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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2020-04-16  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 2020-04-16 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Socialförvaltningen 

Underskrift ...................................................................................... 

 

 

  

Plats och tid: 

 
Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 9:00-11:00 

Beslutande: Elin Axelsson (S) 
Ulla Lundqvist (S) 
Mathz Eriksson (C) 
Marie Lindh (V) 
Monika Klockars (M) 
Margareta Andergard (KD) 
Jari Mehtäläinen (SD) 
 

Övriga 

deltagare: 
Anna Lundström, kanslienheten 
Madde Gustafsson, förvaltningschef 
Sara Andersson, ekonomienheten, §§29-30 
 

Utses att 

justera 
Jari Mehtäläinen (SD) med Ulla Lundqvist (S) som ersättare 
 
 

Justeringens 

plats och tid: 
Kommunhuset, 16 april 

 

Underskrifter: 
 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Anna Lundström 

 
Paragraf 

 
29 - 40 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Mathz Eriksson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Jari Mehtäläinen 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2020-04-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ärendeförteckning 

 
§29/20 Riktlinje för handläggning av försörjningsstöd 
  
§30/20 Uppföljning och analys mars 2020 för socialnämnden  
  
§31/20 Patientsäkerhetsberättelse för socialnämnden år 2019 
  
§32/20 Information från verksamheten 
  
§33/20 Information från ordförande 
  
§34/20 Anställning inom socialförvaltningens omsorgsområden - 

undantag från belastningsutdrag med anledning av Covid-10 
  
§35/20 Socialförvaltningens arbete med anledning av covid-19, tillika 

coronaviruset 
  
§36/20 Verkställande av insatser inom hemtjänst i Lindesbergs 

kommun utifrån vistelsebegreppet i samband med covid-19, 
corona 

  
§37/20 Faderskap (sekretess) 
  
§38/20 Överflytt (sekretess) 
  
§39/20 Delegationsärenden 
  
§40/20 Meddelanden 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2020-04-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §29/20   Dnr: SN 2020/33 

 

Riktlinje för handläggning av försörjningsstöd 
 
Beslut 

 

Socialnämnden beslutar att anta den reviderade riktlinjen för 
försörjningsstöd med följande förändringar: 
 
Tobak, snus och cigaretter tas bort från skrivningen. 
Barnperspektivet ersätts med benämningen barnkonventionen.  
Riktlinjen ska gälla till och med 2021-03-31. 
 
Ärendebeskrivning 

 

Riktlinjer antagna av socialnämnden ska regelbundet revideras.  
Riktlinjen för försörjningsstöd antogs av nämnd 2015-03-30  
 
Vid genomgång av riktlinjen har ett antal punkter reviderats. 
Förvaltningen föreslår därför att anta den nya reviderade 
riktlinjen för försörjningsstöd och att den skall gälla fram till 
2023-03-31. Uppstår något som innebär att riktlinjen behöver 
revideras tidigareläggs kommande revidering. 
 
Förslag till beslut 

 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att anta den reviderade 
riktlinjen för försörjningsstöd. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Mathz Eriksson (C) förslår att riktlinjerna antas med följande 
ändringar:  
 
Tobak, snus och cigaretter tas bort från skrivningen. 
Barnperspektivet ersätts med benämningen barnkonventionen.  
Riktlinjen ska gälla till och med 2021-03-31. 
 
Beslutsgång 

 

Ordförande ställer Mathz Erikssons (C) förslag till ändringar mot 
avslag och finner att nämnden beslutar enligt Mathz Erikssons 
(C) ändringsförslag.  
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2020-04-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Verksamhetschef IoF  
Enhetschef Försörjningsstödsenheten. 
För kännedom 

   Förvaltningschef  
Ekonom 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2020-04-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §30/20   Dnr:  

 

Uppföljning och analys, mars 2020 för socialnämnden  
 
Beslut 

 
Socialnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen per sista 
mars 2020 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Månadsuppföljningen beskriver förenklat det ekonomiska läget per 
sista mars 2020 för Socialnämnden. 
 
