
Kallelse 2019-03-27

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

Övriga
Sandra Magnusson, Ekonom
Kajsa Rosén, Utredningssekreterare
Ann-Mari Gustafsson, Förvaltningschef
Jenny Ardell , Verksamhetsutvecklare
Kerstin Johansson, Verksamhetscontroller
Tina Jansson, Enhetschef IFO

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)
Emma Eklind (KD)
Gerry Milton (SD)
Olle Leijonborg (FL)
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1 – Val av justerare Föredragande  

Ärendebeskrivning

En justerare bör utses att, vid sidan om ordförande, justera dagens protokoll.

Förslag till beslut

xx väljs att justera dagens protokoll med xx som ersättare.
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2 – Ombudgetering hemrehab 
(SON 19-30)

Föredragande Sandra Magnusson 

Ärendebeskrivning

I Socialnämndens internbudget för 2019 har ett belopp blivit fel i personalkostnaden för 
verksamheten hemrehab. I budgeten ligger 1 278 000 kr, rätt belopp ska vara 1 075 000 kr. Därför 
behöver budget flyttas motsvarande 203 000 kr från verksamheten hemrehab till potten som är 
avsatt för korrigeringar i den nya resursfördelningsmodellen för äldreomsorgen under 
förvaltningschef. Detta är enbart en teknisk justering i internbudgeten och påverkar inte 
verksamheten.

Förslag till beslut

Socialnämnden flyttar 203 000 kr från enhetschef för Linden och rehab ansvar 5303 till 
förvaltningschefen ansvar 53.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - ombudgtering hemrehab
 Internbudget SON 2019
 §21 SONAU Ombudgetering hemrehab
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3 – Ekonomisk månadsrapport 
Socialnämnden februari 2019 
(SON 19-32)

Föredragande Sandra Magnusson 

Ärendebeskrivning

Ekonomiavdelningen har upprättat en ekonomisk rapport baserat på det ekonomiska utfallet till 
och med februari. Utfallet per sista februari uppgår till 26 362 tkr inkl. periodiseringar av ej inkomna 
fakturor. Utfallet motsvarar en förbrukning på 16 % av totala budgetramen. Riktvärdet för februari 
månad är 17 %.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner ekonomisk rapport för februari.

Socialnämndens arbetsutskotts behandling av ärendet
Yrkanden

John Hägglöf (M) föreslår en redaktionell ändring i dokumentet på s. 2 där summa för perioden och 
summan för året separeras så att dokumentet blir tydligt.

Propositionsordning

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan föreslå socialnämnden att godkänna den ekonomiska 
rapporten med John Hägglöfs (M) förslag på redaktionell ändring och finner det bifallet.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - ekonomisk månadsrapport feb 2019
 Ekonomisk rapport socialnämnden feb 2019
 §22 SONAU Ekonomisk månadsrapport februari 2019
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4 – Uppföljning av sjukfrånvaron på 
socialförvaltningen 2019 
(SON 19-33)

Föredragande Kerstin Johansson 

Ärendebeskrivning

Under denna punkt får nämnden en uppföljning av sjukfrånvaron för januari och februari.

Handlingar publiceras i meetings plus den 25 mars.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Socialnämndens arbetsutskotts behandling av ärendet

Socialnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till nämnden för beslut.

Beslutsunderlag
 §23 SONAU Uppföljning av sjukfrånvaron på socialförvaltningen 2019
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5 – Patientsäkerhetsberättelse 2018 
(SON 19-20)

Föredragande Ulrika Edlund 

Ärendebeskrivning

Patientsäkerhetsberättelse ska upprättas senast 1 mars varje år.
I patientsäkerhetsberättelsen ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under 
förgående kalenderår, vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat 
som uppnåtts.

Patientsäkerhetsberättelsen är upprättad av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelsen för Lekebergs kommun 2018.

