfunktion 
utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst - (SON 16-101-2)

Expedieras till 
Anna Lilja Qvarlander  SKL Sveriges Kommuner och Landsting
Nancy Ganic Murtic, verksamhetsutvecklare
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§8 - Uppföljning av intern kontrollplan 2016 för vård- och 
omsorgsnämnden (VON 16-283)
Ärendebeskrivning
Enligt Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna varje år anta en 
särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen inom sin verksamhet. Nämndernas ansvar för 
den interna kontrollen anges i kommunallagen 6:7. Det är alltid respektive nämnd som har det 
yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. I detta ansvar ligger att utifrån principerna 
för den interna kontrollen vid behov utfärda regler och anvisningar för den egna interna kontrollens 
organisation. En uppföljning har genomförts av 2016 års intern kontroll och resultatet visar på att 
majoriteten av vård- och omsorgsnämndens kontrollerade rutiner fungerar väl.

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner uppföljningen av intern kontrollplan 2016.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden godkänner uppföljningen av intern kontrollplan 2016.

 

Beslut
Socialnämnden godkänner uppföljningen av intern kontrollplan 2016.

 

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Uppföljning av intern kontrollplan 2016 för vård- och omsorgsnämnden - 

(41092)
 Uppföljning internkontroll Linden - (VON 16-283-1)
 Uppföljning internkontroll Hemtjänsten - (VON 16-283-2)
 Uppföljning internkontroll LSS - (VON 16-283-3)
 Uppföljning internkontroll HSL-natt - (VON 16-283-4)
 Uppföljning internkontroll Oxelgården - (VON 16-283-5)
 Uppföljning Internkontroll leverantörsfakturor - (VON 16-283-6)
 §35 SONAU Uppföljning av intern kontrollplan 2016 för vård- och omsorgsnämnden - (SON 

16-283-7)
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Expedieras till 
Kommunstyrelsen
Anneli Carlsson, Förvaltningschef
Enhetschefer
Verksamhetscontroller och verksamhetsutvecklare
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§9 - Namnförslag till nya gruppboendet i Fjugesta (SON 17-21)
Ärendebeskrivning
Den nya gruppbostaden på Domarringsvägen är klar för inflyttning under sommaren 2017. 
Namnförslag till det nya gruppboendet är framtagna av personalgruppen inom LSS Gruppbostad 
samt inom Socialpsykiatrin. Medarbetarna som kommer få en ny arbetsplats har varit delaktiga 
genom att lämna flera förslag och att rösta fram tre förslag samt vilket av dessa som de vill förorda. 
De tre namnförslagen är: Hasselbacken, Äppellunden och Lärkgården. Det namnförslag som fick flest 
röster är Hasselbacken.

Förslag till beslut
Socialnämnden ger namnet Hasselbacken till det nya gruppboendet enligt personalens förslag inom 
LSS Gruppbostad Bangatan samt inom Socialpsykiatrin.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden ger namnet Hasselbacken till det nya gruppboendet enligt personalens förslag inom 
LSS Gruppbostad Bangatan samt inom Socialpsykiatrin.

Beslut
Socialnämnden ger namnet Hasselbacken till det nya gruppboendet enligt personalens förslag inom 
LSS Gruppbostad Bangatan samt inom Socialpsykiatrin.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse- Namnförslag på nya gruppboendet - (39533)
 §36 SONAU Namnförslag till nya gruppboendet i Fjugesta - (SON 17-21-1)

Expedieras till 
Beatrice Fagerdahl, enhetschef LSS/Socialpsykiatrin
Anna Gunnarsson, Projektledare Gruppboende
LEKO
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§10 - Tillsynsplan för Lekebergs kommun under 2017 enligt 
alkohollagen 9 kap 2§ - tillsyn över servering av spritdrycker, vin 
och starköl samt folköl (klass 2) (SON 17-40)
Ärendebeskrivning
Enligt alkohollagen 9 kap 2§ skall kommunen utöva tillsyn över servering av spritdrycker, vin och 
starköl samt folköl (klass 2). Kommunen skall också utöva tillsyn över detaljhandel med öl. Under 
2017 skall kommunen fortsatt lägga särskild vikt vid att minska berusningen hos 
restaurangbesökarna och därigenom minska våld och skador i och omkring restaurangen. Ett förslag 
på tillsynsplan för Lekebergs kommun för tillsyn enligt alkohollagen under 2017 har tagits fram av 
alkoholhandläggare.

