
Kallelse 2019-08-28

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

Övriga
Sandra Magnusson, Ekonom
Ann-Mari Gustafsson, Förvaltningschef
Maria Eck, Verksamhetscontroller
Patrik Germer, Alkoholhandläggare
Carina Åkesson, Rehabhandläggare

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)

Page 1 of 23



Kallelse 2019-08-28

1 – Val av justerare Föredragande  

Ärendebeskrivning

En justerare och en ersättande justerare bör utses att, tillsammans med ordförande, justera dagens 
protokoll.

Förslag till beslut

xx väljs att, tillsammans med ordförande, justera dagens protokoll med xx som ersättare.

Förslag på justeringsdag är den 29 augusti kl. 13:00.
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2 – Ansökan om permanent tillstånd för 
servering till allmänheten 
(SON 19-142)

Föredragande Patrik Germer 

Ärendebeskrivning

Arslan & Bröder AB, 559179-6386, har inkommit med ansökan om tillstånd för servering enligt 8 
kap 2 § alkohollagen för servering i Fjugesta Kök & Catering på adress Vallgatan 43 i Fjugesta. 
Restaurangverksamhet har bedrivits i lokalerna under många år med olika restauratörer.

Förslag till beslut

Socialnämnden

1. meddelar Arslan & Bröder AB serveringstillstånd enligt alkohollagens 8 kap 2 § i enlighet

med ansökan

2. serveringstiden bestäms till kl. 11:00 till kl. 01:00 alla dagar inomhus och utomhus.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ansökan om permanent tillstånd för servering till allmänheten
 Utredning avseende ansökan om permanent tillstånd enligt 8 kap. 2 § alkohollagen för 

servering till allmäheten
 §79 SONAU Ansökan om permanent tillstånd för servering till allmänheten
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3 – Revidering av delegationsordning för 
socialnämnden 2019 
(SON 19-80)

Föredragande  

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.

Socialnämnden antog delegationsordningen för 2019 på nämndens sammanträdet den 15 maj 
2019. Därefter har det uppkommit ett behov av att komplettera delegationsordningen med en 
punkt om fördelning av arbetsmiljöuppgifter. Detta har inte tidigare funnits med i socialnämndens 
delegationsordning Tillägget finns på punkt 229 i delegationsordningen och är rödmarkerad.

Förslag till beslut

Socialnämnden antar den reviderade delegationsordningen.

 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - revidering av delegationsordning för socialnämnden 2019
 Delegationsordning för socialnämnden 2019 - till nämnden i augusti-19
 Förslag till delegation avseende den nya tobakslagen
 §78 SONAU Revidering av delegationsordning för socialnämnden 2019
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4 – Ombudgetering OB-kostnader 
Äldreomsorgen 
(SON 19-103)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

I budgeten 2019 används för första gången en resursfördelningsmodell som ekonomiavdelningen 
tagit fram för att fördela resurser på ett mer likvärdigt sätt inom äldreomsorgen. Modellen har nu 
testats under ett halvår och det framkommer i de ekonomiska analyserna att modellens påslag för 
OB-kostnader är för lågt för att täcka de faktiska kostnaderna. I internbudgeten för 2019 finns en 
regleringspost på 561 tkr för att kunna korrigera för eventuella förändringar i modellen.

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att ombudgetera 561 tkr från förvaltningschefens ansvar 53 till ansvar 
5301 Oxelgården 156 tkr, ansvar 530 Linden 128 tkr, ansvar 5304 Hemtjänst 202 tkr, ansvar 5305 
Nattenheten och sjuksköterskor 75 tkr

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ombudgetering OB-kostnader Äldreomsorgen
 §80 SONAU Ombudgetering av OB-kostnader äldreomsorgen
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5 – Delårsrapport (prognos 2) 2019 
(SON 19-120)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Delårsrapporten syftar till att ge en överblick av vad som är aktuellt inom förvaltningen och vilken 
förväntad utveckling vi kan urskilja. Prognosrapporten avser perioden 2019-01-01 t.o.m. 2019-08-
31 och innehåller följande avsnitt:

MER-styrning:
Politiskt fattade beslut och aktuell status.

Mål:
Mål från kommunfullmäktige och socialnämnd med tillhörande indikatorer som presenterar 
nuvärde, prognos och målvärde inom följande områden:
”Attraktiv kommun – Lekebergs kommun växer på ett ansvarsfullt och nytänkande sätt och möter 
framtiden utifrån de tre hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet” 
samt,
”Trygghet – I Lekeberg kan medborgarna åldras i trygghet, med bibehållet oberoende och med 
möjligheten att leva ett aktivt liv. Alla medborgare ska bemötas med respekt och ha tillgång till 
stöd, god vård och omsorg”.