Socialnämndens arbetsutskotts behandling av ärendet

Socialnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till nämnden för beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Patientsäkerhetsberättelse 2018
 Patientsäkerhetsberättelse 2018 för Lekebergs kommun
 §24 SONAU Patientsäkerhetsberättelse 2018
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6 – Tillsynsplan för Lekebergs kommun för 
tillsyn av detaljhandel av tobaksvaror enligt 
Tobakslagen (1993:581) under 2019 
(SON 19-23)

Föredragande  

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 2019 för tillsyn av detaljhandel av tobaksvaror 
har tagits fram av alkoholhandläggare.

Förslag till beslut

Socialnämnden antar tillsynsplanen för 2019.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

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

tobaksvaror
 Tillsynsplan för Lekebergs kommun för tillsyn av detaljhandel av tobaksvaror enligt 

Tobakslagen (1993:581) under 2019
 §25 SONAU Tillsynsplan för Lekebergs kommun för tillsyn av detaljhandel av tobaksvaror 

enligt Tobakslagen (1993:581) under 2019
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7 – Tillsynsplan för Lekebergs kommun för 
tillsyn enligt alkohollagen under 2019 
(SON 19-24)

Föredragande  

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 butiker som detaljhandlar 
med folköl.

Under 2019 ska kommunen fortsätta lägga särskild vikt vid att minska berusningen hos 
restaurangbesökarna och därigenom minska våld och skador i och omkring restaurangerna.

Ett förslag på tillsynsplan för Lekebergs kommun för tillsyn enligt alkohollagen under 2019 har 
tagits fram av alkoholhandläggare.

Förslag till beslut

Socialnämnden antar tillsynsplanen för 2019.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse – Tillsynsplan för Lekebergs kommun för tillsyn enligt alkohollagen under 

2019
 Tillsynsplan för Lekebergs kommun för tillstånd enligt alkohollagen under 2019
 §26 SONAU Tillsynsplan för Lekebergs kommun för tillsyn enligt alkohollagen under 2019
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8 – Slutrapport översyn av IFO 
(SON 18-194)

Föredragande Ann-Mari Gustafsson 

Ärendebeskrivning

Bakgrunden till den här översynen har sin grund i en rådgivningsrapport ”Utvärdering av 
organisationsförändring inom individ- och familjeomsorgen” framtagen av PWC i maj 2018. Utöver 
de utvecklingsområden som PWC belyser i sin rapport har Socialnämnden även sett behovet av att 
göra en ordentlig översyn av IFO-verksamheten, då enheten flera år tillbaka gått med ett 
underskott. Uppdraget består således i att:

• Återrapportera till Kommunstyrelsen (KS) hur arbetet med de identifierade utvecklingsområdena 
från PWC fortlöper
• Se över delegationsordningen för IFO
• Se över det övergripande arbetet på IFO och presentera konkreta förslag på åtgärder i syfte att 
stärka arbetet på IFO

Det är viktigt att, i sammanhanget, påpeka att arbetet med IFO är ständigt pågående. Ifrågavarande 
rapport ämnar att, så långt det är möjligt, att presentera konkreta åtgärder för hur nämndens 
begäran ska tillgodoses. Det är dock ett arbete som kräver mer än endast framtagning av en 
rapport. Rapporten, som är ett kunskapsunderlag, hoppas kunna inspirera i det fortsatta kvalitets- 
och utvecklingsarbetet. Godkänns rapporten är det viktigt att arbetet med åtgärderna påbörjas 
omgående och följs upp efterhand.

Förslag till beslut

Socialnämnden

1. godkänner rapporteringen.
2. uppdrar åt förvaltningschef att göra en prioriteringsordning och redovisa vidtagna åtgärder från 
rapporten för nämnden löpande.

Socialnämndens arbetsutskotts behandling av ärendet
Yrkanden

Ordförande Johan Niklasson (C) föreslår att den löpande redovisningen av vidtagna åtgärder under 
2019 sker på nämnden i augusti och i december.