Förslag till beslut
Socialnämnden antar tillsynsplan för Lekebergs kommun för tillsyn enligt alkohollagen 9 kap 2§ under 
2017.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden antar tillsynsplan för Lekebergs kommun för tillsyn enligt alkohollagen 9 kap 2§ under 
2017.

Beslut
Socialnämnden antar tillsynsplan för Lekebergs kommun för tillsyn enligt alkohollagen 9 kap 2§ under 
2017.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Tillsynsplan för Lekebergs kommun under 2017 enligt alkohollagen 9 kap 2§ 

- tillsyn över servering av spritdrycker, vin och starköl samt folköl (klass 2) - (SON 17-40-2)
 Tillsynsplan för Lekebergs kommun enligt alkohollagen 9 kap 2§ - tillsyn över servering av 

spritdrycker, vin och starköl samt folköl (klass 2) under 2017 - (SON 17-40-1)
 §37 SONAU Tillsynsplan för Lekebergs kommun under 2017 enligt alkohollagen 9 kap 2§ - 

tillsyn över servering av spritdrycker, vin och starköl samt folköl (klass 2) - (SON 17-40-3)

Expedieras till 
Patrik Germer, alkoholhandläggare Hallsbergs kommun

Page 16 of 23



Protokoll 2017-02-13

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§11 - Tillsynsplan för Lekebergs kommun för tillsyn av 
detaljhandel av tobaksvaror enligt tobakslagen § 19a under 2017 
(SON 17-41)
Ärendebeskrivning
Enligt tobakslagen § 19a ska kommunen utöva den omedelbara tillsynen över handel med 
tobaksvaror avseende t ex åldersgräns, marknadsföring och butiken egentillsyn. Kommunens tillsyn 
av rökfria miljöer behandlas inte i denna tillsynsplan. Förslag på Tillsynsplan för Lekebergs kommun 
under 2017 för tillsyn av detaljhandel av tobaksvaror enligt tobakslagen § 19a har tagits fram av 
alkoholhandläggare.

Förslag till beslut
Socialnämnden antar tillsynsplan för Lekebergs kommun under 2017 för tillsyn av detaljhandel av 
tobaksvaror enligt tobakslagen § 19a

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden antar tillsynsplan för Lekebergs kommun under 2017 för tillsyn av detaljhandel av 
tobaksvaror enligt tobakslagen § 19a

Beslut
Socialnämnden antar tillsynsplan för Lekebergs kommun under 2017 för tillsyn av detaljhandel av 
tobaksvaror enligt tobakslagen § 19a

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Tillsynsplan för Lekebergs kommun för tillsyn av detaljhandel av 

tobaksvaror enligt tobakslagen § 19a under 2017 - (SON 17-41-2)
 Tillsynsplan för Lekebergs kommun för tillsyn av detaljhandel av tobaksvaror enligt 

tobakslagen § 19a under 2017 - (SON 17-41-1)
 §38 SONAU Tillsynsplan för Lekebergs kommun för tillsyn av detaljhandel av tobaksvaror 

enligt tobakslagen § 19a under 2017 - (SON 17-41-3)

Expedieras till 
Patrik Germer, alkoholhandläggare Hallsbergs kommun
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§12 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till 
IVO kvartal 4-2016 (VON 16-284)
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 4, 2016 finns 5 ej verkställda 
beslut att rapportera in till IVO. 3 beslut enligt LSS vuxen, 1 beslut enligt SoL äldreomsorg samt 1 
beslut enligt SoL IFO barn. Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och 
kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Socialnämnden
1. Godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 4-2016 till IVO.
2. Vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden
1. Godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 4-2016 till IVO.
2. Vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.