Verksamhetsrapport:
Aktuella händelser på förvaltningsövergripande nivå samt rapport från varje verksamhet.

Ekonomisk rapport:
Prognos över socialnämndens ekonomiska resultat för 2019. Prognosen baseras på 
verksamheternas helårsprognoser utifrån redovisade intäkter och kostnader under året.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner delårsrapport (prognos 2) 2019.

 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse delårsrapport (prognos 2) 2019
 Delårsbokslut 2019 för Lekebergs kommun Socialnämnden
 §81 SONAU Delårsrapport (prognos 2) för socialnämnden 2019
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6 – Intern kontrollrapport per sista juni 
2019 
(SON 19-3)

Föredragande  

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 för per sista juni 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 fattade beslut avseende bostadsanpassningsbidrag,
- Kontroll av verksamhetens ekonomiska resultat,
- Kontroll av förvaltningens sjukfrånvaro,
- Sammanställning av åtgärder som vidtagits för att minska sjukfrånvaron
- Sammanställning på hur synpunkter, klagomål och förbättringsförslag tagits emot, utretts och 
åtgärdats.

Rapporten avslutas med analys och åtgärder.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner intern kontrollrapport per sista juni 2019.

 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Intern kontrollrapport 190630
 Intern kontrollplan för Socialnämnden 2019
 Intern kontrollrapport per sista juni 2019 (Socialnämnden)
 §111 KS Intern kontroll 1 2019 för Lekebergs nämnder
 §82 SONAU Intern kontrollrapport per 30 juni 2019
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7 – Rapportering av ej verkställda beslut, 
kvartal 2 2019 
(SON 19-64)

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:

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

Beslut fattat 2018-09-10 om avlösare i hemmet enligt 9.5 § LSS för person född -11
Anledning: Svårighet att hitta avlösare som matchar behovet. Fortsätter söka lämplig avlösare.

Beslut fattat 190301 om särskilt boende enligt 4 kap 1 § SoL för person född -64
Beslutet kommer ej verkställas då ansökan har återtagits.

Verkställda beslut:

Beslut fattat 2018-09-18 om särskild bostad för Beslut verkställt 2019-04-08 person född -58 enligt 
5 kap 5 § eller 5 kap 7 § SoL

Beslut fattat 2018-10-29 om korttidsplacering för Beslut verkställt 2019-03-08 person född -12 
enligt 9.6 § LSS

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 
2, 2019.

 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2

Page 8 of 23



Kallelse 2019-08-28

 §85 SONAU Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 2 2019

Page 9 of 23



Kallelse 2019-08-28

8 – Uppföljning anmälningar och beslut 
inom individ- och familjeomsorgen (IFO) 
(SON 19-136)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Utifrån presentation av prognosrapportering 1 2019 yrkades ett förslag att Socialnämnden ska få 
mer insyn i individ- och familjeomsorgens verksamhet. Socialnämnden vill få kännedom om antal 
anmälningar som inkommer till IFO samt hur många beslut som tas inom verksamheten. Ett nuläge 
med jämförelsetal från två år tillbaka ska presenteras vid varje nämndsammanträde.

Den första presentationen visar att antal delegationsbeslut som tagits under kvartal ett och två 
under år 2019 följer liknande kurva som 2018 års uppgifter. En ökning på 32 ärenden under andra 
kvartalet 2019 skiljer dem åt och fortsätter denna trend, som också visas i presentationen för helår, 
väntas antal tagna beslut 2019 öka jämförelsevis från 2018 års uppgifter. År 2017 landade antal 
tagna beslut på hela 2242 ärenden.

Det har också skett en ökning av antal aktualiseringar på barn och familj från föregående år i första 
kvartalet, och från 2017 och framåt under andra kvartalet.
Prognosen är att antal aktualiseringar kommer landa på omkring 400 beslut vid årets slut. Det är en 
ökning med ca 32 % jämförelsevis med 2018 års statistik. 

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse anmälningar och beslut IFO
 IFO delegationsbeslut
 §83 SONAU Uppföljning anmälningar och beslut inom individ- och familjeomsorgen (IFO)
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9 – Återrapportering kring arbetet med de 
prioriterade åtgärdarna i IFO 
(SON 18-194)

Föredragande  

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.  