Propositionsordning

Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskottet bifaller tilläggsyrkandet om att den löpande 
redovisningen av vidtagna åtgärder under 2019 sker på nämnden i augusti och i december och 
finner att arbetsutskottet bifaller förslaget.

Page 9 of 21



Kallelse 2019-03-27

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Socialnämnden

1. godkänner rapporteringen.
2. uppdrar åt förvaltningschef att göra en prioriteringsordning och redovisa vidtagna åtgärder från 
rapporten för nämnden löpande.
3. beslutar att återrapporteringen för 2019 sker på socialnämndens sammanträde i augusti och i 
december.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Slutrapport IFO
 Slutrapport - Översyn av individ- och familjeomsorgen
 §27 SONAU Slutrapport översyn av IFO
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9 – Revidering av socialnämndens 
delegationsordning 
(SON 18-84)

Föredragande Ordförande 

Ärendebeskrivning

Socialnämnden får, enligt kommunallagens 6 kap 37 §, uppdra åt en anställd att besluta på 
nämndens vägnar. Delegationsbeslut ska anmälas till nästkommande nämndsammanträde.

Det anges även i kommunens Allmänt reglemente och reglemente för kommunstyrelsen och övriga 
nämnder (1.13 Organisationen) att nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och 
ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra 
författningar för verksamheten. Med beaktande av de övergripande principer kommunfullmäktige 
kan ha fastställt, beslutar nämnden om sin förvaltningsorganisation.

För att skapa en effektiv styrning och ledning av socialförvaltning föreslås nämnden tillföra en 
punkt i delegationsordningen som ger förvaltningschefen rätt att, efter samråd med ordföranden, 
besluta om hur förvaltningen ska organiseras inom de ekonomiska ramar och politiska mål som 
socialnämnden beslutat om. Samma delegationspunkt finns i kommunstyrelsens 
delegationsordning.

Den nya punkten får nummer 226 i Socialnämndens delegationsordning och är rödmarkerad i 
bifogat delegationsordningsdokument.

Förslag till beslut

Socialnämnden antar den reviderade delegationsordningen.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Revidering av delegationsordning - organisationsförändringar
 Förslag på reviderad delegationsordning för Socialnämnden - mars 2019
 §29 SONAU Revidering av socialnämndens delegationsordning
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10 – Reviderade sammanträdestider för 
socialnämndens arbetsutskott 2019 
(SON 18-200)

Föredragande Kajsa Rosén 

Ärendebeskrivning

I november 2018 fastställde Socialnämnden sammanträdestiderna för socialnämndens 
arbetsutskott samt socialnämnden för 2019. I förslaget hade hänsyn tagits till kommunstyrelsens, 
kommunfullmäktiges och regionfullmäktiges sammanträden under året.

Däremot visade det sig att många av arbetsutskottens sammanträden krockar med andra interna 
möten och utbildningar som är viktiga för flera av arbetsutskottets ledamöter att kunna delta vid. 
Därutöver ändrades några av regionfullmäktiges sammanträden sent, vilket lett till att Lekeberg fått 
ändra några sammanträden som då krockar med socialnämndens arbetsutskott. Därför föreslås nu 
ett antal förändringar av sammanträdestiderna.

De rödmarkerade datumen och klockslagen är de som har ändrats.

