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SN §95/21   Dnr: SN 2020/128 

 

Förslag på åtgärder för minskat budgetunderskott 

2021 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att tillfälligt under 2021 

 Använda budgeten för övriga kostnader inom Vård 
och omsorg restriktivt.  

 Att inga nya korttidsinventarier köps in.  

 Att restriktivitet gällande utbildningar införs.  

 Att delvis vakanshålla två tjänster inom 
Funktionsstöd, individ och familj samt 
administrationen.  

Ärendebeskrivning 

Med anledning av det prognosticerade underskottet om 53,9 
Mnkr för 2021 som redovisades på Socialnämnden i april gav 
nämnden förvaltningen i uppdrag att redovisa en lista på 
åtgärder som kan ge effekt under året.  

Under 2017 och 2018 beslutade nämnden om inköpsstopp och 
vikariestopp vilka inte gav några större resultat enligt 
utvärderingarna som då gjordes. Därför föreslår förvaltningen 
inga sådan åtgärder eftersom att kostnadsstrukturen inte har 
förändrats. Personalkostnader utgör cirka 85 % av 
förvaltningens budget och därutöver är en stor andel fasta 
kostnader/kostnader som är svåra att påverka så som hyror, 
placeringskostnader, bilar, sjukvårdsmaterial och måltider.  

Förvaltningen har sett över vilka kostnader som går att minska 
tillfälligt under innevarande år och föreslår nedanstående 
åtgärder.  

Vård och omsorg har en budget för övriga kostnader som kan 
användas restriktivt under 2021. Pengarna brukar vanligtvis 
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fördelas ut till enheter där behov uppstår under året. Det ger ett 
förväntat överskott med 2,0 Mnkr under 2021.  

Inga nya korttidsinventarier köps in under 2021. Budgeten för 
korttidsinventarier är öronmärkt för inköp av löpande 
kompletteringar av inventarier istället för att använda 
investeringsbudget. Den är fördelad mellan samtliga 
verksamheter utifrån deras storlek. Beräknad besparing 1,3 
Mnkr.  

Restriktivitet gällande utbildningar. De som redan är planerade, 
finansieras av statsbidrag eller inte medför någon extra kostnad 
får genomföras. En viss besparing blir även för 
personalkostnader inom dygnet runt-verksamheterna som 
behöver ersätta den som deltar i utbildning med en vikarie. 
Beräknad besparing 0,6 Mnkr.  

Delvis vakanshållning av tjänster 0,4 Mnkr. Det innebär dels att 
rekryteringen av en stödpedagog inom funktionsstöd skjuts på 
till efter sommaren samt att en tjänst inom Individ och familj 
hålls vakant med 20 % under hela året. Även en tjänst som 
utvecklingsstrateg inom administration är tillfälligt vakant.    

Total effekt av förslagen beräknas under 2021 kunna bli 4,3 
Mnkr. Samtliga besparingar kan ge effekt direkt men väntas inte 
kunna fortgå under 2022 då åtgärderna kan innebära att behov 
skjuts på framtiden.  

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta att tillfälligt under 2021 

 Använda budgeten för övriga kostnader inom Vård 
och omsorg restriktivt.  

 Att inga nya korttidsinventarier köps in.  

 Att restriktivitet gällande utbildningar införs.  

 Att delvis vakanshålla två tjänster inom 
Funktionsstöd, individ och familj samt 
administrationen.  
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______ 

För kännedom: 

Förvaltningschef  
Verksamhetschef Vård och omsorg och funktionsstöd 
Ekonom 
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SN §96/21   Dnr: SN 2020/58 

 

Remissvar på behov av att införa en syn- och 

hörselinstruktör i Lindesbergs kommun 

 

Beslut 

Förvaltningen säkerställer att kompetens inom området syn- 
och hörsel finns inom verksamheterna genom att verksamheten 
har en person som arbetar med syn- och hörselfrågor. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen har fått i uppdrag att besvara remissen gällande 
behov av att inför en syn- och hörselinstruktör i Lindesbergs 
kommun. 
 

