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Kallelse till Socialnämnden
Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med Socialnämnden, Torsdag den 13
januari 2022, kl 09:00. Digitalt (Näset, Lindesbergs kommunhus)

Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare.

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller
rakvatten!
Mathz Eriksson
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Bo Stenberg (S)
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Sven-Erik Larsson (M)
Monika Klockars (M)
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§1/22 Deltagande på distans - :

Denna behandling '§1/22 Deltagande på distans' har inget tjänsteutlåtande.

§2/22 Externa placeringar - :

Denna behandling '§2/22 Externa placeringar' har inget tjänsteutlåtande.

d dygnsavgift för korttidsplats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i Lindesbergs kommun : Höjd dygnsavgift för korttidsplats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i Lindesbergs kommun

Tjänsteskrivelse
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SN 2021/131

Ekonomienheten
Sara Andersson
sara.andersson1@lindesberg.se

Socialnämnden (beredande)
Socialnämnden

Höjd dygnsavgift för korttidsplats enligt Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) i Lindesbergs kommun
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta
 Att anta höjd dygnsavgift från 4 981 kr till 5 056 kr per dygn för köp
av plats på korttidsboende LSS i Lindesbergs kommun.

Ärendebeskrivning
Under 2021 har dygnsavgiften varit 4 981 kr/dygn för köp av plats. Avgiften är
baserad på självkostnad för bland annat löner, hyra och overheadkostnader.
Varje år görs en översyn av kostnaderna samt en uppräkning med
omsorgsprisindex för att beräkna det nya priset. Inför 2021 föreslås en höjning
med 1,5 % till 5 056 kr.
Det finns en stor efterfrågan från närliggande kommuner att vilja köpa plats i
Lindesbergs kommun. Björkstugan är korttidsvistelse utanför hemmet för barn
och unga enligt 9 § 6 LSS. Korttidsvistelsen kan vara både en regelbunden insats
eller en insats vid tillfälligt behov. I gästens korttidsvistelse ingår omvårdnad,
hjälp med läxläsning, fritidsaktiviteter m.m. Idag säljer verksamheten
Björkstugan korttidsplats /dygn till närliggande kommuner som behöver plats
till enskilda individer.

Madde gustavsson
Förvaltningschef

Sara Andersson
Handläggare

För åtgärd:
Enhetschef Björktugan
För kännedom:
Förvatlningschef

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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Tjänsteskrivelse
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SN 2021/70

Ekonomienheten
Sara Andersson
sara.andersson1@lindesberg.se

Socialnämnden (beredande)

Effektiviseringar 2022 del 2
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta
 Att reducera budgetramen med 0,8 Mnkr inom verksamheten
personlig assistans.

Ärendebeskrivning
Inför budget 2022 och verksamhetsplan 2023-2024 beslutade
Kommunstyrelsen att reducera Socialnämndens budgetram med 3,9 Mnkr för
2022 i effektiviseringar. Socialnämnden har tidigare beslutat effektiviseringar
om 3,1 Mnkr och gett förvaltningen i uppdrag att återkomma med nya förslag
gällande resterande 0,8 Mnkr. 0,5 Mnkr av de tidigare effektiviseringarna
gällande gemensam pott är antagna med förutsättningen att de beslutas av
fullmäktige.
Inom personlig assistans har budgetbehovet inför 2022 förändrats och därför
föreslår förvaltningen en ramminskning med 0,8 Mnkr för verksamheten.
Reduceringen bedöms inte påverka de enskilda då befintliga ärenden ryms
inom budget. Om det tillkommer utökningar eller andra kostnadsökningar
kommer det dock inte att rymmas inom budgeten.
Konsekvenser
Förvaltningen bedömer inga konsekvenser för enskilda inom verksamheten.

Madde Gustavsson
Förvaltningschef

Sara Andersson
Handläggare

För åtgärd:
Ekonom Socialförvaltningen
För kännedom:
Förvaltningschef Socialförvaltningen
Verksamhetschef Funktionsstöd

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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SN 2021/50

