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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-04-13 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  
för protokoll  Socialförvaltningen 
Underskrift ...................................................................................... 

 

 
  

Plats och tid: 
 

Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 09:00-15:00 

Beslutande: Elin Axelsson (S) 
Bo Stenberg (S) 
Ulla Lundqvist (S) 
Tuula Marjeta (C) 
Mathz Eriksson (C) 
Marie Lindh (V) 
Sven-Erik Larsson (M) 
Monika Klockars (M) 
Margareta Andergard (KD) 
Fredrik Rosenbecker (SD) tjänstgörande, ers Björn Larsson (-) 
Jari Mehtäläinen (SD) 

Ersättare: Bertil Jansson (M) 
 

Övriga deltagare: Jessica Öhlund, verksamhetschef vård och omsorg 
Inger Österberg, verksamhetschef funktionsstöd och individ och 
familj 
Sara Andersson, ekonomienheten 
Peter Björklund, utvecklingsstrateg 
Malin Spiik, utvecklingsstrateg 
Anna Hedman, Kommunal 
Jessica Brogren, kommunkansliet 

Utses att justera Sven-Erik Larsson ersättare Tuula Marjeta 
Justeringens plats 
och tid: 

Kommunkansli 2022-04-21 kl 10:00 

Underskrifter 
 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Jessica Brogren  

 
Paragraf 

 
42 - 54 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Mathz Eriksson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Sven-Erik Larsson 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Ärendeförteckning 

 
§42/22 Månadsuppföljning mars 2022 Socialnämnd 
  
§43/22 Sammanställning ej verkställda beslut kvartal 4 2021 
  
§44/22 Strategiplan för välfärdsteknik 
  
§45/22 Patientsäkerhetsberättelse för socialnämnden år 2021 
  
§46/22 Delegationsordning socialnämnden 2022 
  
§47/22 Koll på funktionshinderområdet 
  
§48/22 Information om socialtjänstens öppenvård till beredande 

socialnämnd i mars 2022 
  
§49/22 Kompletterande beslutsrätt 
  
§50/22 Information från verksamheten mars år 2022 
  
§51/22 Information från ordförande 
  
§52/22 Externa placeringar 
  
§53/22 Delegationsärenden 
  
§54/22 Meddelanden 
  
  

 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 3 (26) 

 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2022-04-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§42/22   Dnr: SN 2022/40 
 
Månadsuppföljning mars 2022 Socialnämnd 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Godkänna månadsuppföljning mars och överlämna den till 
kommunstyrelsen.  
 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden får ta del av månadsuppföljningen som beskriver 
det ekonomiska läget per sista mars 2022 samt ger en prognos 
för helåret.  
 
Avvikelsen uppgår till -6,1 Mnkr och prognosen för helåret är -
32,6 Mnkr (5,7 %).  
 
Den negativa prognosen beror på att efterfrågan på 
förvaltningens tjänster ökar och även behoven hos de enskilda 
inom flera verksamheter. 
 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
1. Att godkänna månadsuppföljning mars och överlämna den 

till kommunstyrelsen.  
 
 

För åtgärd 

Kommunstyrelsen 

 

För kännedom 

Förvaltningschef 

Verksamhetschefer 
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§43/22   Dnr: SN 2022/16 
 
Sammanställning ej verkställda beslut kvartal 4 2021 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att 
 
Redovisningen av ej verkställda beslut kvartal 4 2021 
överlämnas till kommunfullmäktige. 
 

Ärendebeskrivning 

Enligt 16 kap 6 f-h §§ SoL (socialtjänstlagen) är kommunerna 
skyldiga att rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL, 
samt 28 f-h §§ LSS (Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade) enligt 9 § LSS, som ej verkställts inom tre 
månader från beslutsdatum. Även beslut som har avbrutits och 
ej verkställts inom tre månader ska rapporteras.  
 
Rapporteringen sker kvartalsvis till IVO, inspektionen för vård 
och omsorg, i samband med denna rapportering skall 
socialnämnd informeras och sedan överlämnas redovisningen 
till kommunfullmäktige. 
 