Förslag till beslut

Socialnämnden

Fastställer sammanträdestider för socialnämndens arbetsutskott 2019
till vid följande tillfällen:

11 april kl. 8:00-12:00 (endast individärenden)
7 maj kl. 13:00-17:00
17 juni kl. 8:00-12:00 (endast individärenden)
7 augusti kl. 8:00-12:00 (endast individärenden)
20 augusti kl. 13:00-17:00
18 september kl. 8:00-12:00 (endast individärenden)
25 september kl. 8:00-12:00
29 oktober kl. 13:00-17:00
21 november kl. 8:00-12:00 (endast individärenden)
10 december kl. 13:00-17:00

Socialnämndens arbetsutskotts behandling av ärendet

På grund av krock med andra möten föreslås att sammanträdet den 11 april ändras till den 8 april 
kl. 10.30 - 12:00 och sammanträdet den 17 juni föreslås att tiden ändras till kl. 9:00-12:00.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Socialnämnden

Fastställer sammanträdestider för socialnämndens arbetsutskott 2019 till vid följande tillfällen:
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8 april kl. 10:30-12:00 (endast individärenden)
7 maj kl. 13:00-17:00
17 juni kl. 9:00-12:00 (endast individärenden)
7 augusti kl. 8:00-12:00 (endast individärenden)
20 augusti kl. 13:00-17:00
18 september kl. 8:00-12:00 (endast individärenden)
25 september kl. 8:00-12:00
29 oktober kl. 13:00-17:00
21 november kl. 8:00-12:00 (endast individärenden)
10 december kl. 13:00-17:00

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Reviderade sammanträdestider för socialnämndens arbetsutskott 2019
 §28 SONAU Reviderade sammanträdestider för socialnämndens arbetsutskott 2019
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11 – Samrådsyttrande över detaljplan för 
fastighet Hidinge-Lanna 1:89 m.fl. 
(SON 19-49)

Föredragande Ordförande 

Ärendebeskrivning

Socialnämnden har mottagit samrådshandlingar för detaljplan för fastighet Hidinge-Lanna 1:89 m.fl. 
(Södra Lanna) och getts möjlighet att yttra sig över detaljplanen.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny vägförbindelse mellan väg 566 och väg 204 i 
Hidinge-Lanna. Detaljplanen möjliggör även bostäder i form av friliggande enbostadshus i 
anslutning till den föreslagna vägen.

Samrådstiden pågår 25 februari - 31 mars 2019. Eventuella synpunkter ska
ha inkommit senast den 31 mars.

Socialnämnden lämnar följande yttrande:

Socialnämnden har tagit del av förslag på detaljplan för Hidinge-Lanna 1:89 m.fl. (Södra Lanna). 
Socialnämnden ser positivt på innehållet i detaljplanen och på den utveckling som sker i området.

Socialnämnden har därmed inget att erinra mot detaljplanen.

Förslag till beslut

Socialnämnden antar förslaget till yttrande över detaljplan för fastighet Hidinge-Lanna 1:89 m.fl. 
(Södra Lanna)

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Samrådsyttrande över detaljplan för fastighet Hidinge-Lanna 1:89 (Södra 

Lanna)
 Yttrande över detaljplan hidinge-lanna
 Samrådshandling för detaljplan för fastighet Hidinge-Lanna 1:89 m.fl. (Södra Lanna) - 

behovsbedömning
 Samrådshandling för detaljplan för fastighet Hidinge-Lanna 1:89 m.fl. (Södra Lanna) - 

fastighetsförteckning
 Samrådshandling för detaljplan för fastighet Hidinge-Lanna 1:89 m.fl. (Södra Lanna) - 

försättsbrev
 Samrådshandling för detaljplan för fastighet Hidinge-Lanna 1:89 m.fl. (Södra Lanna) - 

miljökonsekvensbeskrivning
 Samrådshandling för detaljplan för fastighet Hidinge-Lanna 1:89 m.fl. (Södra Lanna) - 

planbeskrivning
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 Samrådshandling för detaljplan för fastighet Hidinge-Lanna 1:89 m.fl. (Södra Lanna) - 
plankarta

 Samrådshandling för detaljplan för fastighet Hidinge-Lanna 1:89 m.fl. (Södra Lanna) - 
samrådsredogörelse
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12 – Rapportering IVO, Lex Sarah och 
överklaganden 

Föredragande Ann-Mari Gustafsson 

Ärendebeskrivning

Under denna punkt får socialnämnden information om aktuella ärenden hos Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO), Lex Sarah samt överklaganden.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna

Socialnämndens arbetsutskotts behandling av ärendet

Socialnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till nämnden för beslut.
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13 – Förvaltningschefen informerar Föredragande Ann-Mari Gustafsson 

Ärendebeskrivning

Under denna punkt informerar socialchefen om aktuellt från förvaltningen.

