
Kallelse 2019-11-13

Socialnämnden
Tid Plats
13:00-17:00 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7 i Fjugesta

Övriga

För att öka tillgängligheten vid kommunala arrangemang uppmanar Lekebergs kommun alla 
deltagare att undvika parfym-, rakvatten – och röklukt så att så många som möjligt ska kunna 

delta.
Inomhusmiljön i kommunens verksamhetslokaler ska, så långt det är möjligt, vara fri från starka 

dofter.

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

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)
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1 – Val av justerare Föredragande  

Ärendebeskrivning

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

Förslag till beslut

XX utses att, tillsammans med ordförande, justera dagens protokoll.
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2 – Rapportering av ej verkställda beslut, 
kvartal 3 2019 
(SON 19-65)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO 
(Inspektionen för vård och omsorg). Rapporteringen gäller såväl nya beslut som ej verkställts samt 
kvarstående beslut från tidigare kvartal.

Ej verkställda beslut: Anledning:

Beslut fattat 2019-02-01 om kontaktperson enligt Resursbrist och svårighet att
9.4 § LSS för person född -05 matcha behovet. Fortsätter
att söka lämplig
kontaktperson.

Beslut fattat 2018-09-10 om Beslut kommer ej
avlösare i hemmet enligt 9.5 § LSS för person född -11 verkställas, då
familjen har avsagt sig
insatsen. Ärendet avlsutas.

Beslut fattat 190620 om särskilt boende enligt 4 kap Resursbrist av särskild
1 § SoL för person född -42 bostad, står fortsatt
i kö.

Verkställda beslut:

Det finns inga verkställda beslut att rapportera.

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut samt verkställda beslut för kvartal 
3, 2019.

 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 3, 2019
 Individrapport
 Individrapport
 §118 SONAU Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 3 2019
 §118 SONAU Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 3 2019
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3 – Taxor och avgifter inom socialnämnden 
2020 
(SON 19-181)

Föredragande  

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.

I förslaget för 2020 har måltider räknats upp för att täcka kommunens kostnadsökningar och för att 
motsvara självkostnad. Undantaget är mattjänst där avgiften inte täcker självkostnaden för 
transport. Avgift för hemtjänst har räknats upp med faktiska löneökningar och höjda 
arbetsgivaravgifter. Avgiften för trygghetslarm lämnas oförändrad.

Förslag till beslut

Socialnämnden antar förslaget med de justerade avgifterna.

 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Taxor och avgifter inom socialnämnden 2020
 §119 SONAU Taxor och avgifter inom socialnämnden 2020

Page 5 of 20



Kallelse 2019-11-13

4 – Avgift för resor inom LSS 
(SON 19-224)

Föredragande  

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. 
Nya avgifter ska beslutas av kommunfullmäktige.

Socialnämnden föreslår en ny avgift inom LSS för fordonsresor som sker på fritiden i kommunens 
fordon. En avgift per km tas då ut av den resande.
Avgiften är differentierad utifrån antal resande.

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta ny avgift inom LSS för fordonsresor 
på fritiden.

 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 §120 SONAU Avgift för resor inom LSS
 Tjänsteskrivelse - Avgifter för resor inom LSS
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5 – Intern kontrollrapport per sista 
september 2019 
(SON 19-3)

Föredragande Jenny Ardell 

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. Det är alltid respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att
utforma en god intern kontroll. Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges
i KL 6:7.
Intern kontrollrapport per sista september 2019 innehåller riskbedömningsmatris
med värden för sannolikhet och konsekvens av åtta framtagna risker inom områdena
administration, ekonomi, personal och verksamhet. Följande kontrollmoment har
följts upp och dokumenterats med status och kommentar:
- Avstämning av antalet biståndsbeslut som inte är omprövade i tid,
- Kontroll av verksamhetens ekonomiska resultat
Rapporten avslutas med analys och åtgärder.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner intern kontrollrapport per sista september 2019

 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Intern kontrollrapport per sista september
 Intern kontrollrapport per sista september 2019 (Socialnamnden)
 §121 SONAU Intern kontrollrapport per sista september 2019
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6 – Sammanträdesplan för socialnämnden 
2020 
(SON 19-169)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Ett förslag på sammanträdestider för socialnämndens arbetsutskott samt socialnämnden har tagits 
fram för 2020. Sammanträdestiderna är framtagna med hänsyn till kommunstyrelsens, 
kommunfullmäktiges och regionfullmäktiges sammanträdestider.

Förslag till beslut

Socialnämnden

1.       Antar följande sammanträdestider för arbetsutskottet:

Datum Tid
28 jan 13:00
25 feb (individ) 13:00
24 mar 13:00
21 apr (individ) 13:00
19 maj 13:00
16 jun (individ) 13:00
25 aug 13:00
22 sep (individ) 13:00
13 okt 13:00
3 nov 13:00
2 dec 10:00

 

2.       Antar följande sammanträdestider för socialnämnden:

Datum Tid
5 feb 13:00
1 apr 13:00
27 maj 13:00
2 sep 13:00
21 okt 13:00
11 nov 13:00
16 dec 13:00

 

Beslutsunderlag
 Sammanträdesplan för socialnämnden 2020
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 §122 SONAU Sammanträdesplan för socialnämnden 2020
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7 – Undersökning - Vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen? 
(SON 19-192)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

En undersökning har genomförts av Socialstyrelsen om vad de äldre tycker om kommunens 
äldreomsorg.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Äldre om hemtjänster. Rike, län, kommun - Lekeberg - 2019
 Verksamheternas svar om säbo - 1814 Lekeberg, Oxelgården - 2019
 Verksamheternas svar om säbo - 1814 Lekeberg, Linden - 2019
 Verksamheternas svar om hemtjänsten - 1814 Lekeberg, Centrala hemtjänst - 2019
 Verksamheternas svar om hemtjänsten - 1814 Lekeberg, Centrala hemtjänst - 2019
 §123 SONAU Undersökning - Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
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8 – Informationsärende - Delegationsbeslut 
avseende bifall och avslag inom hemtjänsten 
samt vad beslut om "övrig livsföring" 
innebär 
(SON 19-125)

Föredragande  

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 augusti valt ut två delegationsbeslut avseende bifall och avslag inom hemtjänsten 
samt vad beslut om "övrig livsföring" innebär som nämnden får fördjupa sig i.