Förslag till beslut 

 
Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna den ekonomiska 
uppföljningen per sista mars 2020 samt att överlämna den till 
kommunstyrelsen. 
 

_____ 

 

 

 
För kännedom 

Ekonomienheten 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2020-04-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §31/20   Dnr: SN 2020/31 

 

Patientsäkerhetsberättelse för socialnämnden år 

2019 
 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att anta Patientsäkerhetsberättelsen för 
2019 och verksamhetens mål 2020 gällande den kommunala 
hälso- och sjukvården. 
 
Ärendebeskrivning 

 

Patientsäkerhetsberättelsen tar upp hur 
patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i kommunen under 2019.  
 
Resultaten synliggörs genom egenkontroller, verksamhetsbesök 
av MAS/MAR och kvalitetsregister. Boende har påbörjat arbete 
med teman som nutrition och sömn för att öka medvetenheten 
hos personalen. Verksamhetens mål för 2020 är att enheterna 
arbetar med; egenkontroller, avvikelser, dokumentation, 
kommunikation och kvalitetsregister. 93 % är undersköterskor 
vilket är en bra grund, men den praktiska kunskapen sker på 
arbetsplatsen.  
 
Hälso- och sjukvården ingår i Ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) som ska tydliggöra och 
synliggöra verksamhetens kvalitet och dess resultat för 
personal, patienter, närstående och övriga medborgare. 
Patientsäkerhetsberättelsen ska därför finnas tillgänglig för alla 
medborgare som vill ta del av den. 
 

  

_____ 

 

 

 
För kännedom 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2020-04-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §32/20   Dnr:  

 

Information från verksamheten 
 
Beslut 

 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 

 

Förvaltningschefen informerar om det senaste som pågår i 
förvaltningen. 
 
Förslag till beslut 

 
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 
 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2020-04-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §33/20   Dnr:  

 

Information från ordförande 
 
Beslut 

 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 

 

Aktuell information från ordförande. 

 
Förslag till beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 
_____ 

 

 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (19) 

 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2020-04-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §34/20   Dnr: SN 2020/47 

 

Anställning inom socialförvaltningens 

omsorgsområden - undantag från belastningsutdrag 

med anledning av Covid-10 
 
Beslut 

 

Utöver delegationsbeslut fattat av ordförande rekommenderas 
förvaltningen att ta in belastningsutdrag om möjlighet finns.  
 
Ärendebeskrivning 

 

Socialnämnden beslutade vid nämnd i november 2019 att ge 
förvaltningen i uppdrag att begära utdrag ut belastningsregistret 
vid nyanställning utifrån lagkrav, samt att efterfråga, utifrån 
insynsrätten som den enskilde har, utdrag ur 
belastningsregistret vid nyanställning inom hemtjänst. 
 
Utifrån rådande situation, där bemanningen inom hemtjänsten 
måste säkerställas, medför beslutet att en fördröjning vid 
bemanning uppstår och ordförande har efter förfrågan från 
förvaltningschef fattat beslut om att häva nämndens beslut. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Elin Axelsson (S) föreslår att förvaltningen rekommenderas att 
ändå försöka ta in belastningsutdrag om möjlighet finns. 
 
Monika Klockars (M) och Margareta Andergard (KD) förslår 
bifall till Elin Axelssons (S) förslag.  
 
Beslutsgång 

 

Ordförande ställer Elin Axelssons (S) förslag, förvaltningen 
rekommenderas att ändå försöka ta in belastningsutdrag om 
möjlighet finns, mot avslag och finner att socialnämnden 
beslutar enligt Elin Axelssons (S) förslag.  
_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Förvaltningschefen 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2020-04-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2020-04-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §35/20   Dnr: SN 2020/36 

 

Socialförvaltningens arbete med anledning av covid-

19, tillika coronaviruset 
 
Beslut 

 

Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna. Nämnden önskar ockå skicka sin uppskattning till 
samtliga medarbetare i socialförvaltningen för deras arbete i 
dessa tider. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefen informerar om det senaste gällande 
socialfövaltningens arbete med anledning av covid-19, tillika 
corona. 

