
Protokoll                                  2016-08-30
Socialnämnden

Socialnämnden

Datum och tid Plats
 2016-08-30  13:00-15:45 Rådsalen  

Övriga
Maria Ståhl (Socialchef)
Johan Prabin (Områdeschef) §§98-105
Fredrik Billström (Ekonom) §§106-107
Helene Almqvist (Socialsekreterare) §98
Erika Föllinger (Socialsekreterare) §§99-100
Stina Moberg (Sekreterare)
Jessica Erichsen (Sekreterare)

Protokollet innehåller §§95-114

Ordförande _________________________________________________________________
Siv Ahlstrand

Justerare _________________________________________________________________
Birgitta Fredriksson

Sekreterare _________________________________________________________________
Jessica Erichsen

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Siv Ahlstrand (S) (ordförande)
Kenneth Johansson (S)
Ylva Jönsson (S)
Sven Dahl (S)
Gun Forsström (V) (vice ordförande)
Margareta Widell (MP)
Birgitta Fredriksson (C)
Gunilla Högberg (L)
Linus Thomas (M) ersätter Per-Olof Thulin (M) (2:e 
vice ordförande)
Jonas Bygdén (SD) ersätter Carl-Eric Åneby  (SD)
Susanna Jerlström  (KD)
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ASKERSUNDS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslut kan överklagas under perioden 2016-08-31 till och med 2016-09-21.

Styrelse/Nämnd Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2016-08-30
Förvaringsplats för protokollet Rådhuset
Underskrift/anslaget av

________________________
Jessica Erichsen
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Protokoll                           2016-08-30
Socialnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§95 Godkännande av dagordning
§96 Val av protokollsjusterare
§97 Presentation
§98 Ärendegranskning
§99 Borttagen på grund av Sekr.
§100 Borttagen på grund av Sekr.
§101 Borttagen på grund av Sekr.
§102 Borttagen på grund av Sekr.
§103 Borttagen på grund av Sekr.
§104 Borttagen på grund av Sekr.
§105 Rapport avseende arbetet med ensamkommande barn och unga
§106 Budgetuppföljning 2016
§107 Budget 2017
§108 Handlingsplan sammanhållen vård och omsorg för äldre i Örebro län 2016-2018
§109 Socialnämndens sammanträdestider 2017
§110 Borttagen på grund av PUL.
§111 Val av ersättare till socialnämndens arbetsutskott
§112 Socialchefen informerar
§113 Anmälan av delegationsbeslut 2016
§114 Meddelanden
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Socialnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 95 – Godkännande av dagordning

Ärendebeskrivning
Socialnämnden ska godkänna dagordning för dagens sammanträde.

Beslut
att godkänna dagordningen med följande tillägg:

 Presentation

 Permanent serveringstillstånd

 Val av ersättare till socialnämndens arbetsutskott

___________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-08-30
Socialnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 96 – Val av protokollsjusterare

Ärendebeskrivning
Socialnämnden ska fastställa val av justerare.

Beslut
att utse Birgitta Fredriksson (C) att jämte ordförande justera dagens protokoll. Protokollet 
justeras onsdagen den 31 augusti 2016 klockan 11.00 i rådhuset, Askersund.

___________

-Paragrafen är justerad-
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 97 – Presentation

Ärendebeskrivning
Jessica Erichsen, nämndsekreterare, ska tillträdda annat jobb inom kommunen. Ny nämndsekreterare 
i socialnämnden är Stina Moberg. En presentation och avtackning genomförs.

Beslut
att lägga informationen till handlingarna.

___________

-Paragrafen är justerad-
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Socialnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 98 – Ärendegranskning

Ärendebeskrivning
Socialsekreterare och missbrukshandläggare Helene Almqvist redogör för handläggning och beslut i 
ett specifikt ärende.

Beslut
att lägga redogörelsen till handlingarna.