Förvaltningen har sedan en tid tillbaka valt att ha kompetensen 

hos en personal som arbetar del av sin arbetstid med syn- och 

hörselfrågor och som sedan sprider kompetensen ut i 

organisationen.  Detta gjordes efter att dåvarande syn- och 

hörselinstruktörer gick i pension. Verksamheterna såg då behov 

av att flera medarbetare hade kompetensen att hantera enklare 

förebyggande insatser kring syn- och hörsel. Nedsatt syn och 

hörsel är funktionsnedsättningar som kan påverka den enskilde 

mycket. Viktigt att den enskilde har rätt förutsättningar för att 

leva ett så självständigt liv som möjligt. Nedsatt syn och hörsel 

är riskfaktorer som kan leda till sämre balans och där risk för 

fall kan uppstå då de kan ha svårt att upptäck ojämnheter, 

exempelvis mattor. Ökad förståelse och kunskap kring 

förebyggande insatser är en viktig kunskap hos förvaltningens 

medarbetare. Kontaktpersonerna är en naturlig/viktig länk till 

specialistvården inom Regionen, vid beställningar och 

utprovning av exempelvis nya hörselapparater. Viktigt är att 

förvaltningens biståndshandläggare har kunskap kring behov. 

Det är viktigt att så tidigt som möjligt hitta de individer som 

behöver stöd,  då ökar möjligheterna för den enskilde att 

motverka isolering och försämrad hälsa.    
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Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta att 
Förvaltningen säkerställer att kompetens inom området syn- 
och hörsel finns inom verksamheterna genom att verksamheten 
har en person som arbetar med syn- och hörselfrågor. 
 _________ 

För kännedom: 

Synskadades Riksförbund 
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SN §97/21   Dnr: SN 2021/61 

 

Nytt LSS boende 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att arbeta fram förslag på nytt LSS 
boende, utifrån lokal- och försörjningsplanen. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen fick av nämnden i april uppdraget att titta på 
förutsättningarna för ett nytt LSS-boende. 
En genomlysning har gjorts av de externa placeringar vi har 
idag, den kö som finns samt även några av de barn som går på 
skola idag och kommer kunna vara aktuella för bostad med 
särskild service inom några år. 
Vi ser med det underlaget att det finns ett behov av att starta ett 
nytt boende, men det behöver utredas hur ett nytt boende ska se 
ut. 
 
Rapporten ”Strategisk lokal- och bostadsförsörjning för 
socialförvaltningen” påvisar att nuvarande lokaler har 
begränsade utvecklingsmöjligheter och liten möjlighet till 
verksamhetsanpassning. Detta vill verksamheten naturligvis 
undvika vid en nybyggnation.  Viktigt är att boendet byggs efter 
de enskildas behov. 
 
Förvaltningen har idag individer som är placerade externt som 
har väldigt omfattande behov av struktur och stimulifattig miljö. 
Men kommer behovet hos de som söker om 5 år se likadant ut? 
Vårt förslag är att vi tillsammans med Falab tittar vidare på 
möjligheten att bygga en annan typ av boende. Ett boende. Ett 
boende som är anpassat efter att kunna ta emot enskilda med 
olika behov och med en flexibilitet inbyggd i själva boendet.  
Det finns kommuner runt oss som har byggt nya LSS boenden 
som är spännande att kika på, och när tiden så tillåter kommer 
vi att göra studiebesök, både där och i andra kommuner för att 
få tips om hur vi bäst kan bygga för att möta upp alla olika behov 
som våra enskilda har. 
 
Kostnader/plats 
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Vi har två olika typer av boende, servicebostad och gruppbostad, 
i vår kommun.  

 En gruppbostad är för personer som har så stora behov av 

tillsyn och omvårdnad, att det är nödvändigt att personal finns 

till hands hela tiden. Gruppbostaden består av ett mindre antal 

lägenheter som är samlade kring gemensamma utrymmen. En 

fast personalgrupp ska täcka de boendes hela stödbehov.  

 En servicebostad består av ett antal lägenheter som har tillgång 

till gemensam service och en fast personalgrupp. Lägenheterna 

ligger oftast i samma eller kringliggande hus. Varje boende ska 

erbjudas dygnet-runt-stöd i den egna lägenheten i den 

omfattning som han eller hon behöver.  

Det serviceboende som har lägst kostnad kostar 1567 kr/dygn 

jämfört med vår dyraste gruppbostad som kostar 4957 kr/dygn. 

Detta kan sättas i jämförelse med de platser vi köper av externa 

leverantörer, den billigaste platsen kostar 2100kr/dygn och den 

dyraste 8000 kr/dygn. 