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. 
 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
1. Redovisningen av ej verkställda beslut kvartal 4 2021 

överlämnas till kommunfullmäktige 
 

 
För åtgärd: 
Kommunfullmäktige 
 

För kännedom: 
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§44/22   Dnr: SN 2022/30 
 
Strategiplan för välfärdsteknik 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att 
‐ Förvaltningschef får i uppdrag att ta fram en strategiplan för 

välfärdsteknik som ska ligga till grund för vidare 
implementering och riktning inom välfärdsteknik i 
Lindesbergs kommun.  

‐ Förvaltningschef får i uppdrag ska delrapportera 
strategiplan under oktober månad 2022.  

 

Ärendebeskrivning 

Det finns inte någon juridisk definition av välfärdsteknik. 
Socialstyrelsen definierar välfärdsteknik som att det är ”digital 
teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, 
delaktighet eller självständighet för en person som har eller 
löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning.” 

För att digitaliseringen ska leda till varaktig förändring och göra 
verklig skillnad för individerna och verksamheten behöver en 
rad aspekter beaktas:  

 Omvärldsbevakning och samverkan behöver ske nationellt, 
regionalt och lokalt inom områdena verksamhetsutveckling, 
e-hälsa och digitalisering.  

 Hela processen behöver säkerställas genom ett engagerat 
arbete med förändringsledning som omfattar politiken, 
högsta tjänstemannaledningen och verksamhetschefer. 
Arbetet behöver styras av strategiska ställningstaganden 
och ett strukturerat arbete med kommunikation är 
väsentligt.  

 Tydliga effektmål relaterade till identifierade och 
prioriterade behov sätts och följs upp. Hemtagning av 
uppnådda effekter planeras och genomförs i en 
sammanhållen nyttorealiseringsprocess.  

 Redan från start behöver den kommande system- och 
avtalsförvaltningen planeras och förberedas. Tillräckliga 
resurser för att upprätthålla dessa varaktigt behöver 
budgeteras och tillsättas.  
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 Oavsett vilka tjänster inom välfärdsteknik som ska införas, 
behöver vissa grundläggande gemensamma förutsättningar 
vara på plats. Juridiska frågeställningar behöver belysas, 
organisatorisk ansvarsfördelning klarläggas, och den 
tekniska infrastrukturen i form av till exempel 
datakommunikation och utrustning behöver vara på plats. 

 
I Lindesbergs kommun finns redan idag ett visst utbud av 
välfärdsteknik och digitala hjälpmedel som används inom olika 
verksamheter.  
 
Under de senaste åren har bland annat trygghetslarm bytts ut 
för att framtidssäkra för personer i ordinärt boende, larmsystem 
på våra särskilda boenden har helt bytts ut, nyckelfri hemtjänst 
är implementerad inom hemtjänst och på våra boenden inom 
vård och omsorg, Digital tillsyn genom kamera används mer och 
mer samt att förvaltningen har gått över till digital signering och 
delegeringar gällande hantering av läkemedel inom våra 
verksamheter.  
 
Då välfärdsteknik är ett område som växer och tjänster och nya 
produkter hela tiden tillkommer på marknaden så breddas 
också inriktningarna på vad produkterna och tjänsterna har för 
nytta och för vem. Vissa produkter är rehabiliterande för den 
enskilde, andra rent kompenserande, vissa är endast för nöje 
(vilket i sig kan vara rehabiliterande). Vissa produkter är för 
personal, andra för hela verksamheter och så finns det 
produkter som endast är för den enskild (eller anhöriga).  

Det finns tydliga vinster om kommunen också ser till att arbeta 
över förvaltningsgränsen och samverka med regionen i olika 
typer av välfärdsteknik. I och med att kommunen och regionen 
arbetar utifrån Nära Vård bör ett samarbete på något sätt vara 
något att eftersträva.  

Det är viktigt att ha en strategisk inriktning på arbetet med 
välfärdsteknik. Om det inte finns, är risken stor att aktiviteterna 
blir enskilda projekt och insatser. 

Idag saknas det en förvaltnings- och kommunövergripande 
strategi och en organisering kring hur välfärdstekniks-
utvecklingen i Lindesbergs kommun ska bedrivas. Det handlar 
både om vilken inriktning kommunen ska välja utifrån alla 
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möjligheter som finns och vem som ska leda och fördela arbetet 
och med vilka resurser.   