Förvaltningschefen presenterar prioriteringsarbetet för nämnden.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Slutrapport IFO
 Utveckling av öppenvården - uppdaterad version
 Slutrapport - Översyn av individ- och familjeomsorgen
 §84 SONAU Återrapportering kring arbetet med de prioriterade åtgärderna i IFO-översynen
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10 – Fördjupad analys av sjukfrånvaron på 
socialförvaltningen 
(SON 19-33)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Socialnämnden gav på nämndens sammanträde i maj 2019 förvaltningen i uppdrag att göra en 
fördjupad analys av sjukfrånvaron på socialförvaltningen. Denna presenteras i bifogad rapport. 
Rapporten innehåller såväl omvärldsanalys kring sjukfrånvaron nationellt i Sverige som analys av 
sjukfrånvaron på socialförvaltningen i Lekebergs kommun.

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
 Tjänsteskrivelse - Fördjupad analys av sjukfrånvaron på socialförvaltningen
 Analys av sjukfrånvaro Socialförvaltningen
 Sjukfrånvaro jan-juli 19
 §87 SONAU Uppföljning samt fördjupad analys av sjukfrånvaron på socialförvaltningen
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11 – Information från 
rehabiliteringshandläggaren 

Föredragande Carina Åkesson 

Ärendebeskrivning

Under denna punkt informerar kommunens rehabiliteringshandläggare Carina Åkesson om 
kommunens rehabiliteringsarbete.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.
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12 – Rapportering IVO, Lex Sarah och 
överklaganden 

Föredragande Maria Eck 

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.
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13 – Uppdrag till socialförvaltningen 
Handlingsplan för framtidens socialnämnd i 
Lekebergs kommun 
(SON 19-122)

Föredragande Johan Niklasson 

Ärendebeskrivning

En stark befolkningstillväxt av främst äldre, utökade eller förändrade vård- och omsorgsbehov och 
mindre tillgång till arbetskraft är utmaningar som Lekebergs kommuns socialtjänst kommer ställas 
inför i framtiden. Ett förebyggande och främjande arbete är viktigt för att vi ska kunna möta upp 
behoven och erbjuda våra brukare, patienter och medborgare en trygg vård och omsorg, ökad 
livskvalitet, bättre hälsa och delaktighet i samhället.

Socialnämnden vill ge förvaltningen i uppdrag att utforma en handlingsplan om framtidens 
socialnämnd i Lekebergs kommun. I handlingsplanen ska det presenteras ett underlag på hur vi ska 
arbeta rehabiliterande och förebyggande, insatser för utsatta gruppers delaktighet och inkludering 
på arbetsmarknaden och översyn av organisation som beskriver förutsättningar och möjligheter för 
att vi ska nå målen.

1. Bakgrund

I framtagen vård- och omsorgsplan 2019-2030 presenteras rapporter på att Lekebergs kommun 
kommer ha en stark befolkningstillväxt av åldersgruppen äldre inom en tio-års period. Detta ställer 
krav på vår äldreomsorg då vi bland annat behöver möta upp behovet av antal platser på särskilda 
boenden, tillgången till hemtjänst och nya eller utökade vård- och omsorgsbehov hos brukarna.

Lekebergs kommun står också, likt många andra kommuner, inför stora utmaningar gällande 
personal- och kompetensförsörjning inom välfärden. Vi står inför ett utökat vård- och 
omsorgsbehov, färre antal personer i arbetsför ålder och hård konkurrens om arbetskraften. Detta 
innebär att vi behöver ta tillvara på all vår arbetskraft, alla medborgare ska vara i egen försörjning i 
högsta möjligaste mån. Ett aktivt arbete bör göras för att särskilda utsatta grupper som står långt 
från arbetsmarknaden ska nå dit, till exempel utrikesfödda kvinnor som enligt rapporter från 
regeringskansliet och Arbetsförmedlingen är den grupp med lägst sysselsättningsgrad.

2. Analys

Socialnämnden behöver tydliggöra inriktning, mål och arbetssätt som ska användas i det dagliga 
arbetet i förvaltningen. Samhället ska vara tillgängligt för alla och våra medborgare ska ha fler 
möjligheter att styra över sina egna liv med deras huvudmål i fokus. Individerna ska stärkas och 
kunna genomföra så mycket av de dagliga bestyren som möjligt. Insatser ska vara anpassade efter 
individens behov.