Att bara jämföra pris blir inte helt korrekt utan det är 
naturligtvis behoven den enskilde har som styr, och kostnaden 
beror till störst del på hur stora behov av personaltäthet den 
enskilde har.  
 
Men då kostnaden för personal är den del som påverkar priset 
mest, kan vi se att för de enskilda som vi idag betalar ett högt 
pris för, skulle vi kunna starta ett boende i egen regi för, och ha 
en hög bemanning. 
 
Flera av de personer som idag bor på boenden i extern regi, bor i 
annan kommun än Lindesberg. Att för dessa personer åter få 
möjligheten att bo i sin hemkommun måste ses som en vinst. Det 
var inte för att personerna ville flytta från Lindesberg som man 
placerades på boende, utan för att vi inte hade möjlighet att 
erbjuda den typen av boende som den enskilde behövde. 
 
Viktiga aspekter 
Några av dessa enskilda som idag bor på boenden i annan regi, 
har omfattande behov, de måste få de förutsättningar just de 
behöver, med bland annat möjlighet till en lugn miljö runt sin 
bostad och personal som bland annat kan hantera aggressiva 
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beteenden. Det kommer ställa oerhört höga krav på den 
personal som ska arbeta på boendet. 
 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta att arbeta fram förslag 
på nytt LSS boende, utifrån lokal- och försörjningsplanen. 
______ 

 

För åtgärd: 

Inger Österberg, verksamhetschef VoO 
Maria Fossen Libo/Falab 
Malin Spiik, utvecklingsstrateg. 
 

För kännedom: 

Madde Gustafsson, Förvaltningschef 
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SN §98/21   Dnr: SN 2021/50 

 

Uppföljning och analys 2021 för socialnämnden Extra 

månadsuppföljning maj 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 Godkänna den ekonomiska uppföljningen per sista maj 

 Samt att anta åtgärder för en budget i balans. 

 Uppdra till förvaltningen att till nästa sammanträde 
presentera en fördjupad sammanställning gällande de 
ökade kostnaderna inom hemtjänsten.  

Ärendebeskrivning 

 
Månadsuppföljningen beskriver det ekonomiska läget per sista 
maj 2021 samt ger en prognos för helåret. Uppföljningen är 
utöver vad som är beslutat i årshjulet.  

Samtliga av förvaltningens verksamhetsområden har en negativ 
avvikelse och det prognosticerade underskottet för 2021 är -
57,0 Mnkr.  

Underskottet behöver hanteras för att få årets prognosticerade 
avvikelse att minska men också för att ge förutsättningar för en 
budget i balans 2022. Förvaltningen föreslår därför nämnden att 
anta fler åtgärder för en budget i balans utöver de redan 
beslutade.  

Förslag till beslut 

Nämnden beslutar att  
 godkänna den ekonomiska uppföljningen per sista maj 

 samt att anta åtgärder för en budget i balans. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Jari Mehtäläinen (SD) föreslår följande tillägg:  
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1. uppdra till förvaltningen att till nästa sammanträde 
presentera en fördjupad sammanställning gällande de 
ökade kostnaderna inom hemtjänsten.  

Elin Axelsson (S) och Marie Lind (V) föreslår bifall till Jari 
Mehtäläinens (SD) förslag.  

_____ 

För åtgärd: 

Ekonom 
Nämndsekreterare 
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SN §99/21   Dnr: SN 2021/57 

 

Ej verkställda beslut kvartal 1 2021 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att sammanställningen avseende ej 
verkställda beslut kvartal 1 år 2021 delges kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd 
enligt Socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt Lagen som stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS).  
 

Om ett beslut inte verkställts inom tre månader ska 
kommunerna rapportera detta till IVO. Kommunerna 
rapporterar kvartalsvis. Om IVO bedömer att den enskilde har 
fått vänta oskäligt länge på att ett beslut ska verkställas kan 
myndigheten ansöka om utdömande av en särskild avgift hos 
förvaltningsrätten. 

Coronapandemin har medfört längre väntetid för äldre som 
bevilats bistånd särskilt boende. Detta för att verksamheten inte 
tilldelat lediga lägenheter där det funnits bekräftat covid-19 
smitta på avdelningen.  

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta att sammanställningen 
avseende ej verkställda beslut kvartal 1 år 2021 delges 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  
______ 

 
För åtgärd: 

Utvecklingsstrateg  
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SN §100/21   Dnr: SN 2021/60 

 

Riktlinje Social dokumentation 

 

Beslut 

Socialnämnden antar riktlinje Social dokumentation i 
verkställighet. 