Beslut
Socialnämnden
1. Godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 4-2016 till IVO.
2. Vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 4 

2016 - (VON 16-284-8)
 Kvartalsrapport till IVO - ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för period 161001-161231 

(Barn- och familjeenheten) - (VON 16-284-6)
 Kvartalsrapport till IVO - ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för period 161001-161231 

(Vuxenenheten) - (VON 16-284-5)
 Individrapport - ej verkställda beslut enligt SoL IFO individ- och familjeomsorg - (VON 16-284-

7)
 Individrapport - ej verkställda beslut enligt LSS - (VON 16-284-4)
 Individrapport - ej verkställda beslut enligt LSS - (VON 16-284-3)
 Individrapport - ej verkställda beslut enligt LSS - (VON 16-284-2)
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 Individrapport - ej verkställda beslut enligt SoL äldreomsorg - (VON 16-284-1)
 §39 SONAU Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 4-2016 - 

(SON 16-284-9)

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
Kommunens Revisorer
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§13- Redovisning av delegeringsbeslut 161201-170131
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 visst ärende eller i en viss grupp av ärenden. 
Beslut som fattas enligt delegation ska anmälas till nämnden. Delegationsbeslut ses rättsligt som 
beslut på nämndens vägnar och är därför överklagbara.

Delegeringsbeslut
  Delegationsbeslut - Avtal KIR (Kommuninvånarregister) - (SON 17-13-2)
  Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om entledigande på ansökan av den anställde, usk 

natt - (SON 17-18-1)
  Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om entledigande av undersköterska  natt p.g.a. 

pension - (SON 17-18-2)
  Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om entledigande av undersköterska natt p.g.a 

pension - (SON 17-18-3)
  Anmälan av delegationsbeslut - Tillsvidareanställning av undersköterska - natt - (SON 17-18-

4)
  Anmälan av delegationsbeslut - Tillsvidareanställning av undersköterska -natt - (SON 17-18-

5)
  Anmälan av delegationsbeslut - Tillsvidareanställning av sjuksköterska - (SON 17-18-6)
  Anmälan av delegationsbeslut - Tillsvidareanställning av distriktssköterska - (SON 17-18-7)
  Anmälan av delegationsbeslut - Tillsvidareanställning av vårdbiträde inom Hemtjänst 2 - 

(SON 17-18-8)
  Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om tjänstledighet utan lön längre än 3 månader 

Oxelgården - (SON 17-18-9)
  Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om tjänstledighet utan lön - (SON 17-18-10)
  Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om tjänstledighet utan lön, föräldraledighet - (SON 

17-18-11)
  Anmälan av delegationsbeslut - Avslag på semesteransökan gällande 170128 - (SON 17-18-

12)
  Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om tjänstledighet utan lön - (SON 17-18-13)
  Anmälan av delegationsbeslut - 226 Beslut om tjänstledighet med/utan lön - (SON 17-18-14)
  Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om tjänstledighet med/utan lön - (SON 17-18-15)
  Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om tjänstledighet med/utan lön - (SON 17-18-16)
  Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om tjänstledighet med/utan lön - (SON 17-18-17)
  Anmälan av delegationsbeslut - Föräldraledigt 12 månader Linden - (SON 17-18-20)
  Anmälan av delegationsbeslut - Föräldraledigt 12 månader Linden - (SON 17-18-21)
  Anmälan av delegationsbeslut - Uppsägning av undersköterska på Linden/natt - (SON 17-18-

22)

Beslut
Socialnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut.
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§14 - Anmälan av delegationsbeslut för perioden 161201-170131 
(sekretess) (SON 17-66)
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 visst ärende eller i en grupp av ärenden. Beslut 
som fattas enligt delegation ska anmälas till nämnden.

Anmälan av delegationsbeslut för perioden 161201-170131.

- Delegationsbeslut enligt lista för SoL, LSS och IFO (sekretess).

Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.

Beslutsunderlag
 Delegationsbeslut enligt LSS,SoL och IFO för perioden161201-170131 (Vuxenenheten) - (SON 

17-66-3)
 Delegationsbeslut enligt LSS, SoL och IFO för perioden 161201 - 170131(Barn- och 

familjeenheten) - (SON 17-66-2)
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§15- Meddelanden
Ärendebeskrivning
Inkomna meddelanden till Socialnämnden.

Anmälningar
 Protokoll kommunala tillgänglighetsrådet 2016-11-16 – ( KS 16-174-4)

 Beslut - IVO tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga vid Skogstorp. HVB 
som är boende för ensamkommande barn – ( VON 16-276-1)

 Region Örebro län Patientnämnden  - Verksamhetsplan 2017 – ( SON 17-2-1)

 Svar på begäran om redovisning av plan för egenkontroll och riskanalys dnr 8.5-35849/2016 – 
( VON 16-226-2)

 Inspektion från IVO - Begäran om redovisning av plan för egenkontroll och riskanalys inom 
äldreomsorgens område avseende år 2017 – ( VON 16-226-1)

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
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