Ekonomienheten
Sara Andersson
sara.andersson1@lindesberg.se

Socialnämnden

Utvärdering av inköpsstopp
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta
 Att tacka för informationen.
Ärendebeskrivning
I augusti 2021 beslutade nämnden om att införa ett inköpsstopp året ut med
uppföljningar av dess effekter månadsvis. För att utvärdera om kostnaderna
minskat har en jämförelse gjorts mellan utfallet per sista oktober i år och
föregående år. Det har även gjorts en jämförelse mellan sista oktober och sista
november respektive år för att se om kostnaderna ökat i samma takt som
tidigare.
Det är viktigt att ha i åtanke att båda åren inneburit högre kostnader än
normalt för inköp av bland annat skyddsmaterial, handsprit och visir. Det är
svårt att jämföra två extraordinära år med varandra vilket är anledningen till
att kostnadsutvecklingen för respektive år även analyserats.
De slagkategorier som bör påverkas mest av ett inköpsstopp bedöms vara
inköp av anläggsningstillgångar, inköp och underhåll av maskiner,
förbrukningsinventarier och material, kontorsmaterial och trycksaker samt
representation. Av dessa har inköp av anläggningstillgångar och
represantation minskat jämfört med föregående år men det var en minskning
även innnan inköpsstoppet infördes. Kostnaderna för inköp och underhåll av
maskiner är på samma nivå som föregående år.
Kostnaderna för förbrukningsinventarier och kontorsmaterial har ökat med
1,1 Mnkr jämfört med föregående år. Det är ingen ökning sedan föregående
månad.
Ändringen inom övriga slagkategorier redogjordes för föregående månad och
det är inga väsentliga förändringar under november.
Det går inte att se någon effekt av inköpsstoppet efter november månad då
skillnaderna mellan åren fanns även innan stoppet infördes.

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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Madde Gustavsson
Förvaltningschef

För kännedom:
Förvaltningschef
Bilagor:
Tabell

Sara Andersson
Handläggare

§5/22 Utvärdering av inköpsstopp - SN 2021/50-27 Utvärdering av inköpsstopp : Inköpsstopp nov bilaga

Inköpsstopp
Förklaringar av slag
Nedan följer exempel på vad respektive slagkategori innehåller för typ av kostnader.
40 – korttidsinventarier vilket exempelvis kan vara möbler, husgeråd och dataprogramvaror.
41 – nycklar och lås, reservdelar till bilar samt verktyg m.m.
45 – försörjningsstöd och andra bidrag samt ersättning till Försäkringskassan för personlig assistans.
46 – köp av huvudverksamhet så som externa placeringar och HVB-placeringar.
61 – Lokalvård och andra kostnader hänförliga till underhåll av lokaler.
62 – El, vatten och värme.
63 – Hyra av maskiner, datorer och kopiatorer.
64 – förbrukningsinventarier och material så som telefoner, undervisningsmaterial, köksutrustning,
hjälpmedel, livsmedel, sjukvårdsmaterial, inkontinenshjälpmedel, arbetskläder och terapimaterial.
65 – kontors- och arkivmaterial
66 – reparation och underhåll av bilar och inventarier.
68 – telefonabonnemang och post.
69 – bensin, diesel, trafikskatt, tvätt, däckbyten och bärgning.
70 – transport av mat, dagvårdsresor samt resor för anställda.
71 – intern- och extern representation samt gåvor.
72 – annonsering och mässor.
73 – försäkringar, självrisker, brandalarm och brandskydd.
74 – licenser, dataprogram, upplysningstjänster, tolkkostnader, måltid, trygghetslarm.
75 – konsulter från bemanningsföretag.
76 – sanktionsavgifter, fordonsskatt, tillsynsavgift livsmedel samt kurs och konferens.
79 – avskrivningar.
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SLAG
40 Inköp av anläggningstillgångar
41 Inköp av anläggn o underhållsm
45 Bidrag och transfereringar
46 Entrepr och köp av verksamhet
61 Städ- o renhållningstjänster
62 Bränsle, energi och vatten
63 Hyra/leasing anläggningstillg
64 Förbrukn.invent. o material
65 Kontorsmateriel och trycksaker
66 Rep o underhåll maskin/invent
68 Tele-, it-kommunikation, post
69 Kostnader för transportmedel
70 Transporter och resor
71 Representation
72 Annonser, reklam, information
73 Försäkringsavgifter, riskkostn
74 Övriga främmande tjänster
76 Div kostnader
79 Avskrivningar
85 Finansiella kostnader
91 Kapitalkostnader

Utfall
30/11 -21
249 354
32 567
39 960 738
62 972 403
2 596 025
145 420
1 186 999
12 842 261
409 170
1 705 184
1 318 481
1 373 981
444 993
50 998
904
913 372
18 887 371
389 163
379 473
4 939
16 609

Utfall
30/11 -20
433 528
32 515
43 680 922
55 573 703
1 859 395
133 297
1 127 747
11 858 854
302 191
1 961 419
1 306 995
1 264 067
290 432
64 648
200
937 621
19 083 855
363 103
606 027
3 379
27 219

Differens
-184 174
52
-3 720 184
7 398 700
736 630
12 122
59 252
983 407
106 979
-256 235
11 486
109 914
154 561
-13 650
704
-24 249
-196 484
26 059
-226 553
1 560
-10 610

%
-42%
0%
-9%
13%
40%
9%
5%
8%
35%
-13%
1%
9%
53%
-21%
352%
-3%
-1%
7%
-37%
46%
-39%
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Tjänsteskrivelse
2021-12-06