Ärendebeskrivning 

Riktlinjen för social dokumentation i verkställighet antogs av 
socialnämnden 2018. Då riktlinjer antas på 3 år, så har denna 
riktlinje nu setts över.  
 
Då den fortsatt överensstämmer med hur vi arbetar så föreslår 
förvaltningen att den förlängs med ytterligare 3 år.  

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 Anta riktlinje Social dokumentation i verkställighet 

 
_______ 
För åtgärd: 

Malin Spiik, utvecklingsstrateg 
 

För kännedom: 

Inger Österberg, Verksamhetschef IoF, FS 
Jessica Öhlund, Verksamhetschef VoO 
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SN §101/21   Dnr: SN 2021/59 

 

Svar på KS 2021/93-1 - Grundläggande granskning 

av styrelser och nämnder 2020 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att överlämna nämndens svar på 
rapporten Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 
2020 till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

PWC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat 
kommunstyrelsen och nämnderna utifrån följande 
revisionsfråga: Har kommunstyrelsens och nämndernas 
förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt?  

I granskningen framgår att Socialnämnden inte kan verifiera att 
förvaltningen skett på ett ur ekonomisk synvinkel 
tillfredsställande sätt 2020 med anledning av budgetavvikelsen 
med -25,3 Mnkr. Revisionen visar även att konkreta åtgärder 
skett i begränsad utsträckning under året till följd av 
prognosticerad avvikelse. Nämnden når inte heller de uppsatta 
ekonomiska målen.  

Under 2021 har Socialnämnden med anledning av föregående 
års underskott infört fler månadsuppföljningar utöver de som är 
beslutade enligt årshjuelt. Det är nu månadsuppföljningar varje 
månad från och med Socialnämndens sammanträde i mars för 
att kunna följa den ekonomiska utvecklingen mer frekvent. 
Nämnden har från början av året en negativ helårsprognos. 
Prognosen för helåret har sedan ökat på grund av ovanligt högt 
tryck inom nämndens samtliga verksamheter, men framförallt 
inom de som medför placeringskostnader och Vård och omsorg.  

Med anledning av prognosen som redovisades 2021-04-15 
beslutades att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en lista 
över åtgärder som kan ge positiv ekonomisk effekt under 2021, 
samt att lämna en budgetvarning till kommunstyrelsen gällande 
verksamheterna Vård och omsorg samt Individ och familj. Listan 
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över åtgärder presenterades på beredande nämnd i maj och tas 
upp på beslutande nämnd i juni. Det beslutades också att 
förvaltningen skulle uppmana alla sina verksamheter att minska 
deras kostnader.  

Utöver detta har det inte fattats beslut om fler åtgärder trots att 
det prognosticerade underskottet fortsatt öka. Nämndens arbete 
med att aktivt fatta beslut för att åtgärda prognosticerade 
underskott behöver bli bättre och konstateras därför vara ett 
pågående förbättringsarbete. 

Gällande måluppfyllelsen konstaterar granskningen att analys 
redovisas men att inga mätbara bedömningar av 
måluppfyllelsen görs. Styrmodellens utformning i dagsläget 
bedömer inte grunduppdraget mer än i textformat.  Att 
målvärden saknas för kvalitetsindikatorerna framkommer 
också. Nämnden har tagit till sig synpunkterna och arbetar 
vidare med detta. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta att överlämna 
Socialnämndens svar på rapporten Grundläggande granskning 
av styrelse och nämnder 2020 till kommunstyrelsen. 
______ 
 
För åtgärd: 

Registrator, SN 
 

För kännedom: 

Kommunstyrelsen 
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SN §102/21   Dnr: SN 2020/122 

 

Förbättringspris år 2021 

Beslut 

Förbättringspriset 2021 tilldelas Livskvalité - Hemtjänsten 
Central (Kärnan), genom Harbia Hussein. 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden delar ut förbättringspriset till personer som gör 
skillnad i sitt arbete. Genom att lyfta framgångsrika exempel vill 
kommunen stärka yrkesstoltheten och inspirera till innovation 
och utveckling. De som blir nominerade ska hjälpt enskild att nå 
drömmar, peppat till bättre hälsa och/eller bidragit till ökad 
livskvalitet. 