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
1. att förvaltningen föreslå nämnden besluta att ta fram en 

strategiplan för välfärdsteknik som ska ligga till grund för 
vidare implementering och riktning inom välfärdsteknik i 
Lindesbergs kommun.  

2. att förvaltningen föreslå nämnden besluta att förvaltningen 
ska delrapportera strategiplan under oktober månad 2022.  

 
 
 
För åtgärd: 
Förvaltningschef  

För kännedom: 
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§45/22   Dnr: SN 2022/31 
 
Patientsäkerhetsberättelse för socialnämnden år 
2021 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att 
 
Anta Patientsäkerhetsberättelsen för 2021 och verksamheternas 
mål 2022 gällande förbättringar för den enskilde som får hälso- 
och sjukvård med kommunen som vårdgivare. 

Ärendebeskrivning 

Patientsäkerhetsberättelsen tar upp hur 
patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i kommunen 2021. 
Berättelsen bygger mest på statistik då medicinskt ansvariga 
inte fått in från enheterna vilket patientsäkerhetsarbete 
enheterna arbetat med. Vilket tyder på att det är enskilda 
legitimerad personal som lagt in i kvalitetsregistren men man 
arbetar inte systematiskt i teamsamverkan på sina enheter. 
2021har vi fortsatt haft pandemin, covid-19, vilket gjort att 
verksamheterna har arbetat med att upprätthålla basal hygien 
och skyddsutrustning för att förhindra smittspridning. 
Verksamheternas mål för 2022 och framåt är att arbeta 
systematiskt i teamet och utifrån sin enhet se vad de behöver 
arbeta med gällande patientsäkerhet; egenkontroller, 
kvalitetsregister, dokumentation.  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. Därför vore 
det bra att lägga Patientsäkerhetsberättelsen externt på 
kommunens hemsida. 

Förslag till beslut 

Socialförvaltningen föreslår nämnden besluta att anta 
Patientsäkerhetsberättelsen för 2021 och verksamheternas mål 
2022 gällande förbättringar för den enskilde som får hälso- och 
sjukvård med kommunen som vårdgivare. 



 

 Sammanträdesprotokoll 9 (26) 

 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2022-04-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
För åtgärd: 
   

För kännedom: 
MAS 
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§46/22   Dnr: SN 2022/34 
 
Delegationsordning socialnämnden 2022 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att  
 
Godkänna och anta den genomförda revideringen av 
Delegationsordning för socialnämnden. 
 

Ärendebeskrivning 

 
Under hösten 2020 lyfte ordförande frågan med syfte att 
använda sig av metoden lottade ärenden. Att det kan behövas 
förtydligas syftet med lottade ärenden och om den 
kontrollfunktionen behövs. Förvaltningen gavs då i uppdrag att 
se över behovet av lottade ärenden. Senaste revidering av 
riktlinjer för delegationsordning genomfördes 29 september 
2020. Dokumentet ska enligt beslut revideras vid behov.  
 
Socialnämnden beslutade i oktober 2021 att följande delar ska 
revideras i dokument Riktlinje	Delegationsordning	
Socialnämnden.   
 En revidering som ska tydliggöra delegationsordning 

inklusive redovisning av delegerade beslut i nämnd. 
 Det ska det stå med ersättare till ordinarie delegat. 
 Vid revideringen ska stå att nämnden efterlever KL 6 kap 

40§ genom förtydligande av vad som ska redovisas och på 
vilket sätt (ambitionsnivån och syfte) samt att de tre olika 
verksamhetsområdena (Vård och omsorg, Funktionsstöd, 
Individ och familj) behöver förtydligas gällande redovisning. 

 Vid revideringen säkerställa att samtliga delegationsbeslut 
delges nämnden vid nästkommande sammanträde. 

 Vid revideringen ta fram rutin för anmälan av 
delegationsbeslut till nämnden 

 Vid revidering ska stå med att ärenden redovisas vid nästa 
nämnd 
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Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta att 
Godkänna och anta den genomförda revideringen i enlighet med 
bifogad Delegationsordning Socialnämnden. 
 
 
För åtgärd: 
Utvecklingsstrateg  
 

För kännedom: 
Förvaltningschef 
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§47/22   Dnr: SN 2022/32 
 
Koll på funktionshinderområdet 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen.  
 