 

Förslag till beslut 

Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna. 

 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2020-04-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §36/20   Dnr: SN 2020/46 

 

Verkställande av insatser inom hemtjänst i 

Lindesbergs kommun utifrån vistelsebegreppet i 

samband med covid-19, corona 
 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att med anledning av covid-19 inte 
verkställa beställningar av stöd och hjälp från andra kommuner 
under tillfällig vistelse i Lindesbergs kommun enligt 2a kap. 6§ 
Socialtjänstlagen. Beslutet gäller tillsvidare. 

Ärendebeskrivning 

Enligt föreskrift HSL-FS 2020:12 från Folkhälsomyndigheten har 
alla ett personligt ansvar för att förhindra smittspridning av 
covid-19. I föreskriften uppmanas var och en, som en del i att 
förhindra smittspridningen, att avstå från onödiga resor. Detta 
innebär att var och en måste tänka igenom om planerade helg 
eller andra resor är nödvändiga att genomföra. Den som är 
smittad eller misstänks vara smittad uppmanas att stanna 
hemma och undvika sociala kontakter. Personer över 70år och 
andra riskgrupper uppmanas också att bland annat begränsa 
sina sociala kontakter.  

Till följd av ovanstående föreskrift gör socialnämnden 
bedömning att verkställande av stöd och hjälp från andra 
kommuner inte är förenligt med att hjälpa till att 
smittspridningen av covid-19 inom landet. Beslutet kommer att 
omprövas i samband med att Folkhälsomyndigheten ändrar sina 
rekomendationer.  

 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att med anledning av covid-19 inte 
verkställa beställningar av stöd och hjälp från andra kommuner 
under tillfällig vistelse i Lindesbergs kommun enligt 2a kap. 6§ 
Socialtjänstlagen. Beslutet gäller tillsvidare. 

_____ 

 
För åtgärd: 

Förvaltningschef 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2020-04-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

För kännedom: 

Samtliga Sveriges kommuner 

SKR 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2020-04-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §39/20 

 

Delegationsärenden 
 

Beslut 

 

Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till Socialnämnden  : 

 

2020-02-28 Anmälan om personuppgiftsincident gällande 

felutskick familjeenheten Dnr SN 2020/28 

  

 

2020-03-26 Ordförandebeslut om att tillfälligt häva 

socialnämndens beslut 2019 § 114 om utdrag från 

belastningsregistret vid nyanställningar inom hemtjänsten 

från och med 2020-03-30 till och med 2020-12-31 Dnr SN 

2020/7 

  

 

 

2020-02-18 Komplettering av Lex Sarah om felaktiga 

trygghetslarm från Tunstall, IVO dnr 3.1.2-448854/2019-4 

Dnr SN 2019/109 

  

 

 

2020-03-12 Ärendedokumentet är undantaget offentlighet 

Dnr SN 2020/26 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2020-04-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §40/20 

 

Meddelanden 
 

Beslut 

 

Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till Socialnämnden  : 

 

2020-02-11 Protokollsutdrag från Tillväxtutskottets 

sammanträde den 11 februari 2020 TU § 4 - Prioritering av 

ferieplatser Dnr  

  

 

2020-02-11 Protokollsutdrag från Tillväxtutskottets 

sammanträde den 11 februari 2020 TU § 3 - Information om 

Arbetsmarknadsenheten februari 2020 Dnr  

  

 

 

2019-11-26 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 

sammanträde den 26 november 2019 KS § 206 - 

Handlingsplan social välfärd Dnr  

  

 