Förbättringspriset för året 2021 tilldelas den 
arbetare/arbetslag/enhet inom socialförvaltningen i 
Lindesbergs kommun som bedriver en sådant arbete som leder 
till exempelvis ökad delaktighet och ett självständigare liv. 
Vinnarna av förbättringspriset tilldelas 25,000 kronor för att 
fortsätta utveckla verksamhet och bidra till förbättrad 
livskvalité 

Följande frågeställningar efterfrågades i E-tjänsten 
Förbättringspris Socialnämnd 2021 

 Beskrivning av arbetet - Beskriv på vilket sätt arbetet 
fungerar bra och leder till utveckling och självständighet 
för den enskilde  

 Bakgrund och syfte - Beskriv mer om bakgrunden till 
arbetssättet och vad du/ni vill uppnå 

 På vilket sätt kan ni se att ert arbete gett resultat - Detta 
kan mätas i t.ex. trivselenkäter och 
nöjdhetsundersökningar, men ses givetvis även i det 
dagliga arbetet eller som en upplevd känsla hos enskilda 
och personal. 

Totalt inkom 12 nomineringar till förbättringspriset 2021. 
Förvaltningen redovisar tre nomineringar till socialnämnd som 
förvaltningen anser uppfyller syftet med förbättringspriset.   

 Brygga - Ågården 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 

 
 2021-06-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 Livskvalité - Hemtjänsten Central 
 Boendestöd 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
Förbättringspriset för socialnämnden 2021 som tillkännagivs 
under beslutande socialnämnd 17 juni.  
 

Ledamöternas förslag till beslut 

Mathz Eriksson (C) föreslår att förbättringspriset 2021 tilldelas 
Livskvalité - Hemtjänsten Central (Kärnan), genom Harbia 
Hussein. 

Jari Mehtäläinen (SD) och Margareta Andergard (KD) föreslår 
bifall till Mathz Erikssons (C) förslag.  
 
______ 

För kännedom: 

Förvaltningschef 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 

 
 2021-06-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §103/21   Dnr: SN 2020/128 

 

Besparing 2021 

 

Beslut 

Nämnden avslår föreslagna åtgärder och återremitterar ärenden 
till förvaltningen för att omarbeta förslag till besparingar. De 
omarbetade förslagen ska presenteras på beredande nämnd. 
 

Ärendebeskrivning 

Inför budget 2021 och verksamhetsplan 2022-2023 beslutade 
Kommunstyrelsen att reducera Socialnämndens budgetram med 
3,9 Mnkr för 2021 i effektiviseringar. För att uppnå en budget i 
balans 2021 behöver Socialnämnden fatta beslut om 
reduceringar eller effektiviseringar för motsvarande belopp.  

Förvaltningen har sett över både de lagtvingande 
verksamheterna och de icke lagtvingande verksamheterna i 
syftet att se vart det är möjligt att ändra arbetssätt eller utbud 
samt om det finns verksamheter som helt kan avvecklas. 
Förvaltningen har även sett över den förväntade effekten för 
innevarande år. De åtgärder som innebär personal behöver 
sägas upp eller omplaceras behöver förhandlas med fackliga 
organisationer och hyresavtal behöver i vissa fall sägas upp 
vilket innebär att besparingen inte ger effekt förrän om nio 
månader. 

Nämnden gav förvaltningen i uppdrag att se över vad en 
reducering av antalet tillfällen/vecka dagverksamheterna var 
öppna istället för att stänga helt eller stänga de enheter som 
finns i Storå, Frövi och Fellingsbro (SN § 53/21). Det alternativet 
skulle innebära att  Dagrehabverksamheten håller öppet 1 dag i 
Storå, 1 dag i Fellingsbro, 1 dag i Frövi och 2 dagar i Lindesberg. 
4 tjänster skulle kunna tas bort vilket ger en besparing på 2,1 
Mkr. Under innevarande år, om personalen kan arbeta i annan 
verksamhet, beräknas effekten uppgå till 1,0 Mnkr.  

Betydligt färre enskilda kan delta i verksamheten än alternativet 
som tidigare presenterats som innebär att bara 
dagrehabverksamheten i Lindesberg behålls. Det beror på att 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 

 
 2021-06-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Lindesbergslokalen Bergsparken är större och mer anpassad så 
att ytterligare fler enskilda tas emot. 
 