1 (1)
SN 2019/118

Vård och omsorg
Jessica Öhlund
Jessica.Ohlund@lindesberg.se

Socialnämnden (beredande)

Sommarkollo - läger - för seniorer 70 +
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta
 Tacka för informationen och lägga den till handlingarna
Ärendebeskrivning
På socialnämndens sammanträde den 16 december 2021 informerar Carin
Neanro enhetschef för HSL arbetsterapeuter, dagrehab och Fellingsbro
hemtjänst om uppföljningen för sommarkollot för seniorer sommaren 2021.
Madde Gustafsson
Förvaltningschef

Jessica Öhlund
Handläggare

Bilagor:
Utvärdering av sommarkollo

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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Seniorkollo 2021
Lindesberg

§6/22 Sommarkollo - läger - för seniorer 70 + - SN 2019/118-11 Sommarkollo - läger - för seniorer 70 + : Utvärdering seniorkollo nämnd 2021

Lindesberg, 23-27 aug, Seniorkollo med övernattning
Arbetsgrupp med representanter från PRO, SPF, men mest som rapporteringsgrupp pga pandemi
Personal från kommunen, 4 st som jobbat under veckan
Anmälan via webben och på papper, 42 anmälde sig, varav 10 från föregående år, 31 kom med varav 5
män
Invigning av Landshövding Maria Larsson
Mycket föreläsningar, SISU, Folktandvården, LIF hade sittgympa, workshop måleri, morgongympa och
balansträning varje morgon, tipspromenader, hjärngympa, bad, fiske
Underhållningar kvällstid tack vara Energiklappen som vi fick
Spontana aktiviteter, spel, reseskildringar, dragspel med sång efter programmets slut på kvällarna
Radio Örebro var där och sände direkt
NA och Länsposten gjorde reportage
Haft återträff i Lindesberg, uppskattat
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Förväntningar
Gemenskap

Träffa nya människor
Bryta ensamheten
Komma ut, få någon att umgås med
Social gemenskap,
Träffa andra och uppleva aktiviteter tillsammans
Fysisk aktiviteter, frisk luft, bra mat
Att få träffa andra, samtala, trots tvåsamhet är dagarna ensamma
Komma hemifrån under ordnade former
Alla tyckte att deras förväntningar hade infriats!
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Vad var ditt
helhetsintryck Av
seniorkollot?
Mycket bra!
Allt var jättebra ordnat!

0% 7%

Nästan allt var bra.

Toppen! Bra, allt anpassat efter vår målgrupp

1

Bra med enkel rum, allt var bra upplagt

2

Mycket bra anordnat, underbar personal som gav
allt för oss. Fin stämning, alla trevliga nya
personer, en mycket bra vecka, med många roliga
aktiviteter!
Bra aktiviteter, bra personal o bra föreläsningar
Allt var bra!
Utemiljön och rummet inte bra!
Personal, mat, logi, program, kan inte bli bättre!

3
4

93%
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Utvärdering Lindesberg
Alla 31 kan rekommendera en vän att åka med!
Bra betyg på allt! Underhållningen, föreläsningarna, maten, bemötandet!
Vad tar du med dig från de här dagarna?
Gemenskap och nya social kontakter, Ny kunskap, nya sociala kontakter, XXXX alla historier och dragspel,
Kunskap, nya sociala kontakter, nya förslag på aktiviteter, Trevligt med nya sociala kontakter, trevlig
stämning, bra ledarskap, Ny kunskap, nya kontakter, Önskar få gymnastik och motion till Frövi. Veckan på
Åkerby, med gymnastik och tipspromenader, var så bra för kroppen, minnet och sinnet! Aktiviteter, Försöker
öva många rörelser i gymnastiken, går så där. Att man fick många vänner. Nya sociala kontakter, Att vi alla
sitter i samma båt och får göra det bästa av det. Ny kunskap och sociala kontakter, Nya bekanta och
trevligheter, Nya kontakter, utbyte av erfarenheter, Kunskap, nya aktiviteter, Det viktiga med balansträning,
styrketräning och rörelse överhuvudtaget Allt positivt, helhet bra! Alltid trevligt träffa nya människor, höra på
intressanta föredrag, äta god mat(som bara finns) vacker natur, underbar personal, lyssna på
dragspelsmusik, Mycket glädje! Man kan mer än vad man tror, nya aktivitetsidéer
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Utvärdering Lindesberg
Är det något annat som du vill tillägga ?
Det här med tipspromenaderna, är kanske lite gammalmodig, jag och några med mig tycker inte det är
okey att googla svaren. Svårt med mina knän att gå nedför backen flera ggr varje dag. Mitt stora varma
hjärtliga tack för en underbar, nyttig, bra vecka! Kram på er alla! Tror jag var i stort behov av detta, tycker
att livet blev lättare att leva! Tack alla trevliga människor som jag träffade! Satte betyget 2 på
morgongympan och LIF, men gympan var det inget fel på, det var mina ben som inte mådde bra. Allt var
jättebra! Flickorna som fixade allt ska ha en stor guldstjärna! Allting var perfekt, Jag är nöjd! Alla var så bra
och förstående och hjälpsamma. Kommer gärna tillbaka! Programmet för veckan var mycket väl
sammansatt. Stor eloge till ledarna för kollot. Ser fram emot återträffen.
Självskattningen
Hur är din hälsa rent allmänt?
Hur skulle du bedöma din fysiska hälsa?
Hur skulle du bedöma din psykiska hälsa?
På en skala mellan 1-10 är din upplevda ensamhet?
Mer än hälften hade förbättrat sitt resultat utifrån ensamhet

