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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2021-05-12
SN §73/21

Dnr:

Godkänna deltagande på distans
Beslut
Ordförande godkänner att samtliga ledamöter och tjänstgörande
ersättare deltar på distans på grund av smittspridningen av
covid-19. Presidiet närvarar i lokalen.
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige samt samtliga nämnder i Lindesbergs
kommun får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får
endast äga rum om ljud- och bildförföring sker i realtid och på
ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra
på lika villkor. Lokalen ska vara beskaffad så att inte obehöriga
kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

2021-05-12
SN §76/21

Dnr: SN 2021/46

Remiss av medborgarförslag om att starta ett projekt
liknande TV-programmet "Fyraåringar på
äldreboende" i Fellingsbro
Beslut
Socialnämnden beslutar
•

Så snart möjligheterna finns igen påbörja tidigare
utarbetat samarbete med barn- och
utbildningsförvaltningen på fler äldreboenden, möten
mellan barn och äldre.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har tillsammans med barn- och
utbildningsförvaltningen sedan år 2018 haft ett liknande projekt
i Storå. Barn från närliggande förskola har varit och hälsat på
äldre på Grönbodahemmet. De har tillsammans haft olika teman
vid träffarna med mycket positivt resultat.
Då pandemin började har förvaltningarna varit tvugna att ställa
in träffarna. Förvaltningen ser positivt på att samarbetet mellan
förskola och äldreboende finns på fler ställen så snart
möjligheterna finns igen.
Förvaltningen ser den stora glädjen som uppstår i mötet, både
för den äldre och barnen.
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår nämnden besluta
•

Att så snart möjligheterna finns igen påbörja tidigare
utarbetat samarbete med barn- och
utbildningsförvaltningen på fler äldreboenden, möten
mellan barn och äldre.

För åtgärd:
Verksamhetschef Jessica Öhlund

För kännedom:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

2021-05-12
SN §77/21

Dnr: SN 2021/53

Patientsäkerhetsberättelse för socialnämnden år
2020
Beslut
Socialnämnden antar Patientsäkerhetsberättelsen för 2020 och
verksamheternas mål 2021/2022 gällande förbättringar för den
enskilde som får hälso- och sjukvård med kommunen som
vårdgivare.
Ärendebeskrivning

Patientsäkerhetsberättelsen tar upp hur
patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i kommunen 2020. Under
2020 har vi haft en global pandemi, covid-19, vilket gjort att
verksamheterna har arbetat med basal hygien för att förhindra
smittspridning, vilket gjort att vissa delar för målarbetet 2020
bör läggas över på 2021/2022. Verksamheternas mål för
2021/2022 bör därför vara att enheterna upprättar
handlingsplaner för arbetet med patientsäkerhet utifrån
enheternas behov; 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.
Förslag till beslut

Socialförvaltningen föreslår nämnden besluta:
• Anta Patientsäkerhetsberättelsen för 2020 och
verksamheternas mål 2021/2022 gällande förbättringar
för den enskilde som får hälso- och sjukvård med
kommunen som vårdgivare.
För åtgärd:
MAS Gunilla Hedblad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

2021-05-12
För kännedom:
Förvaltningschef
Elevhälsan

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2021-05-12
SN §78/21

Dnr: SN 2021/56

Riktlinje för handläggning och bedömning av
boendestöd
Beslut
Socialnämnden beslutar:
• Förlänga riktlinjen avseende handläggning och
bedömning av boendestöd
• Förlänga riktlinjen avseende utförande av boendestöd
Ärendebeskrivning

Riktlinjerna antogs 2018.
Förvaltningen föreslår att de förlängs ett år i nuvarande
utförande. Anledningen är att en genomlysning just nu görs
inom funktionsstöds område och att boendestöd kommer att bli
involverade i detta arbete, både avseende utförande samt
handläggning och bedömning av boendestöd.
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår nämnden besluta
• Förlänga riktlinjen avseende handläggning och
bedömning av boendestöd
• Förlänga riktlinjen avseende utförande av boendestöd
För åtgärd:
Utvecklingsstrateg
Verksamhetschef FS.