Ärendebeskrivning 

Koll på funktionshinderområdet är ett verktyg som 
tillhandahålls av RKA (Rådet för kommunal analys) och som 
arbetats fram av dem tillsammans med SKR. Verktyget består av 
ett urval av nyckeltal och är en hjälp för att få koll på 
kostnaderna inom funktionsstöd.  

Vid socialnämndens beredande nämnd i mars delgav ekonom 
redovisning Koll på Funktionsstöd 2020. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta att tacka för 
informationen.  
 
 
För åtgärd: 
 
 

För kännedom: 
Verksamhetschef funktionsstöd 
Ekonom SN 
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§48/22   Dnr: SN 2022/5 
 
Information om socialtjänstens öppenvård till 
beredande socialnämnd i mars 2022 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 
 
Linda Wilhelmsson informerade vid beredande socialnämnd i 
mars år 2022 om socialtjänstens öppenvård.  
 
Socialtjänstens öppenvård är ett samlingsbegrepp för alla de 
insatser som riktar sig till barn, vuxna och familjer som är en del 
av socialtjänstens ansvarsområde. Utgångspunkten är att genom 
rådgivande, stödjande och behandlande insatser stärka 
individens och familjens egna resurser utifrån de behov som 
finns. 

Socialtjänstens öppenvård består av fyra delar, Familjecentral, 
Familjeteam, Boendestöd och Öppenvård för vuxna. Alla 
verksamheter erbjuder kvalificerad och kunskapsbaserad 
öppenvård som bygger på vetenskapliga teorier och forskning 
samt beprövad erfarenhet 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar att tacka för 
informationen. 

 
 

Meddelas för åtgärd 
 

För kännedom 
Verksamhetschef individ och familj 
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§49/22   Dnr: SN 2022/34 
 
Kompletterande beslutsrätt 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att 
 
Anta förslagna revideringar i kompletterande beslutanderätt. 
 

Ärendebeskrivning 

I brådskande beslut, punkt 1.5, i gällande delegationsordning för 
socialnämnden hänvisas till Kompletterande	beslutsrätt vid 
aktuella fall.  
 
Organisations- och lagförändringar föranleder kontinuerlig 
revidering i delegationsordningen. Då förändringar har 
genomförts inom Individ och familj och en ny enhetschef har 
börjat sin tjänst föranleder det ändringar i Kompletterande	
beslutsrätt under rubrik Beslut	att	begära polishandräckning	för	
att	genomföra	beslut	om	vård	eller	omhändertagande 43	§	2	p	
LVU.	Där Klas Östman ersätter Karin Jansson. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
1. Socialnämnden beslutar förslagna revideringar i 

kompletterande beslutanderätt. 
 
 
 
För åtgärd: 
Utvecklingsstrateg. 

För kännedom: 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef 
Enhetschef 
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§50/22   Dnr: SN 2022/5 
 
Information från verksamheten mars år 2022 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen och lägga 
den till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning 
	
Individ	och	familj 
 Början av året har varit den lugnaste perioden på länge 

inom Barn o unga när det gäller inflödet av nya 
ärenden.  Dock så de ärende som kommer in är komplexa 
och behoven omfattande här ser vi samverkan med övriga 
förvaltningar är viktiga för fortsatt arbete.  

 Öppenvårdens alla enheter har fortsatt högt tryck och en 
viss kö. Boendestöd sticker lite ut och kommer nu behöva 
ställa fler ärenden på kö innan verkställighet.  

 Klas Östman är nu på plats som ny enhetschef inom 
familjeenheten. 

 Försörjningsstöd fortsätter trenden gällande både 
minskning utbetalning och inflöde av ärende 

 
Funktionsstöd	
 Tre individer väntar på Boende med särskild service  
 Dec, jan, feb har sjukfrånvaron varit extremt högt och 

övertid har i hög grad varit enda möjligheten till att 
bemanna verksamheterna 

 Rekrytering av vikarier är fortsatt svårt både nu och inför 
sommaren 

 Har fått tagit del av resultatet av KUBEN och en analys av 
materialet kommer under våren att ske. 