Socialförvaltningen ska ställa om mot ett tydligt rehabiliterande arbetssätt. Ett rehabiliterande 
arbetssätt har brukaren i fokus och brukaren tillsammans med professionella kan genomföra de 
åtgärder/förändringar som behövs för att brukaren ska kunna leva det liv denne önskar. Individens 
behov är helt styrande i det rehabiliterande arbetssättet. Insatser ska i huvudsak riktas mot 
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förebyggande hälsoarbete för äldre, för ökad livskvalitet och bättre hälsa som på sikt ger stora 
samhällsvinster. Många äldre kan få en tryggare vård och omsorg i sina hem. Därför vill nämnden 
satsa på hemtagningsteam, som kan besöka och vårda brukare/patienter hemma efter att de är 
medicinskt färdigbehandlade på sjukhuset. Ett annat sätt att ge en tryggare och säkrare vård och 
omsorg för äldre är att använda sig av digitala lösningar och välfärdsteknik. Den digitala 
utvecklingen kan ge helt nya möjligheter att göra vården och omsorgen mer tillgänglig, effektiv och 
säker för brukaren/patienten. Ett utökat samarbete/utbyte mellan professionella och med det civila 
samhället är också en viktig framgångsfaktor inom det förebyggande och främjande arbetet.

De insatser som utförs ska alltid syfta mot att alla medborgare ska vara i egen försörjning. 
Kommunen ska finnas där som ett stöd för att stärka individerna och bryta utanförskap. Vi ska alltid 
tro på människans egna förmågor och att alla har en plats i samhället. Situationen för utrikesfödda 
kvinnor på arbetsmarknaden är bekymmersam. För att lösa integrationen, och vår framtida 
personal- och kompetensförsörjning, måste kvinnors ställning i samhället stärkas. Kravet på 
aktivering ska fungera som ett incitament för att fler ska komma ut i arbete. Vi behöver göra en 
översyn av våra riktlinjer så att det blir tydligt för individ- och familjeomsorgen vilka redskap de ska 
använda i tolkning av lagarna.

För att göra de här omställningarna är en översyn av organisation nödvändig. Vi behöver se över 
vilka arbetsroller som finns idag och vilka som ska finnas i framtiden. Det behövs fler enkla jobb så 
att socialnämnden kan möta den ekonomiska utmaningen som väntar att få ut fler i arbete och 
säkra en god personal- och kompetensförsörjning.

 

3. Slutsats

Med utgångspunkt i ovanstående ges socialförvaltningen i uppdrag att utforma en handlingsplan 
som ska beskriva framtidens socialnämnd i Lekebergs kommun. Handlingsplanen ska innehålla 
följande områden:

 Underlag för hur socialnämnden ska ställas om mot ett rehabiliterande arbetssätt.
 Insatser för utsatta gruppers väg mot egen försörjning.
 Översyn av organisation med beskrivning på nya arbetssätt och nya arbetsroller som är 

ändamålsenligt med presenterade insatser.

 

Utöver ovanstående behöver kompetensförsörjningsplan, policys och riktlinjer ses över så att de 
överensstämmer med handlingsplanen för framtidens socialnämnd.

Handlingsplanen blir en utveckling av framtagen vård- och omsorgsplan 2019-2030 (Del 2) och ska 
vara klart till det andra socialnämndssammaträdet 2020.
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Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner ovan beskrivet uppdrag till socialförvaltningen om handlingsplan för 
framtidens socialnämnd i Lekebergs kommun.

 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Socialnämnden godkänner ovan beskrivet uppdrag till socialförvaltningen om handlingsplan för 
framtidens socialnämnd i Lekebergs kommun samt att planen ska presenteras på Socialnämndens 
sammanträde i mars 2020.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Uppdrag till socialförvaltningen
 §86 SONAU Uppdrag till socialförvaltningen - Handlingsplan för framtidens socialnämnd i 

Lekebergs kommun
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14 – Dataskyddsombud 
(SON 18-79)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Hantering av personuppgifter regleras av dataskyddsförordningen eller GDPR, (General Data 
Protection Regulation 2016/679). I enlighet med artikel 37 i förordningen ska alla 
personuppgiftsansvariga offentliga myndigheter så som kommuner, landsting och regioner utse ett 
dataskyddsombud. I en kommun räknas varje nämnd som personuppgiftsansvarig för sina 
personuppgiftsbehandlingar. Varje nämnd behöver därför fatta beslut om dataskyddsombud.