För kännedom:
Enhetschef myndighet och e-hälsa
Enhetschef boendestöd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2021-05-12
SN §79/21

Dnr: SN 2021/58

Riktlinje kost i grupp och servicebostad
Beslut
Socialnämnden antar riktlinje ”avgifter för kost i grupp- och
servicebostad inom funktionsstöd”
Ärendebeskrivning

Riktlinjen ”avgifter för kost i grupp- och servicebostad inom
funktionsstöd” antogs i socialnämnden 2017.

De olika alternativen som finns fungerar bra och inga justeringar
behöver göras.
Det som har setts över är hur uppräkningen av kostnaden ska
göras, den kommer justeras enligt jordbruksverkets
livsmedelsprisindex.
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår nämnden besluta
• Att anta riktlinje ”avgifter för kost i grupp- och
servicebostad inom funktionsstöd”
För åtgärd:
Verksamhetschef FS
Utvecklingsstrateg Socialförvaltningen
Ekonom Socialförvaltningen.
För kännedom:
Enhetschef FS

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2021-05-12
SN §80/21

Dnr: SN 2021/25

Information från verksamheten med redovisning av
statistik från Försörjningsstöd,
Arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen
Beslut
Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till
handlingarna
Ärendebeskrivning

Försörjningsstöd redovisar antalet hushåll och individer, antal
barn samt vilka kategorier som är aktuella på Försörjningsstöd
samt jämför hur det såg ut samma period fg år.

Arbetsmarknadsenheten har under 2020 återlämnat 61 ärenden
tilluppdragsgivarna Försörjningsstöd och Arbetsförmedlingen.
En tredjedel av dessa ärenden återkommer till
Arbetsmarknadsenheten efter en tid. Enheten arbetar med att
utvärdera arbetssätt och insatser i syfte att fånga upp dessa
personer redan första gången och undvika rundgång av ärenden.
Arbetsmarknadsenheten redovisar även vad som hänt med
resterande avslutade ärenden samt annan statistik som är
kopplad till dokumentationssystemet GW-Arbetsmarknad.

Förslag till beslut
Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till
handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2021-05-12
SN §81/21

Dnr: SN 2020/106

Externa placeringar april 2021
Beslut
Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till
handlingarna
Ärendebeskrivning

Socialnämnden gav förvaltningen i uppdrag den 17 september
2020 att redovisa verksamheternas externa placeringar
månadsvis.
Förvaltningen redovisar externa placeringar för mars/april
månad 2021.
Förslag till beslut

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2021-05-12
SN §82/21

Dnr: SN 2021/25

Information från verksamheten 2021-04-15
Beslut
Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till
handlingarna.
Ärendebeskrivning

Barn- och unga gruppen:
Ungefär Samma nivå på anmälningar nu jämfört mot mars
månad år 2020, nu 170 orosanmälningar. 215 pågående BBIC
utredningar (barns behov i centrum).
Fortsatt högt tryck inom familjeteamet,
Gemensamt arbete med funktionsstöd för att testa ett
stödboende med medarbetare från både verksamheterna
Oroligheter i Frövi kring ungdomar gemensamt arbete med
skolan
Försörjningsstöd:
140 ansökningar via Mina sidor av 385 stycken pågående
ärenden.

Funktionsstöd
6 individer väntar på LSS boende. Ett Lex Sara ärende avslutat.
En polisanmälan om medicinhantering. Fortsatt arbete med
verksamhetsanpassade scheman.
Ingen covidsmitta för dagen.