___________

-Paragrafen är justerad-
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 99 - Borttagen på grund av Sekr. 
(16SN77)

Beslutsunderlag
Borttagen på grund av Sekr.

-Paragrafen är justerad-

Sida 8 av 26



Protokoll                           2016-08-30
Socialnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 100 - Borttagen på grund av Sekr. 
(16SN78)

Beslutsunderlag
Borttagen på grund av Sekr.

-Paragrafen är justerad-
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 101 - Borttagen på grund av Sekr. 
(16SN63)

Beslutsunderlag
Borttagen på grund av Sekr.

-Paragrafen är justerad-

Sida 10 av 26



Protokoll                           2016-08-30
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 102 - Borttagen på grund av Sekr. 
(16SN64)

Beslutsunderlag
Borttagen på grund av Sekr.

-Paragrafen är justerad-
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Socialnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 103 - Borttagen på grund av Sekr. 
(16SN65)

Beslutsunderlag
Borttagen på grund av Sekr.

-Paragrafen är justerad-

Sida 12 av 26



Protokoll                           2016-08-30
Socialnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 104 - Borttagen på grund av Sekr. 
(16SN66)

Beslutsunderlag
Borttagen på grund av Sekr.

-Paragrafen är justerad-
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Socialnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 105 - Rapport avseende arbetet med ensamkommande barn och 
unga 
(16SN32)

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen redovisar rapport avseende arbetet med ensamkommande barn och unga. 
Rapporten planeras redovisas kvartalsvis.

Beslutsunderlag
Rapport avseende verksamheten ensamkommande barn och unga, april-juni
Rapport avseende verksamheten för ensamkommande barn, april-juni
§104 Rapport avseende arbetet med ensamkommande barn och unga

Beslut
att lägga rapporten till handlingarna.

________

-Paragrafen är justerad-
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 106 - Budgetuppföljning 2016 
(16SN20)

Ärendebeskrivning
Förvaltningsekonom Fredrik Billström redogör för socialnämndens budgetuppföljning gällande år 
2016. Månadsrapport per 2016-07-31 visar på en budgetavvikelse på + 2 000 tkr.

Beslutsunderlag
Månadsrapport till socialnämnden per 2016-07-31
§101 Budgetuppföljning 2016

Beslut
1. att lägga informationen till handlingarna,

2. att översända rapporten till kommunstyrelsen.

________

Expedieras till 
Kommunstyrelsen

-Paragrafen är justerad-
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Socialnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 107 - Budget 2017 
(16SN69)

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen presenterar 2017 års budgetförslag avseende drift- och investeringsbudget. 
Tilläggsäskande föreslås med totalt 5 600 tkr för år 2017 och 4 910 tkr för åren 2018-2019.

Deltar ej i beslut
Linus Thomas (M), Gunilla Högberg (L), Birgitta Fredriksson (C) och Susanna Jerlström (KD) samt 
Jonas Bygdén (SD) deltar ej i beslut.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens budgetförslag 2017-2019
Socialnämnden Råbudget Driftsbudget 2017 Socialförvaltningen
Socialnämnden Råbudget Investeringsbudget 2017 Socialförvaltningen
§102 Budget 2017
Socialförvaltningens budgetförslag 2017-2019 (reviderad upplaga).
Socialnämnden Råbudget Driftsbudget 2017 Socialförvaltningen (reviderad upplaga 1).
Socialnämnden Råbudget Driftsbudget 2017 Socialförvaltningen (reviderad upplaga 2).
Socialnämnden Råbudget Investeringsbudget 2017 Socialförvaltningen (reviderad upplaga 1).
Socialnämnden Råbudget Driftsbudget 2017 Socialförvaltningen, reviderad upplaga 3

Beslut
1. att godkänna förvaltningens driftsbudget för 2017,

2. att godkänna förvaltningens investeringsbudget för 2017-2019,

3. att godkänna förvaltningens tilläggsäskanden,

4. att överlämna budgetförslag och tilläggsäskande till kommunstyrelsen.