Ett fel, det gick alldeles för fort med dagarna!
Ja, jag känner mig gladare, mer rörlig och
har mer energi!
Efter en lång isolerad tid, pga pandemin,
var det så skönt o bra, att få bryta
ensamheten.
Första tanken när inbjudan kom, inget för
mig, men tack o lov att jag anmälde mig, är
så tacksam, att det ordnas ett sådant
välordnat kollo för oss äldre.
Det var det bästa jag varit med om!
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Personalens utvärdering
Det var ännu bättre i år, vi var mer trygga

Gruppen var lite för stor, 31 st, bättre med ca 20 st
Bättre samarbete med Åkerby
Kul att kunna erbjuda underhållning!
Vi hade mer fysisk aktivitet, det var bra!
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Tjänsteskrivelse
2021-12-06
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SN 2021/25

Vård och omsorg
Jessica Öhlund
Jessica.Ohlund@lindesberg.se

Socialnämnden (beredande)

Aktivitet och träning för seniorer med hjälp av digital teknik
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta
 Tacka för informationen och lägga den till handlingarna
Ärendebeskrivning
På socialnämndens sammanträde den 16 december 2021 informerar Carin
Neanro enhetschef för HSL arbetsterapeuter, dagrehab och Fellingsbro
hemtjänst om nya projektet aktivitet och träning för seniorer med hjälp av
digital teknik.
Madde Gustafsson
Förvaltningschef

Jessica Öhlund
Handläggare

Bilagor:
Presentation av projekt aktivitet och träning för seniorer med hjälp av digital
teknik

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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Aktivitet och träning
för seniorer med hjälp
av digital teknik
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• Någon att tycka om
• Något att göra
• Något att se fram emot
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Ofrivillig ensamhet
• Var 5:e äldre
• Lindesberg 1200 personer.
• Riskfaktor som rökning
• Ökar med åldern
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Inaktivitet
• Skapar ond cirkel
• Use it or loose it
• Egenansvar eller stöd?
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Digital teknik

• 65-74 år använder 95% internet
• 76+ år använder 56% internet
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Varför inte?
• Saknar utrustning och internet
• Begränsat socialt nätverk
• ”Inte intresserade”
Bristande självförtroende
Känner sig exkluderad eller ”rädd”
Teknik är svårt och krångligt

• Har utrustning men kan ej använda den
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Projektets syfte
• Öka möjlighet till aktivitet, delaktighet och
gemenskap för att förebygga ohälsa
• Skapa förutsättningar för den äldre att förlänga tiden
att leva ett självständigt liv med bibehållen
livskvalitet, hälsa och goda levnadsförhållanden.
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Mål
• Bryta digitalt utanförskap
• Bryta/ minska risk för inaktivitet och ofrivillig
ensamhet
• Stöd i fysisk aktivitet
• Lotsa vidare
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Målgrupp
•
•
•
•
•
•

Seniorer 76 +
Boende i ordinärt boende
Uppleva ofrivillig ensamhet eller inaktivitet
Digital nybörjare
Vilja träffas digitalt
Vilja träna digitalt

Storå, Frövi, Fellingsbro: 1269
Lindesberg: 1685
TOTALT: 2954

§7/22 Aktivitet och träning för seniorer med hjälp av digital teknik - SN 2021/25-35 Aktivitet och träning för seniorer med hjälp av digital teknik : Presentation politiker Aktivitet och träning för seniorer med hjälp av digital teknik

Planer-Aktiviteter
1.
2.
3.
4.
5.

Ipad café
Låna en Ipad
Digitala träffar
Träning digitalt
Seniorsidan
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Samarbete
• Senior-Net
• Digi-care tillsammans
• Biblioteket ”digitala första hjälpen”
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Tjänsteskrivelse
2021-12-08

1 (1)
SN 2021/126

Ekonomienheten
Sara Andersson
sara.andersson1@lindesberg.se

Socialnämnden (beredande)

Koll på äldreomsorgen
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta
 Att tacka för informationen.
Ärendebeskrivning
Koll på äldreomsorgen 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 Vård och omsorg.
Presentationen kompletteras med information om en ny
resursfördelningsmodell inom hemtjänsten.