Vård och Omsorg
På korttids är det: 21 st enskilda.
Ifrån hemmet är det 1 st på gång.
På tallåsen har vi 2 st enskilda på korttidsplats
På korttids väntar: 10 st (1st demens på tallåsen) som har beslut
på Säbo.
I boendekön:
SÄBO: 13 st
Demens SÄBO: 9 st

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ingen Covidsmitta hos enskilda i verksamheten. Kluster av
personal smittade i olika verksamheter.
Arbete pågår aktivt med verksamhetsanpassade scheman.
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår nämnden besluta
•

Justerandes signatur

Tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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2021-05-12
SN §83/21

Dnr: SN 2021/50

Lägesrapport april socialnämnd 2021
Beslut
Socialnämnden beslutar:
•
•

Lägesrapport för socialnämnd 2021 samt överlämna
rapporten till kommunstyrelsen
Att anta åtgärder för en budget i balans.

Ärendebeskrivning

I och med pandemin är nuläget och framtiden både utifrån ett
kvalitetsperspektiv och ekonomiskt perspektiv oviss. Utbrottet
av Covid-19 har skapat nya problemställningar som vare sig den
kommunala Hälso- och sjukvården eller omsorgen är vana vid.
För Socialförvaltningen har det betytt hantering av nya
lösningar, modeller för samarbete och en förmåga att kunna
agera utifrån snabbt förändrade förutsättningar. Förvaltningens
huvudsakliga uppgift är att leverera verksamheternas
grunduppdrag samtidigt som det skett parallellt med arbetet att
minska smittspridning och skydda äldre och svårt sjuka som är
riskgrupp. Inom förvaltningen har det tagits fram riktlinjer,
rutiner och handlingsplaner för att förhindra spridning av
Covid-19 samt rutiner för vaccinering och provtagning.
Det ekonomiska läget präglas av högt tryck inom alla
förvaltningens verksamhetsområden, men framförallt inom
Individ och Familjeomsorgen. Budgetavvikelsen per sista april
uppgår till -21,8 Mnkr och prognosticerat underskott för hela
2021 är -55,8 Mnkr. Åtgärder behöver vidtas för att minska
underskottet samt för att ge förutsättningar för en budget i
balans 2022.
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår nämnden besluta
• Lägesrapport för socialnämnd 2021 samt överlämna
rapporten till kommunstyrelsen
• Att anta åtgärder för en budget i balans.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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För kännedom:
Utvecklingsstrateg
Förvaltningschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

14 (21)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

15 (21)

2021-05-12
SN §84/21

Dnr: SN 2020/128

Besparing 2021
Beslut
Socialnämnden beslutar att bordlägga ärendet.
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
Lindesbergslokalen Bergsparken är större och mer anpassad så
att ytterligare fler enskilda tas emot.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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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

Ordförande föreslår att ärendet bordläggs

Jari Mehtäläinen (SD), Bertil Jansson (M) och Margareta
Andergard (KD) yrkar bifall till förslag om bordläggning av
ärendet.
Beslutsgång

Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller bordläggas
och finner att ärendet bordläggs.
För kännedom:
Förvaltningschef
Verksamhetschef
Ekonom

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2021-05-12
SN §85/21

Delegationsärenden
Beslut
Delegationsärenden läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning

Följande meddelas till Socialnämnden:

-Utredning av allvarlig händelse 2021-0124 Hemtjänst Frövi, Arbetsmiljöverket dnr
2021/016517 Dnr SN 2021/52
2021-04-08 Yttrande och handlingar för ej verkställt
beslut om korttidsboende enligt socialtjänstlagen SoL,
IVO dnr 3.3.1-25113-2020-4 Dnr SN 2021/44
2021-02-09 Yttrande och handlingar för ej verkställt
beslut om korttidsboende enligt socialtjänstlagen SoL,
IVO dnr 3.3.1-25085/2020-3 Dnr SN 2021/47

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2021-05-12
SN §86/21

Meddelanden
Beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning

Följande meddelas till Socialnämnden:

2021-04-26 Förvaltningsrätten i Karlstad dom 202104-26, målnr 1656-21 - Ekonomiskt bistånd Dnr
2021-05-03 Dom i Förvaltningsrätten 2021-05-03 om
överklagat beslut i socialnämnden 2021-02-02 om
ekonomiskt bistånd - avslag för klagande Dnr
2021-04-07 Dom i Förvaltningsrätten 2021-04-07
målnr 1131-21 om överklagat beslut i socialnämnden
2021-02-15 om ekonomiskt bistånd - avslag för
klagande Dnr
2021-04-08 Dom i Förvaltningsrätten 2021-04-08
målnr 7625-20 om överklagat beslut i socialnämnden
2020-12-14 om ekonomiskt bistånd - avslag för
klagande Dnr

2021-04-13 Protokollsutdrag från Tillväxtnämndens
sammanträde den 13 april 2021 TN § 25 - Redovisning
av statistik från arbetsmarknadsenheten och
försörjningsstöd resultat och nuläge 2020/2021 Dnr SN
2021/25
2021-04-13 Rapport Grundläggande granskning av
styrelsen och nämnderna 2020 - med missiv från
Revisorerna Dnr SN 2021/59

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2021-04-14 Utredning Lex Sarah om missförhållande i
jourhem enligt SoL kap 14 3-7 §§ Dnr SN 2021/29
2021-04-20 Uppföljning av att insatta åtgärder fått
avsedd effekt i Lex Sarah särskilt boende Ågården, SoL
kap 14 3-7 §§ Dnr SN 2021/23

2021-04-20 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens
sammanträde den 20 april 2021 KS § 54 - Ekonomisk
uppföljning februari 2021 Dnr SN 2021/50

2021-04-20 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens
sammanträde den 20 april 2021 KS § 53 - Hyresavgifter
för gruppbostäder LSS inom funktionsstöd i
socialförvaltningen Dnr SN 2021/6
2021-04-21 Beslut i Inspektionen för vård och omsorg
2021-04-21 om konstaterade brister, besök på
korttidsboende under Corona-pandemin - ärendet
avslutas, dnr 3.5.1-59728/2020-4 Dnr SN 2020/139

2021-04-21 Beslut om statsmedel till verksamhet med
personligt ombud 2021 Dnr SN 2021/8
2021-04-26 Protokollsutdrag från
Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april 2021
KF § 26 - Revisionsberättelse 2020 Lindesbergs
kommun Dnr
2021-04-26 Protokollsutdrag från
Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april 2021
KF § 30 - Redovisning ej verkställda beslut inom
socialförvaltningen kvartal 3 2020 Dnr SN 2020/126
2021-04-26 Protokollsutdrag från
Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april 2021
KF § 27 - Årsredovisning 2020 Dnr SN 2021/16

2021-04-27 Dom i Förvaltningsrätten 2021-04-27 om
överklagat beslut i socialnämnden 2021-03-18 om
ekonomiskt bistånd - avslag för klagande Dnr

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2021-04-28 Lex Sarah LSS Lillhaga gruppboende Dnr
SN 2021/68

2021-04-28 Dom i Förvaltningsrätten 2021-04-28 om
överklagat beslut i socialnämnden 2020-11-27 om
ekonomiskt bistånd - avslag för klagande Dnr
2021-04-29 Dom i Förvaltningsrätten 2021-04-29 om
överklagat beslut i socialnämnden 2021-03-19 om
ekonomiskt bistånd - avslag för klagande Dnr

2021-03-30 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens
sammanträde den 30 mars 2021 KS § 39 - Uppföljning
av internkontroll 2020 för alla nämnder och kommunala
bolag Dnr SN 2020/15
2021-03-30 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens
sammanträde den 30 mars 2021 KS § 38 Årsredovisning 2020 Dnr SN 2021/16

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

20 (21)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2021-05-12
SN §87/21

Övriga frågor
Beslut
Övriga frågor läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning

Följande meddelas till Socialnämnden:

Jari Mehtäläinen (SD) önskar en sammanställning av
ordförandebeslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

21 (21)