Detta ärende bordlades vid förra nämndsammanträdet då ansvarig handläggare inte hade 
möjlighet att genomföra presentationen. Därför så får nämnden ärendet presenterat under detta 
sammanträde istället.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Delegationsbeslut 20190430-20190731
 §76 SONAU Val av delegationsbeslut för fördjupning på sammanträdet i oktober
 §84 SON Informationsärende - Delegationsbeslut avseende bifall och avslag inom 

hemtjänsten samt vad beslut om "övrig livsföring" innebär
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9 – Rapportering Lex sarah, IVO och 
överklaganden 

Föredragande  

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.
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10 – Sammanställning av sjukfrånvaro 
(SON 19-33)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

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

Förslag till beslut

Socialnämnden
1. Godkänner rapporten
2. Ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med förslagen till fortsatt arbete som anges i 
rapporten.

 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Sjukfrånvaro nämnd jan-sep19
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11 – Riktlinje Lex Sarah 
(SON 19-208)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Ibland inträffar händelser som innebär att verksamheten i något avseende brister gällande kraven 
på kvalitet. Det ska då tas om hand i verksamhetens systematiska förbättringsarbete. Ibland är 
dessa händelser missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden och ska då rapporteras 
i enligt bestämmelserna om lex Sarah. En riktlinje för Lex Sarah ska finnas som utgångspunkt för 
förvaltningens rutin för rapportering av lex Sarah

Förslag till beslut

Socialnämnden antar förslaget till riktlinje för Lex Sarah.

 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Riktlinje för Lex Sarah
 Förslag för antagande av nämnd - Riktlinje Lex Sarah
 §128 SONAU Riktlinje Lex Sarah
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12 – Avgift för Hunddagis inom daglig 
verksamhet 2020 
(SON 19-225)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Hunddagisverksamheten har nu pågått i 7 år och det är en väl fungerande verksamhet med idag ca 
10 deltagare från daglig verksamhet. Förutom dessa deltagare tar hunddagis också emot 
praktikanter från AMI, coachingteamet och gymnasieskolor. Verksamheten följer samma 
öppettider som andra hunddagis. Verksamheten erbjuder dock inga extra tjänster i nuläget.

Vid en omvärldsbevakning av hunddagis som drivs i privat regi och av hunddagis som bedrivs inom 
daglig verksamhet visar det sig att Lekebergs kommuns hunddagis nuvarande avgift för en hund på 
heltid ligger cirka 1500 kronor lägre än jämförbara avgifter. För att komma i nivå med andra 
verksamheter så föreslås en höjning av avgiften. Höjningen föreslås att genomföras i två steg så 
inte höjningen blir för märkbar på en gång.

Förslag till beslut

Att socialnämnden

1.       antar de nya avgifterna för Hunddagis inom daglig verksamhet enligt förvaltningens förslag.

Prisförslag:

 Efter 1 jan 2020 Efter 1 jun 2020
1 hund heltid* 2000 kr 2500 kr
2 hundar heltid 2600 kr 3000 kr
3 hundar heltid 4000 kr 4500 kr
1 hund/dag 200 kr 250 kr
2 hundar/dag 300 kr 350 kr
3 hundar/dag 500 kr 550 kr

*Heltid = 14 dagar

2. ger förvaltningen i uppdrag att i god tid informera berörda hundägare om kommande ändringar 
av avgifterna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Hunddagisavgift 2020
 §129 SONAU Avgift för Hunddagis inom daglig verksamhet 2020
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13 – Prognosrapport 3 socialnämnden 
(SON 19-221)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har tillsammans med ekonomiavdelningen upprättat en helårsprognos för 2019 
baserat på det ekonomiska utfallet till och med 31 oktober. Prognosen visar ett överskott på 1 200 
000 kr totalt för nämnden. Det är en förbättring med 1 200 000 kr från senaste prognosen vid 
delårsbokslutet. Den främsta anledningen till förbättringen är att nämndens planeringsreserv 
kommer lämnas oförbrukad samt ett förbättrat resultat inom individ- och familjeomsorgen.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner prognosrapport 3 för 2019.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Prognosrapport 3 - Socialnämnden
 Prognosrapport 3 - 2019 Socialnämnden
 §130 SONAU Socialnämndens prognosrapport 3
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14 – Förvaltningschefen informerar Föredragande  

Ärendebeskrivning

Under denna punkt ger förvaltningschefen information om aktuellt på socialförvaltningen.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.
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15 – Anmälningar för kännedom 
Lista på meddelanden

 SON 19-216-1 - Information till aktuella nämnder: Meddela domstol om verkställda eller 
avslutade beslut

 SON 19-228-1 - Fullmakt till SKL att genomföra upphandling samt handlägga överprövnings- 
och överklagandeärenden.

 SON 19-229-1 - Avtal om handledning av kuratorer vid socialförvaltningen.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.
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16 – Redovisning av delegeringsbeslut 
Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
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17 – Protokoll från SON SAM Föredragande  

Ärendebeskrivning

SON SAM har vid kallelsens utskick ännu inte haft något sammanträde.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
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