________

Expedieras till 
Kommunstyrelsen

Socialchef

Ekonomichef

Verksamhetsekonom

-Paragrafen är justerad-
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Socialnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 108 - Handlingsplan sammanhållen vård och omsorg för äldre i 
Örebro län 2016-2018 
(16SN45)

Ärendebeskrivning
Handlingsplan sammanhållen vård och omsorg för äldre i Örebro län 2016-2018 är en revidering och 
utveckling av tidigare upplaga 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. I handlingsplanens målområden 
inkluderas att främja hälsa och förebygga ohälsa, ett förebyggande arbetssätt och rehabilitering, god 
psykisk hälsa, god vård vid demenssjukdom, god läkemedelshantering, god vård vid livets slut samt en 
sammanhållen vård och omsorg.

Beslutsunderlag
Handlingsplan sammanhållen vård och omsorg för äldre i Örebro län 2016-2018.
§92 Handlingsplan sammanhållen vård och omsorg för äldre
Tjänsteskrivelse - Handlingsplan sammanhållen vård och omsorg för äldre i Örebro län 2016-2018.
§103 Handlingsplan sammanhållen vård och omsorg för äldre i Örebro län 2016-2018

Beslut
att ställa sig bakom handlingsplan sammanhållen vård och omsorg för äldre i Örebro län 2016-2018.

________

Expedieras till 
Områdechef Vård och omsorg

Områdeschef Funktionsstöd

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

-Paragrafen är justerad-
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Socialnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 109 - Socialnämndens sammanträdestider 2017 
(16SN52)

Ärendebeskrivning
Sammanträdestider för år 2017 ska fastställas och administrativa kontoret har upprättat förslag på 
sammanträdestider. Socialnämndens arbetsutskott önskar att socialnämnden fattar beslut om 
sammanträdestider för år 2017 efter kommunstyrelsens fattat beslut om sina sammanträdestider för år 
2017.  

Beslutsunderlag
Förslag på sammanträdesschema 2017 för KF, KS, BOU samt KoT.
Reviderad upplaga av förslag på sammanträdesplanering år 2017 för SN
§105 Socialnämndens sammanträdestider 2017

Beslut
att fastställa sammanträdestider för år 2017 enligt nedan

SNAU och IFOU                                             SN

17 januari                                                31 januari

7 februari                                                21 februari

7 mars                                                    21 mars

18 april                                                   2 maj

9 maj                                                     30 maj

7 juni                                                     20 juni

15 augusti                                              29 augusti

5 september                                           26 september                                           

10 oktober                                              31 oktober

7 november                                            28 november

6 december                                             19 december

________

Expedieras till 
Kommunens styrelse och nämnder

Kommunledningsförvaltningen

Socialförvaltningen

-Paragrafen är justerad-
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 
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Socialnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 110 - Borttagen på grund av PUL. 
(16SN79)

Beslutsunderlag
Borttagen på grund av PUL.

-Paragrafen är justerad-
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Socialnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 111 - Val av ersättare till socialnämndens arbetsutskott 
(16SN80)

Ärendebeskrivning
Då entledigande från politiska uppdrag begärts från ledamöter inom socialnämnden finns två vakanta 
ersättarplatser på oppositionens sida. En inom socialnämnden och en inom socialnämndens 
arbetsutskott. Socialnämndens allians föreslår Susanna Jerlström (KD) som ny ersättare i 
socialnämndens arbetsutskott.

Beslut
att välja Susanna Jerlström (KD) som ny ersättare i socialnämndens arbetsutskott. 