Madde Gustavsson
Förvaltningschef

Sara Andersson
Handläggare

Bilagor:
Koll på äldreomsorgen Powerpoint

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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Koll på äldreomsorgen
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Ordlista
• Ordinärt boende: I ordinärt boende ingår utöver hemtjänst, som utgör ca 80% av kostnaderna, även korttidsvård,
dagverksamhet och övriga insatser i ordinärt boende (kan avse exempelvis ev. kostnader för trygghetsboende).
• Särskilt boende: Särskilt boende och demens.
• Referenskostnad: Referenskostnaden bygger på kostnadsutjämningen och indikerar vad respektive verksamhet
borde ha för nettokostnad, enligt kostnadsutjämningssystemet, om kommunen bedriver den verksamheten med
genomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet.
• Ovägt medel: beskriver genomsnittet för Sveriges kommuner – hur det ser ut i en genomsnittlig kommun. Det
beräknas genom att summera alla kommuners värde och dividera med 290.
• Vägt medel: varje kommun väger olika tungt beroende på att man har olika många invånare, brukare osv.

• Riket: Är det mått som motsvarar hur något är för en genomsnittlig invånare eller brukare i Sverige.
• Liknande kommuner: Liknande kommuner är en jämförelsegrupp med 7 kommuner som strukturellt liknar den
kommun som valts. Liknande kommuner kommer från Kolada.
• Nettokostnadsavvikelse: Nettokostnadsavvikelsen jämför nettokostnad med referenskostnaden. Resultat över 0
indikerar ett högt kostnadsläge på grund av hög ambitionsnivå och/eller låg effektivitet.
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Brytpunkt Hemtjänst Särskilt boende
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1 500 000
Timmar innan inflytt
43

1 000 000

Brytpunkt
86

51
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0
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180

200

Diagrammet visar brytpunkten mellan hemtjänst och särskilt boende, dvs när det blir dyrare att bevilja
ytterligare en hemtjänsttimme istället för att bevilja särskilt boende.
Brytpunkten är ett genomsnitt för kommunen, det betyder att den kan skilja sig åt om man jämför olika
hemtjänstgrupper och olika särskilda boenden i kommunen.
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Diagrammet visar hur hög kommunens kostnad är i förhållande till
vad som förväntas utifrån kommunens struktur (referenskostnad).
Nettokostnadsavvikelsen tar inte hänsyn till skillnader i
ambitionsnivå.
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Diagrammet visar vilka kostnader Lindesberg har inom särskilt och
ordinärt boende i förhållande till genomsnittet (det ovägda
genomsnittet).
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Kostnad Äldreomsorg per invånare 80+
Liknande kommuner
200 000
180 000
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
Lindesberg
OB 80+
Säbo 80+

103 306
143 976

Alla
kommuner
(ovägt
medel)
109 067
143 887

Tierp
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Ljungby

Höganäs

Sala

Köping

Boden

100 801
119 374

118 790
128 076

106 965
127 761

75 970
106 838

103 309
183 805

91 807
168 577

138 038
170 937

OB 80+

Säbo 80+

Diagrammet visar hur förhållandet mellan ordinärt och särskilt boende i
Lindesberg ser ut jämfört med kommuner som har liknande strukturella
förutsättningar.
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Andel äldre med insatser
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Andel 80+ i särskilt boende
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Kvalitet och kostnad hemtjänst
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Y-axeln visar resultatet från brukarbedömningen inom hemtjänst. Det
nyckeltal som visas är hur nöjda brukarna är med hemtjänsten som
helhet.
X-axeln visar kostnaden för hemtjänst per invånare 80+.

175 000
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Kvalitet och kostnad särskilt boende
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NETTOKOSTNADSAVVIKELSE ÖVER TID
(%)
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Diagrammet visar nettokostnadsavvikelse i procent mellan
nettokostnad och referenskostnad, kr/inv.
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Struktur
Invånare 65+, andel (%)
Invånare 80+, andel (%)
Invånare 90+, andel (%)

Invånare 65+ och ensamboende, andel (%)

Lindesberg

Liknande kommuner

Länsvärde

Alla kommuner (ovägt medel)

25,1

24,8

25,4

24,0

6,4

6,6

6,5

6,3

1,3

1,2

1,1

1,1

42,9

42,5

44,0

42,7
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Äldreomsorg Övergripande
Brytpunkt mellan hemtjänst och särskilt boende i beviljade timmar per månad
Genomsnittligt antal hemtjänsttimmar för timregistrerade hemtjänsttagare 65+ i
ordinärt boende med hemtjänst, månaden före inflytt till särskilt boende,
Ålder vid inflyttning till särskilt boende, median

Medelvårdtid som utskrivningsklar, antal dagar
Fallskador bland personer 80+, 3-årsm, antal/1000 inv.