2019-12-06 Protokoll samverkansmöte 

socialförvaltningen 2019-12-06 Dnr  

  

 

2020-02-14 Handlingsplan social välfärd regional 

handlingsplan 2019-2022 Dnr  

  

 

2020-02-14 RTN § 12 Handlingsplan för social välfärd 

2019-2022 Regional tllväxtnämnd Dnr  

  

 

2020-02-25 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 

sammanträde den 25 februari 2020 KS § 23 - Riktlinje för 

Hållbar upphandling Dnr  

  

 

2020-02-25 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 

sammanträde den 25 februari 2020 KS § 21 - Strategi för 

Hållbar upphandling Dnr  
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2020-04-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-02-27 Granskning av Nämndernas ansvarsutövande 

2019 Dnr  

  

 

2020-03-09 Frågor från personal om nattpass vid 

Ekgården och Fellingsbro hemtjänst Dnr  

  

 

 

2020-02-20 Ärendedokumentet är undantaget offentlighet 

Dnr SN 2019/58 

  

 

 

2020-01-29 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 

sammanträde den 29 januari 2020 KS § 9 - Redovisning ej 

verkställda beslut inom socialförvaltningen kvartal 3 2019 

Dnr SN 2019/88 

  

 

2020-02-12 Utredning - uppföljning av åtgärder - av  Lex 

Sarah om stöld hos boende på Tallåsen Dnr SN 2020/5 

  

 

2020-02-24 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges 

sammanträde den 24 februari 2020 KF § 3 - Redovisning ej 

verkställda beslut inom socialförvaltningen kvartal 1 2019 

Dnr SN 2019/48 

  

 

2020-02-24 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges 

sammanträde den 24 februari 2020 KF § 4 - Redovisning ej 

verkställda beslut inom socialförvaltningen kvartal 2 2019 

Dnr SN 2019/79 

  

 

2020-02-24 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges 

sammanträde den 24 februari 2020 KF § 5 - Redovisning ej 

verkställda beslut inom socialförvaltningen kvartal 3 2019 

Dnr SN 2019/88 

  

 

2020-02-26 Beslut i Inspektionen för vård och omsorg 

2020-02-26 om Lex Sarah om felaktiga trygghetslarm från 

Tunstall, IVO dnr 3.1.2-44854/2019-6 - ärendet avslutas 

Dnr SN 2019/109 

  

 

2020-02-26 Lex Sarah gällande felutskick familjeenheten 

Dnr SN 2020/34 

  

 

2020-03-11 Lex Sarah om verksamheten vid Ånäs 

gruppboende Dnr SN 2020/32 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2020-04-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

2020-02-06 Underrättelse om möjlighet att lämna 

synpunkt före beslut efter tillsyn av hemtjänsten i Frövi, 

arbetsmiljöverket dnr 2019/013296 Dnr SN 2019/41 

  

 

2020-02-12 Ärendedokumentet är undantaget offentlighet 

Dnr SN 2020/9 

  

 

 

2020-02-07 Ärendedokumentet är undantaget offentlighet 

Dnr SN 2020/21 

  

 

2020-02-17 Ärendedokumentet är undantaget offentlighet 

Dnr  

  

 

2020-02-18 Ärendedokumentet är undantaget offentlighet 

Dnr SN 2020/3 

  

 

2020-03-04 Ärendedokumentet är undantaget offentlighet 

Dnr  

  

 

2020-03-06 Ärendedokumentet är undantaget offentlighet 

Dnr SN 2020/22 

  

 

2020-03-09 Ärendedokumentet är undantaget offentlighet 

Dnr SN 2020/1 

  

 

2020-03-10 Klagomål på personalens förhållningssätt mot 

boende på LSS boende 57:an Dnr  

  

 

2020-03-12 Ärendedokumentet är undantaget offentlighet 

Dnr  

  

 

2020-03-13 Ärendedokumentet är undantaget offentlighet 

Dnr  

  

 

 

 

 