________

-Paragrafen är justerad-
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Socialnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 112 – Socialchefen informerar

Ärendebeskrivning
Socialchef Maria Ståhl ges möjlighet att informera socialnämnden. Socialchefen informerar om 
kösituationen till kommunens särskilda boenden, att det pågår rekrytering på Norra Bergens 
äldreboende, bemanningen inom vård och omsorg under sommaren 2016 samt nuvarande situation 
inom vård- och omsorgsorganisationen och individ- och familjeomsorgen. Vidare informeras det om 
att förvaltningen anställt en utredningssekreterare och att nämnden ska få information om 
semesterpaketet när utvärderingen av det har genomförts. När det gäller det nya vård- och 
omsorgsboendet är en överenskommelse undertecknad, mer information kommer i Bo i Askersund.

Beslut
att lägga informationen till handlingarna.

___________

-Paragrafen är justerad-
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 113 - Anmälan av delegationsbeslut 2016 
(16SN19)

Ärendebeskrivning
Socialnämndens ordförande anmäler fattade delegationsbeslut enligt nedan:

 Ida Andersson, handläggare LSS, juni - juli 2016

 Socialnämndens individ- och familjeomsorgsutskott, juni - juli 2016

 Socialnämndens arbetsutskott, juni, aug. 2016

 Frida Andersson, handläggare SoL, juni - juli 2016

 Birgit Carlsson, handläggare SoL, juni - juli 2016

 Therese Johansson, handläggare SoL, juni - juli 2016

 Anna Jonsson, handläggare SoL, juni - juli 2016

 Helene Almqvist, socialsekreterare, juni - juli 2016

 Anna Björkman, socialsekreterare, juni 2016

 Maria Björling, socialsekreterare, juni - juli 2016

 Malin Fransson Felldin, socialsekreterare juni - juli 2016

 Erika Föllinger, socialsekreterare, juni 2016

 Natalie Heintz, socialsekreterare, juni - juli 2016

 Anette Harrysson, assistent, juni - juli 2016

 Sofia Hellqvist Löfgren, socialsekreterare, juni - juli 2016

 Catrin Högberg, alkohol- och drogterapeut, juni - juli 2016

 Barbro Lundell, ekonomihandläggare, juni - juli 2016

 Caroline Olsson, integrationssamordnare, juni - juli 2016

 Myra Blank, socialsekreterare, juni - juli 2016

 Johanna Wester, assistent, juni 2016

 Johan Prabin, områdeschef IFO, juni - juli 2016
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 Pia Jääskeläinen, socialsekreterare, juni - juli 2016

 Gun Forsström, vice ordförande, juli 2016

 Karolina Sundberg, socialsekreterare, juni - juli 2016

 Christina Svensson, socialsekreterare, juni 2016

 Tingsrätten, juli 2016

 Ulrica Nilsson, socialsekreterare, juli 2016

 Patrik Germer, alkoholhandläggare, juli 2016

Beslut
att lägga informationen till handlingarna.

________

-Paragrafen är justerad-
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 114 – Meddelanden

Ärendebeskrivning
Socialnämnden informeras om följande meddelanden vilka inkommit till nämnden sedan senaste 
sammanträdet:

 Synpunkt avseende snöskottning

 Synpunkt avseende avlastning

 Synpunkt avseende bemötande

 Synpunkt avseende planering av hemtjänstinsatser

 Synpunkt avseende planering av hemtjänstinsatser

 Protokoll från Region Örebro län

 Polisanmälan avseende smitning trafikolycka

 Synpunkt avseende hastighet m.m. på tjänstebilar

 Kommunicering av beslutsunderlag

 Förfrågan angående sökt verksamhetsbidrag

 KS § 163, 2016 - Medborgarlöfte

 Beslut från IVO

 KSAU § 170, 2016 - utredning om arbetsmarknadsinsatser och sysselsättning

 Klagomål om brott mot sekretessen

 Polisanmälan - smitning parkeringsskada

 Promemoria från polismyndigheten

 Polisanmälan - hets mot folkgrupp

 Underrättelse om beslut från polismyndigheten

 Lista över pågående ärende

Beslut
att lägga informationen till handlingarna.
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___________

-Paragrafen är justerad-
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