Lindesberg

Liknande kommuner

Länsvärde

Alla kommuner (ovägt medel)

86,4

58,9

91,9

99,0

42,6

64,3

64,9

60,3

87,0

87,2

84,7

85,9

1,5

2,9

1,6

2,1

52,3

54,9

55,5

55,7
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Särskilt boende
Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare
Medianvårdtid i särskilt boende äldreomsorg, antal dagar
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till
särskilt boende, medelvärde

Lindesberg

Liknande kommuner

Länsvärde

Alla kommuner (ovägt medel)

937 707

969 718

1 354 969

1 065 121

878

664

710

770

110,0

82,2

76,3

63,3
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Hemtjänst
Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/hemtjänsttagare [Ny hemtjänstdefinition]
Genomsnittligt antal beviljade hemtjänsttimmar per brukare och månad för
timregistrerade hemtjänsttagare 65+ i ordinärt boende, timmar/hemtjänsttagare
Kostnad per beviljad hemtjänsttimme
Invånare 65+ som varit mottagare av hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för
(hemsjukvård), andel (%)

Lindesberg

Liknande kommuner

Länsvärde

Alla kommuner (ovägt medel)

328 281

330 401

402 597

334 071

33,2

33,4

32,6

35,6

838

1 315

1 118

851

9,5

14,5

13,2

11,7
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Lästips!
• Handbok för en effektiv
äldreomsorg från SKR
https://webbutik.skr.se/bilder/artikla
r/pdf/5495.pdf
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Resursfördelning inom hemtjänst
• Bygger på samma grund som i flera andra kommuner i länet
• Syfte: Att skapa tydliga och likvärdiga förutsättningar för
personalbudget i hemtjänstgrupperna
• Utgår från beviljade timmar och schablontider
• Kategori landsbygd och tätort utifrån restid

• Uppdateras april, augusti och december

Daglig verksamhet
Dagverksamhet

Daglig verksamhet / Dagverksamhet
• Enligt LSS 9 § 10
• Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig och
tillhör personkrets 1 och 2 enl. LSS
• Enligt SoL 4 § 1
• Dagverksamhet, sysselsättning till personer med
psykisk funktionsnedsättning som inte är aktuella på
den öppna arbetsmarknaden.
• Insatserna kan ges till personer i arbetsför ålder.

Verksamhet
• Beslut enligt socialtjänstlagen 15 st
• Beslut enligt LSS 130 st
• Arbetshandledare 20 st
• Stödpedagog 1 st
• En del personer med LSS beslut som också har beslut
om personlig assistans kan ha en eller två assistenter
med sig i den dagliga verksamheten

Verksamheter
• Norslund – 2 grupper; Stallhjälpen och Norslund
• Erikshjälpen, en integrerad grupp
• Vågen
• Kullgatan
• Satellit
• Ankaret
• Paletten
• Kompassen / Skutan
• Ängen
• Transportgruppen
• Lotsen och FRITIDSBANKEN

Fritidsbanken, vinnare av årets BRIS pris

Fritidsbanken

Aktiviteter under arbetsdagen
• Legojobb, Pappersåtervinning
• Musikaktiviteter, allsångsgrupper,
• Disco, karaoke, rörelse
• Transporter av olika slag, återvinning
• En del enskilda deltar i Lärvux olika kurser
• Datatid för aktivering och studiehjälp,
• Promenader
• Bakning

Aktiviteter under arbetsdagen
• Matlådor lunch till Kärnan, några matkörningar till förskolor
• Inköp till hemtjänsten i Fellingsbro
• DC blaskan – intern tidning
• Bingo, spel
• Studiecirklar

Återbruksladan
Återbruksloppis

Aktiviteter under arbetsdagen
Hobby, måla, sy, brodera, sticka, pyssla, väva, pussla

Utveckling och utmaningar
• Önskar utökat samarbete med
Samhällsbyggnad Bergslagen om återvinning
• Lokalbehov för verksamheten
• Habiliteringsersättning för enskilda
• Passande arbetsuppgifter för enskilda
• Samarbete om praktikplatser och
möjligheter till utveckling för enskilda

Tjänsteskrivelse

Socialförvaltningen
Madde Gustafsson
0581-816 26
mladenka.gustafsson@lindesberg.se

2021-10-13
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Information från verksamheten 2021-12-16
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta
• Tacka för informationen och lägga det till handlingarna.
Ärendebeskrivning