Förslag till beslut 

Som komplettering till de två alternativen gällande reducering 
av dagrehabverksamheten som redogjordes för i SN 2020/128–
7 föreslår förvaltningen nämnden besluta: 
 

 Att reducera dagrehabverksamheterna i Lindesberg 
Storå, Frövi och Fellingsbro till en dag i veckan i 
ytterorterna samt 2 dagar i Lindesberg samt stänga 
verksamheten för träffpunkter. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 
Mathz Eriksson (C) föreslår att nämnden avslår föreslagna 
åtgärder och återremitterar ärenden till förvaltningen för att 
omarbeta förslag till besparingar. De omarbetade förslagen ska 
presenteras på beredande nämnd.  
 
Sven-Erik Larsson (M), Margareta Andergard (KD) och Jari 
Mehtäläinen (SD) föreslår bifall till Mathz Erikssons (C) förslag. 
 
_______  

För kännedom: 

Förvaltningschef  
Verksamhetschef 
Ekonom 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 

 
 2021-06-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §104/21   Dnr:  

 

information från ordförande 

 

Beslut 

 
Socialnämnden tackar för informationen.  

Ärendebeskrivning 

 
Ordförande informerar löpande under denna punkt.  
_____ 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 

 
 2021-06-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §105/21   Dnr: SN 2021/25 

 

Information från verksamheten 2021-05-12 

 

Beslut 

 
Socialnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Nämnden får löpande information om verksamheterna under 
denna punkt. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
Tacka för information och lägga den till handlingarna 
 
_____ 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 

 
 2021-06-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §106/21 

 

Delegationsärenden 

 

Beslut 

 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 
Följande meddelas till Socialnämnden : 
 
2021-05-19 Ordförandebeslut om godkännande av köp 
av korttidsplats, covidplats Dnr SN 2021/2 

  

 
 
-- Delegationsrapport avdelning individ och 
familj 2021-02-01 - 2021-02-28 Dnr SN 2021/2 

  

 
-- Delegationsrapport avdelning individ och 
familj 2021-03-01 - 2021-03-31 Dnr SN 2021/2 

  

 
-- Delegationsrapport avdelning individ och 
familj 2021-04-01 - 2021-04-30 Dnr SN 2021/2 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 

 
 2021-06-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §107/21 

 

Meddelanden 

 

Beslut 

 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 
Följande meddelas till Socialnämnden : 
 
2021-06-01 Föranmälan om inspektion av kommunens 
årliga uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet - stickprov gruppboende Viken, Dnr 
2021-034536 Dnr  

  

 
2021-05-07 Dom i Förvaltningsrätten 2021-05-07 om 
överklagat beslut i socialnämnden 2021-02-23 om 
bistånd enligt socialtjänstlagen - avslag för klagande Dnr  

  

 
2021-05-17 Dom i Förvaltningsrätten 2021-05-17  om 
överklagat beslut i socialnämnden 2021-02-02 om 
bistånd enligt socialtjänstlagen Dnr  

  

 
2021-05-18 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 18 maj 2021 KS § 70 - Uppsiktsplikt 
integration april 2021 för kommunstyrelsen Dnr  

  

 
2021-05-18 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 18 maj 2021 KS § 68 - Mål och Budget 
2021 revidering Dnr SN 2020/128 

  

 
2021-05-18 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 18 maj 2021 KS § 67 - Ekonomisk 
uppföljning mars 2021 Dnr SN 2021/50 

  

 
2021-05-18 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 18 maj 2021 KS § 69 - Mål och Budget 
2022 och Verksamhetsplan (VP) 2023 - 2024 Dnr SN 
2021/70 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 

 
 2021-06-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
2021-05-20 Beslut i Inspektionen för vård och omsorg 
2021-05-20 om tillsyn av stödboende Lindesberg 
Ungstöd, IVO dnr 3.2.2-07011/2021-10  (Kvarnen dnr 
3.2.2-07009/2021) - ärendet avslutas Dnr SN 2021/31 

  

 
2021-05-27 Dom i Förvaltningsrätten 2021-05-27 om 
överklagat beslut i socialnämnden 2021-01-27 om 
ekonomiskt bistånd Dnr  

  

 
2021-05-31 Dom i Förvaltningsrätten 2021-05-31 om 
överklagat beslut i socialnämnden 2021-04-21 om 
ekonomiskt bistånd Dnr  
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 

 
 2021-06-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §108/21 

 

Övriga frågor 

 

Beslut 

 
Övriga frågor läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 
Inga övriga frågor.  
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