	
Vård	och	Omsorg	
 20 individer på korttidsboende (två på gång in)  
 Kortidsboende i väntan på särskilt boende: åtta individer 

(varav fyra precis blivit erbjudna boenden)  
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 Korttidsboende i väntan på särskilt boende demens: tre 
individer  

 14 individer väntar på särskilt boende  
 11 individer väntar på särskilt boende demens (varav tre 

individer psykinriktning lupinen) 
 Nya enhetschefer på plats på Källgården har börjat 1 mars 
 Ny enhetschef Frövi hemtjänst 1 mars 
 Svårrekryterat med semestervikarier inom vård och omsorg 

överlag 
 
Omflyttning av personal på Tallåsen. Jobbar vidare med 
åtgärdsplanen. Mer detaljer redovisas i aprilnämnden. 

Förvaltningen	
Förvaltningen informerar om planeringen gällande 
flyktingmottagande  
 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
1. Tacka för informationen och lägga den till handlingarna 

 

 

För åtgärd 
 

För kännedom 
Förvaltningschef  
Verksamhetschef  
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§51/22   Dnr:  
 
Information från ordförande 
 

Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Mathz Eriksson informerar om den 
beredningsprocess som sker innan socialnämndens 
sammanträden. 
 
 

Meddelas för åtgärd 
 

För kännedom 
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SN §52/22   Dnr:  
 
Externa placeringar 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för redovisningen och lägger 
den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Verksamhetschef för individ och familj Inger Österberg ger 
socialnämnden information om de externa placeringar som är 
inom förvaltningen. 
 

Förslag till beslut 
Att socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 
 

Meddelas för åtgärd 
 

För kännedom 
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SN §53/22 
 
Delegationsärenden 
 

Beslut 
 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till socialnämnden: 
 
Lex Sarah, IVO dnr 3.1.2-48305/2021 Dnr SN 2021/130 

 
Delegationsrapport avdelning individ och familj 2021-
12-01 - 2021-12-31 Dnr SN 2022/2 

 
Delegationsrapport avdelning individ och familj 2022-
01-01- 2022-01-31 Dnr SN 2022/2 

 
Delegationsrapport avdelning individ och familj 2022-
02-01- 2022-02-28 Dnr SN 2022/2 

 
2022-03-04 Yttrande och handlingar för ej verkställt 
beslut om korttidsboende enligt socialtjänstlagen SoL,  
IVO Dnr SN 2021/135 

 
2022-03-04 Avtal verksamhetssystem VIVA Dnr SN 
2022/1 

 
2022-04-04 Lex Sarah Kärnan 2022_10 IVO 
312_05672_2022.pdf Dnr SN 2022/10 

 
2022-01-05 Personuppgiftsincident gällande felutskick 
från familjeenheten Dnr SN 2022/22 

 
2022-02-08 Tjänst- och licensavtal för ExorLive 
kommunpaket för invånare med databehandleravtal, 
implementering och support Dnr SN 2022/1 

 



 

 Sammanträdesprotokoll 20 (26) 

 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2022-04-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

2022-02-15 Yttrande om prövning av särskild avgift i 
ärende om ej verkställt beslut om korttidsboende enligt 
SoL, IVO dnr 3.3.1-25159/2020, Förvaltningsrättens 
målnr 115-22 Dnr SN 2020/103 

 
2022-03-21 Avtal nyttjanderätt Lifecare SP inklusive 
utvecklingsbudget, huvudavtalspart mot TietoEVERY, 
dnr ÖLL 7042:64 04/0082 2022-01-01 - 2022-12-31 
med automatisk förlängning om ingen uppsägning sker 
Dnr SN 2022/1 

 
2022-03-21 Avtal support och förvaltning Life Care SP 
2022-01-01 - 2022-12-31 med automatisk förlängning 
om ingen uppsägning sker Dnr SN 2022/1 

 
2022-02-24 Avtal om Time Care Pool Plan Dnr SN 
2022/1 

 
2022-03-24 Utredning Lex Sarah, IVO dnr 3.1.2-
05670/2022 Dnr SN 2022/9 

 
2022-02-25 Personuppgiftsincident gällande felutskick 
från familjeenheten Dnr SN 2022/29 

 
 

 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 21 (26) 

 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2022-04-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §54/22 
 
Meddelanden 
 

Beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till socialnämnden: 
 
Synpunkter på schemaläggning med mera från personal 
vid Tallåsen Dnr SN 2021/113 

 
Synpunkt på besparing daglig verksamhet i Vedevåg - 
brev med namnunderskrifter - protestlista Dnr SN 
2021/95 