Följande information delgavs socialnämnden:
Avdelningen för individ och familj

En arbetsmiljökartläggning pågår inom Familjeenheten främst utifrån ett högt
arbetstryck och framåt kommer bemanningen behöva ses över. Antalet
ärende fortsätter att öka både inom myndighet och öppenvård och
socialsekreterarna signalerar att det inte är hanterbart.
Försörjningsstöd ser en minskning av antalet ärende vilket kunna ge ett högre
riktat arbete för de individer som står längst ifrån arbetsmarknaden
Avdelningen för funktionsstöd
Tre individer i kö på boende med särskild service
En Lex sarah som kommer gå vidare för vidare hantering hos IVO men att
utredning runt ärendet kommer påbörjas snarast inom verksamheten.
Klartecken utifrån statsbidrag så vi kommer starta Kuben (verktyg för att
främst ta fram vårdbehovet för den enskilde) redan i början av januari och
räknar med att kunna göra en första analys i april av vård behovet och
därefter kunna bemanna
Avdelningen för vård och omsorg
Korttids 20 individer
Korttids i väntan på säbo fyra individer
Korttids i väntan på säbodemens 0 st
Kö till säbo 11 individer varav tre individer tilldelade säbo (inklusive korttids)
Kö till demens fyra individer (inklusive korttids)

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Lex Sara fem stycken nya senaste månaden. fyra på Säbo och en i hemtjänst.
Tre kan läggas till i den större pågående utredningen. Den 4e utreds separat.
Förlängd utredningstid till den 20 december innan den skickas till IVO. Kan
redovisas efter det. Anmälningarna handlar om bemötande frågor samt
missförhållanden.
Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se

ORG NR 212000-2015

TEL 0581-810 00

BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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Heltidsresan
Samtliga verksamheter igång. Helgtjänster har startat upp redan i december
på norr. Fler tjänster startas upp i början på nästa år. En del oro i
verksamheter där man upplever att scheman påverkar livssituationen
negativt. I visa verksamheter fungerar det bättre än i andra. Är en pågående
process vilket betyder att det tar tid att lära sig hur allt fungerar och hur man
behöver samspela i grupperna för att få scheman att gå ihop.

Svårigheter att rekrytera vikarier. Diskussion pågår om eventuellt 3 perioder i
sommar för att lösa vikariefrågan samt att öka stabilitet i verksamheten med
en ordinarie alltid på plats.
Covid

Tredje dosen avklarad i verksamheterna samt personal som blir erbjudna att
gå på arbetstid för att ta vaccin. Vi följer rutinen att besök sker på inne i den
enskildes lägenhet på Säbo samt anvisade platser på korttids för att besök kan
ske smittsäkert.
Nya chefer startar i början på nästa år-22

Madde Gustafsson
Förvaltningschef
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Mötesdatum
Behandling
2022-01-13 Utredning Lex Sarah, IVO dnr 3.1.2-37078/2021
2022-01-13 Lex Sarah

Typ
Delegationsärende
Delegationsärende

Beh.status
På dagordningen
På dagordningen

Mötesdatum
Behandling
2022‐01‐13 Anmälan Lex Sarah med bedömning
2022‐01‐13 Dom i Förvaltningsrätten 2022‐01‐03om överklagat
beslut i socialnämnden 2021‐09‐20 om ekonomiskt
bistånd ‐ avslag för klagande
2022‐01‐13 Dom i Förvaltningsrätten 2022‐01‐03om överklagat
beslut i socialnämnden 2021‐07‐20 om ekonomiskt
bistånd ‐ avslag för klagande
2022‐01‐13 Årshjul för planering och uppföljning 2022
2022‐01‐13 Varannandagsutdelning av brev i södra och mellersta
Sverige från och med 31 januari 2022 meddelar
PostNord
2022‐01‐13 Fråga till enhetschef om äldreomsorg på finska
2022‐01‐13 Återkoppling efter svar på synpunkter på brist på
finskspråkig personal i äldreomsorgen
2022‐01‐13 S2021/08228 Regeringsbeslut om utbetalning av
medel i enlighet med överenskommelsen mellan
staten och Sveriges Kommuner och Regioner om
äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med
äldre i fokus
2022‐01‐13 Svar på synpunkter på brist på finskspråkig personal i
äldreomsorgen
2022‐01‐13 Meddelande nr 21 Överenskommelse mellan Sveriges
kommuner och regioner SKR och regeringen Säker
digital kommunikation 17 december 2021

Typ
Meddelanden
Meddelanden

Beh.status
På dagordningen
På dagordningen

Meddelanden

På dagordningen

Meddelanden
Meddelanden

På dagordningen
På dagordningen

Meddelanden
Meddelanden

På dagordningen
På dagordningen

Meddelanden

På dagordningen

Meddelanden

På dagordningen

Meddelanden

På dagordningen

2022‐01‐13 Dom i Förvaltningsrätten 2021‐12‐23 om överklagat
beslut i socialnämnden 2021‐08‐09 om ekonomiskt
bistånd enligt socialtjänstlagen ‐ avslag för klagande