Ett dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till den personuppgiftsansvariga kring 
vilka skyldigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen. Ombudet ska också bevaka att 
reglerna följs och fungera som kontaktperson för Datainspektionen. Som personuppgiftsansvarig 
ansvarar nämnden för att ombudet får det stöd, befogenheter och tillräckliga resurser som krävs 
för att kunna utföra sitt uppdrag på ett effektivt och oberoende sätt. Ombudet ska också ges 
möjlighet att delta i alla frågor som rör dataskydd och rapportera direkt till högsta förvaltningsnivå.

Personen som utses till dataskyddsombud ska utses baserat på yrkesmässiga kvalifikationer, 
sakkunskap och förmåga att utföra uppgifterna. Ombudet ska kunna agera självständigt och 
oberoende i organisationen. Utifrån dessa kriterier föreslås att Johan Borg, dataskyddsombud 
Kumla kommun utses till dataskyddsombud för socialnämnden i Lekebergs kommun.

Förslag till beslut

Socialnämnden utser Johan Borg till dataskyddsombud.

 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Dataskyddsombud
 §90 SONAU Dataskyddsombud
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15 – Förvaltningschefen informerar Föredragande Ann-Mari Gustafsson 

Ärendebeskrivning

Under denna punkt får socialnämnden aktuell information från förvaltningschefen på 
socialförvaltningen.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.
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16 – Anmälan av delegationsbeslut (SoL, 
LSS, IFO) för perioden 20190430 - 
20190731 
(SON 19-125)

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 28 augusti 2019.

Beslutsunderlag
 Delegationsbeslut 20190430-20190731
 Delegeringslista barn och familj 20190501 - 20190731
 Delegeringslista försörjningsstöd 20190501 - 20190731
 Delegeringslista vuxenenheten 20190501- 20190731
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17 – Redovisning av delegeringsbeslut 
Ärendebeskrivning

Redovisning av delegationsbeslut för perioden 20190509 - 20190820.

Delegationsbeslut
 SON 19-9-19 - Anmälan av delegationsbeslut - tillsvidareanställning
 SON 19-9-20 - Anmälan av delegationsbeslut - polisanmälan
 SON 19-9-21 - Anmälan av delegationsbeslut - vikarierande biståndshandläggare
 SON 19-9-24 - Anmälan av delegationsbeslut - tillsvidareanställning av boendestödjare
 SON 19-9-25 - Anmälan av delegationsbeslut - Avtal Resia för bokning av resor och hotell
 SON 19-9-26 - Delegationsbeslut - tillfälligt serveringstillstånd Mullhyttans bygdeförening
 SON 19-9-27 - Delegationsbeslut - tillfälligt serveringstillstånd Mullhyttans bygdeförening
 SON 19-9-28 - Delegationsbeslut - tillfälligt serveringstillstånd Mullhyttans bygdeförening
 SON 19-9-29 - Delegationsbeslut - tillfälligt serveringstillstånd Sanna Resort AB
 SON 19-9-30 - Delegationsbeslut - tillfälligt serveringstillstånd Fjugesta IF
 SON 19-9-31 - Delegationsbeslut - tillfälligt serveringstillstånd J&M Eventgroup AB

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut för perioden 20190509 - 20190820.
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18 – Meddelanden för kännedom 
Ärendebeskrivning

Inkomna handlingar till socialnämnden meddelas för kännedom.

Lista på meddelanden
 SON 19-48-5 - Beslut efter tillsyn enligt alkohollagen, dnr 705-1450-2019
 SON 19-86-4 - Beslut efter tillsyn enligt alkohollagen
  - Inbjudan till en konferens om nationella minoriteter 24 sep
 SON 19-129-1 - Beslut - statsbidrag för verksamhet med personligt ombud 2019
 SON 19-135-1 - Meddelande från SKL:s styrelse om Överenskommelse mellan staten och 

Sveriges Kommuner och Landsting om Insatser inom området psykisk hälsa 2019
  - Information - Boka den 7 november i din kalender!
 SON 19-137-1.2 - Avisering - tillsyn enligt tobakslagen den 12 september 2019
 SON 18-257-4 - Delårsrapport för Finsam-projektet Samverkan andra chansen
  - Utbildning i södra länsdelen: Våld i nära relationer hos äldre personer och personer med 

funktionsnedsättning
 SON 19-141-1 - Verksamhetsbeskrivning och ekonomisk redovisning för 

alkoholhandläggningen i sydnärke 2018
 KS 19-211-2 - E-post - Återkoppling avseende rekommendation till kommunerna om 

gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 
verksamheter

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
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19 – Protokoll SON SAM Föredragande  

Ärendebeskrivning

Protokoll från senaste socialnämndens samverkansgrupp läggs till nämnden för kännedom.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
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