 
Synpunkt på att man saknar träffpunkten på Linden 
samt beröm till personal Dnr SN 2021/95 

 
2022-03-01 KS 2022/11-3 - Protokollsutdrag från 
Kommunstyrelsens sammanträde den 1 mars 2022 KS § 
32 - Delegationsordning för kommunstyrelsen 2022  

 
2022-03-01 Dom i Förvaltningsrätten 2022-03-01 
om bistånd enligt socialtjänstlagen - avslag för klagande  

 
2022-02-02 Dom i Förvaltningsrätten 2022-02-02 om 
ekonomiskt bistånd - bifall för klagande  

 
2022-03-02 Dom i Förvaltningsrätten 2022-03-02 om 
överklagat beslut i socialnämnden 2021-04-26 om 
ekonomiskt bistånd - avslag för klagande  

 
2022-02-03 Dom i Förvaltningsrätten 2022-02-03 om 
ekonomiskt bistånd - avslag för klagande  

 



 

 Sammanträdesprotokoll 22 (26) 

 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2022-04-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

2022-03-03 Dom i Förvaltningsrätten 2022-03-03 om 
återkrav ekonomiskt bistånd - avslag för klagande 
socialnämnden i Lindesbergs kommun  

 
2022-02-04 Beslut i Integritetsskyddsmyndigheten IMY 
2022-02-04 om Personuppgiftsincident gällande 
felutskick från familjeenheten, dnr PUI-2022-24 - 
ärendet avslutas Dnr SN 2022/22 

 
2022-02-07 Beslut i Inspektionen för vård och omsorg 
2022-02-07 i anmälan om Lex Sarah Rönnliden, IVO dnr 
3.1.2-05666/2022-3 - ärendet avslutas Dnr SN 
2021/136 

 
2022-02-07 Anmälan Lex Sarah 2022-02-07 Dnr SN 
2022/26 

 
2022-02-07 Protokoll från Gemensam nämnd för 
företagshälsovård samt tolk- och översättarservice 7 
februari 2022  

 
2022-03-07 Protokollsutdrag från Barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde den 7 mars 2022 § 
29 - Kommunövergripande strategi för ett stärkt 
föräldraskapsstöd i Lindesbergs kommun Dnr SN 
2022/14 

 
2022-02-08 Överlämnande av klagomål på hantering av 
orosanmälan - sekretess, IVO Dnr 3.4.2-06168/2022-3 
Dnr SN 2022/18 

 
2022-02-08 Anmälan Lex Sarah 2022-02-04 Dnr SN 
2022/19 

 
2022-03-08 Dom i Förvaltningsrätten 2022-03-08 om 
överklagat beslut i socialnämnden 2021-11-29  om 
ekonomiskt bistånd - avslag för klagande  

 
2022-02-09 Dom i Förvaltningsrätten 2022-02-09 om 
återkrav av ekonomiskt bistånd - ansökan från 
socialnämnden avvisas  

 



 

 Sammanträdesprotokoll 23 (26) 

 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2022-04-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

2022-02-09 Anmälan Lex Sarah avdelning individ och 
familj 2022-01-20 Dnr SN 2022/20 

 
2022-02-10 Anmälan Lex Sarah 2022-02-04 Dnr SN 
2022/19 

 
2022-02-11 Överlämnande av klagomål på hantering av 
handläggning barn och familj, IVO Dnr 3.4.2-
06429/2022-4 Dnr SN 2022/21 

 
2022-02-14 Protokollsutdrag från 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 14 februari 
2022 KF § 9 - Riktlinje för investeringar  

 
2022-02-14 Protokollsutdrag från 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 14 februari 
2022 KF § 8 - Gemensam budget för barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden – 
ombudgetering från år 2022 Dnr SN 2021/70 

 
2022-02-14 Protokollsutdrag från 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 14 februari 
2022 KF § 7 - Medelstilldelning för 
Samordningsförbundet i norra Örebro län SOFINT 2022 
Dnr SN 2021/89 

 
2022-02-15 Till varje nämnd/motsvarande som 
rapporterar ej verkställda beslut enligt SoL och LSS  

 
2022-02-17 Anmälan om personuppgiftsincident 
gällande felskickad internpost Dnr SN 2022/25 