- MAS-tjänsten

- Enhetschef för daglig verksamhet

- Kompetensförsörjningsplanen

- Utvecklingsmedel

- Målbild för hälso- och sjukvården i Örebro län år 2030

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna

Socialnämndens arbetsutskotts behandling av ärendet

Socialnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till nämnden för beslut.
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14 – Meddelanden för kännedom 
Ärendebeskrivning

Inkomna handlingar till socialnämnden meddelas för kännedom.

Lista på meddelanden
 SON 18-273-1 - Verksamhetsplan Personligt Ombud 2019
 SON 19-52-1 - Verksamhetsbeskrivning och ekonomisk redovisning för 

alkoholhandläggningen och tobakstillsynen i Sydnärke 2018
  - Taxe- och avgiftsnämndens verksamhetsberättelse 2018
 SON 19-55-1 - Verksamhetsberättelse 2018 och verksamhetsplan 2019 avseende 

patientnämnden och Patientnämndens kansli
 SON 19-55-3 - Verksamhetsplan 2019 avseende patientnämnden och Patientnämndens 

kansli
  - Informationsbrev till dig som förtroendevald - Arbetsmiljöverket besöker regioner och 

kommuner under våren
 KS 19-188-1 - Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor 2019

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
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15 – Redovisning av delegationsbeslut 
Ärendebeskrivning

Anmälan av delegationsbeslut för perioden 190123-190320.

Delegationsbeslut
 SON 19-9-4 - Anmälan av delegationsbeslut - avtal handling öppenvård
 SON 19-9-5 - Anmälan av delegationsbeslut - Licensavtal, Barns behov i centrum (BBIC)
 SON 19-9-3 - Anmälan av delegationsbeslut - reviderad attestförteckning
 SON 19-9-6 - Anmälan av delegationsbeslut - anmälan Lex Sarah
 SON 19-9-7 - Anmälan av delegationsbeslut - beslut om entledigande
 SON 19-9-8 - Anmälan av delegationsbeslut - pensionsavgång
 SON 19-9-10 - Anmälan av delegationsbeslut - tjänstledighet för att pröva annat arbete
 SON 19-9-9 - Anmälan av delegationsbeslut - yttrande till förvaltningsrätten
 SON 19-9-11 - Anmälan av delegationsbeslut - uppsägning på egen begäran
 SON 19-9-12 - Anmälan av delegationsbeslut - uppsägning på egen begäran
 SON 19-9-14 - Anmälan av delegationsbeslut - tillsvidareanställning av socialsekreterare
 SON 19-9-15 - Anmälan av delegationsbeslut - beslut om föräldraledighet
 SON 19-9-16 - Anmälan av delegationsbeslut - beslut om tillsvidareanställning

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut för perioden.
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16 – Anmälan av delegationsbeslut 
(sekretess) 20190101-20190228 
(SON 19-56)

Föredragande  

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 godkänner redovisningen som förtecknats i protokoll den 27 mars 2019.

Beslutsunderlag
 Delegeringslista 20190101 - 20190301
 Delegeringslista 20190101 - 20190228
 Delegationsbeslut enligt LSS,SOL och IFO för perioden 190101-190228
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17 – Protokoll SON SAM Föredragande  

Ärendebeskrivning

Protokoll från senaste Socialnämndens samverkansgrupp den 24 januari läggs till nämnden för 
kännedom.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Protokoll SON-SAM 2019-01-24
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