Meddelanden

På dagordningen

2022‐01‐13 Dom i Förvaltningsrätten 2021‐12‐17 om överklagat
beslut i socialnämnden 2021‐11‐08 om ekonomiskt
bistånd enligt socialtjänstlagen ‐ avslag för klagande

Meddelanden

På dagordningen

2022‐01‐13 Dom i Förvaltningsrätten 2021‐12‐17om överklagat
beslut i socialnämnden 2021‐07‐16 om
försörjningsstöd ‐ avslag för klagande
2022‐01‐13 Dom i Förvaltningsrätten 2021‐12‐13 om överklagat
beslut i socialnämnden 2021‐07‐16 om ekonomiskt
bistånd enligt socialtjänstlagen ‐ avslag för klagande

Meddelanden

På dagordningen

Meddelanden

På dagordningen

2022‐01‐13 Dom i Förvaltningsrätten 2021‐12‐10 om överklagat
beslut i socialnämnden 2021‐08‐27 om ekonomiskt bistånd
enligt socialtjänstlagen ‐ avslag för klagande

Meddelanden

På dagordningen

2022‐01‐13 Beslut i ärende lex Sarah, IVO dnr 3.1.2‐
37078/2021
2022‐01‐13 Dom i Förvaltningsrätten 2021‐12‐08 om överklagat
beslut i socialnämnden 2021‐05‐10 om ekonomiskt
bistånd enligt socialtjänstlagen ‐ bifall för klagande

Meddelanden

På dagordningen

Meddelanden

På dagordningen

2022‐01‐13 Dom i Förvaltningsrätten 2021‐12‐08 om överklagat
beslut i socialnämnden 2021‐07‐27 om bistånd enligt
socialtjänstlagen ‐ avslag för klagande
2022‐01‐13 Dom i Förvaltningsrätten 2021‐12‐13 om överklagat
beslut i socialnämnden 2021‐07‐30 om ekonomiskt
bistånd enligt socialtjänstlagen ‐ avslag för klagande

Meddelanden

På dagordningen

Meddelanden

På dagordningen

2022‐01‐13 Dom i Förvaltningsrätten 2021‐12‐09 om överklagat
beslut i socialnämnden 2021‐07‐20 om ekonomiskt
bistånd enligt socialtjänstlagen ‐ avslag för klagande

Meddelanden

På dagordningen

2022‐01‐13 Överlämnande av klagomål på handläggning av
barnärende, IVO Dnr 3.4.2‐48010/2021
2022‐01‐13 Anmälan Lex Sarah
2022‐01‐13 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens
sammanträde den 14 december 2021 KS § 173 ‐
Månadsuppföljning oktober 2021
2022‐01‐13 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges
sammanträde den 6 december 2021 KF § 145 ‐ Avgift
för installation av trygghetslarm

Meddelanden

På dagordningen

Meddelanden
Meddelanden

På dagordningen
På dagordningen

Meddelanden

På dagordningen

2022‐01‐13 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges
sammanträde den 6 december 2021 KF § 146 ‐ Avgift
för uteblivet tidsbeställt hembesök
2022‐01‐13 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens
sammanträde den 14 december 2021 KS § 174 ‐
Riktlinje för investeringar
2022‐01‐13 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens
sammanträde den 14 december 2021 KS § 176 ‐
Årshjul för planering och uppföljning 2022
2022‐01‐13 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens
sammanträde den 14 december 2021 KS § 176 ‐
Årshjul för planering och uppföljning 2022
2022‐01‐13 Aktuellt i samverkan ‐ december 2021 ‐ Aktuellt kring
sammanhållen vård och omsorg i norra Örebro län

Meddelanden

På dagordningen

Meddelanden

På dagordningen

Meddelanden

På dagordningen

Meddelanden

På dagordningen

Meddelanden

På dagordningen

2022‐01‐13 Förändrade avgifter vid placering hos Statens
Meddelanden
institutionsstyrelse (SiS) från och med 2022‐01‐01 ‐
vårdavgifter för ungdomar som vårdas med stöd av 2 §
LVU eller SoL, personer med missbruk som vårdas med
stöd av SoL, fängelselagen eller 27 § LVM

På dagordningen

Meddelanden

På dagordningen

Meddelanden

På dagordningen

Meddelanden

På dagordningen

Meddelanden

På dagordningen

2022‐01‐13 Uppdatering Extra åtgärd ‐ source control vid nära
kontakter ‐ munskydd
2022‐01‐13 Synpunkter på heltid för personal inom vård och
omsorg och satsning på Tallåsen
2022‐01‐13 Synpunkter med önskemål för enskild boende vid
Tallåsen
2022‐01‐13 Uppföljning av Lex Sarah anmälan