 
2022-03-17 Protokollsutdrag från Tillväxtnämndens 
sammanträde den 15 mars 2022 TN § 20 - Rapportering 
av Återbruket samt information om avyttring framöver  

 
2022-02-18 Dom i Förvaltningsrätten 2022-02-18 om 
ekonomiskt bistånd - avslag för klagande  

 
2022-02-21 Dom i Förvaltningsrätten 2022-02-21om 
ekonomiskt bistånd - avslag för klagande  

 



 

 Sammanträdesprotokoll 24 (26) 

 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2022-04-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

2022-02-22 Incidentrapport om samhällsviktig tjänst 
som drabbats av störning - trygghetstjänst kameror från 
Axis Communications - leverantör Tunstall Dnr SN 
2022/28 

 
2022-03-22 Dom i Förvaltningsrätten 2022-03-22 om 
överklagat beslut i socialnämnden 2021-11-11 om 
bistånd- avslag för klagande  

 
2022-02-23 Svar på synpunkter på schemaläggning och 
timecare från personal vid Källängens gruppboende Dnr 
SN 2021/113 

 
2021-02-24 Beslut i Integritetsskyddsmyndigheten IMY 
2021-02-24 om personuppgiftsincident gällande 
felutskick försörjningsstödsenheten, IMY dnr PUI-2021-
330 - ärendet avslutas Dnr SN 2021/26 

 
2022-02-24 Anmälan om personuppgiftsincident 
gällande felutskick från familjeenheten Dnr SN 2022/29 

 
2022-01-25 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 25 januari 2022 KS § 3 - Utvärdering 
och redovisning av Resursjobb till och med november 
2021  

 
2022-01-25 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 25 januari 2022 KS § 9 - Fördelning 
av statlig ersättning från Migrationsverket  

 
2022-01-25 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 25 januari 2022 KS § 12 - Gemensam 
budget för barn- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden – ombudgetering från år 2022 Dnr SN 
2021/70 

 
2022-01-25 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 25 januari 2022 KS § 11 - 
Medelstilldelning för Samordningsförbundet i norra 
Örebro län SOFINT 2022 Dnr SN 2021/89 

 



 

 Sammanträdesprotokoll 25 (26) 

 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2022-04-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

2022-02-25 Patientnämndens verksamhetsberättelse 
2021 och rapport klagomål som gäller kommunal hälso- 
och sjukvård  

 
2022-03-25 Dom i Förvaltningsrätten 2022-03-25  
om ekonomiskt bistånd - avslag för klagande  

 
2022-03-25 Anmälan Lex Sarah 2022-03-25 Dnr SN 
2022/39 

 
2022-03-25 Överlämnande av klagomål på Tallåsens 
äldreboende, IVO dnr 3.4.2-10961/2022-3 Dnr SN 
2022/36 

 
2021-09-27 Protokollsutdrag från 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 september 
2021 KF § 92 - Strategi för arbetet med nationella 
minoriteter inom finskt förvaltningsområde  

 
2022-01-28 Dom i Förvaltningsrätten 2022-01-28 om 
försörjningsstöd - avslag för klagande  

 
2022-02-28 Dom i Förvaltningsrätten 2022-02-28 
om ekonomiskt bistånd- avslag för klagande  

 
2022-03-29 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 29 mars 2022 - Återkoppling 
Demokratidag för ungdomar 2021 inklusive fortsatt 
arbete  

 
2022-03-29 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 29 mars 2022 - Uppföljning 
interkontroll 2021 för samtliga nämnder Dnr SN 
2021/102 

 
2022-03-29 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 29 mars 2022 - Gemensam målbild 
nära vård Örebro län Dnr SN 2021/88 

 
2022-03-29 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 29 mars 2022 - Årsredovisning 2021 
Dnr SN 2022/12 



 

 Sammanträdesprotokoll 26 (26) 

 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2022-04-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
2022-03-30 Beslut i Integritetsskyddsmyndigheten 
2022-03-30 om ärende PUI-2022-828 
personuppgiftsincident gällande felskickad internpost - 
ärendet avslutas Dnr SN 2022/25 

 
2022-01-31 Dom i Förvaltningsrätten 2022-01-31 om 
ekonomiskt bistånd - avslag för klagande  

 
 

 

 


