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Jari Mehtäläinen (SD), deltar via länk § 37 – 45, 47 – 49 
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Sara Andersson, Ekonom 
Rouzbeh Isa, Sekreterare 
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SN §37/21   Dnr:  
 
Godkänna deltagande på distans 
 

Beslut 
 
Ordförande godkänner att samtliga ledamöter deltar på distans 
under dagens sammanträde på grund av covid-19. 
Socialnämndens presidium närvarar fysiskt. 

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. 

Förslag till beslut 

Ordförande godkänner att samtliga ledamöter deltar på distans 
under dagens sammanträde på grund av covid-19. 
Socialnämndens presidium närvarar fysiskt. 

 
_____ 
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SN §38/21   Dnr: SN 2020/123 
 
Strategisk lokal- och bostadsförsörjning – 
Socialförvaltningen Lindesberg 
 

Beslut 

Socialnämnden beslutar: 
 

• Ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med en framtida 
lokal och bostadsförsörjningsplan utifrån ett 10 årsperspektiv. 

• Ge förvaltningen i uppdrag att arbeta fram förslag gällande 
nytt LSS boende, med redovisning i juni månad 2021. 

• Rapportera till Socialnämnden kommande utredningar och 
tidsperspektiv inkluderat vilka eventuella merkostnader 
utredning-/utredningarna ger. 

• Anställa en timanställd projekt/processledare för uppdraget 
under 2021 med start i april månad.  

• Redovisning sker vid Socialnämnden i juni månad 2021. 

Ärendebeskrivning 

Socialförvaltningen är en stor förvaltning inom kommunen, som 
arbetar utifrån tre olika verksamhetsområden; Vård- och 
omsorg, funktionsstöd och individ och familj. 

Förvaltningen ser att lokal- och bostadsbehov är stort för alla 
dessa tre verksamhetsområden. Förvaltningen har idag inte 
någon tydlig strategi för sina bostäder och verksamhetslokaler 
för framtiden.  

Syftet med första delrapporten kartlägga förvaltningens nuläge 
och lokalbehov genom att få en god kännedom. Utifrån detta 
kommer sedan strategier för framtida lokalförsörjning fram. 

Uppdraget syftar till att ta fram en första version av strategisk 
lokal- och bostadsplanering för Socialförvaltningen. Dokumentet 
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bör sedan uppdateras var femte år och rapporten är uppbyggd 
för att kunna utvecklas och fördjupas efter framtida behov. 

Denna rapport har en tidshorisont på 10 år, vilket innebär att de 
behov och framtidsscenarier bygger på denna tidshorisont. 

Verksamheternas arbetssätt och organisation har en stor 
påverkan på hur arbetet bedrivs och därmed hur lokalerna 
planeras, i denna rapport är utgångspunkten hur det ser ut idag.  

I rapporten har utbyggnadsmöjligheter enbart redovisats utifrån 
gällande detaljplan. Hänsyn har inte tagit till externa och interna 
flöden, teknisk genomförbarhet, praktisk möjlighet att flytta 
befintliga verksamheter m.m. Fördjupning bör ske i nästa steg 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

• Ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med en framtida 
lokal och bostadsförsörjningsplan utifrån ett 10 årsperspektiv. 

• Ge förvaltningen i uppdrag att arbeta fram förslag gällande 
nytt LSS boende, med redovisning i juni månad 2021. 

• Rapportera till Socialnämnden kommande utredningar och 
tidsperspektiv inkluderat vilka eventuella merkostnader 
utredning-/utredningarna ger. 

• Anställa en timanställd projekt/processledare för uppdraget 
under 2021 med start i april månad.  

• Redovisning sker vid Socialnämnden i juni månad 2021. 

_____ 
 
För åtgärd: 
Maria Fossen, FALAB/LIBO 
För kännedom: 
Förvaltningschef, socialförvaltningen. 
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SN §39/21   Dnr: SN 2021/14 
 
Ej verkställda kvartal 4 2020 
 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

• Att sammanställningen avseende ej verkställda beslut 
kvartal 4 år 2020 delges kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 
Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd 
enligt Socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt Lagen som stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS).  
 
Om ett beslut inte verkställts inom tre månader ska kommunerna 
rapportera detta till IVO. Kommunerna rapporterar kvartalsvis. Om 
IVO bedömer att den enskilde har fått vänta oskäligt länge på att ett 
beslut ska verkställas kan myndigheten ansöka om utdömande av 
en särskild avgift hos förvaltningsrätten. 

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

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta: 

• Att sammanställningen avseende ej verkställda beslut 
kvartal 4 år 2020 delges kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige.  

 
_____ 

 
För kännedom: 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
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SN §40/21   Dnr: SN 2019/67 
 
Utvärdering bemanningsekonomi februari 2021 
 

Beslut  

Socialnämnden beslutar: 

• Att tack för informationen och lägga den till handlingarna  

• Samt att ge förvaltningen i uppdrag att pausa de ekonomiska 
uppföljningarna och istället ge löpande information av 
processen. Ekonomiska uppföljningar återupptas så snart 
förutsättningar ges utifrån rådande läge.  

Ärendebeskrivning 

Socialförvaltningen har sedan 2019 arbetat med projektet 
bemanningsekonomi som en del i att införa heltid som norm. 
Bemanningsekonomi går ut på att ha verksamhetsanpassade, 
rörliga scheman i perioder om fyra veckor och förkortade 
arbetspass för natten samt att införa samplaneringsytor.  

Under hösten 2020 har fyra enheter varit startgrupper, två inom 
funktionsstöd och två inom Vård och omsorg. Den första 
perioden med nya scheman startades 26:e oktober för 
funktionsstöd och 9:e november för Vård och omsorg.  

Syftet med det nya arbetssättet ur en ekonomisk synvinkel är att 
minska kostnaderna genom att använda befintlig personal mer 
effektivt samt att ta tillvara på den ordinarie personalens ökade 
sysselsättningsgrad i samband med heltidsresan och därigenom 
minska användandet av timvikarier.  

De två startgrupperna inom Vård och omsorg har pausat sina 
rörliga scheman fram till september på grund av pandemin. 
Förutom de två startgrupperna har ytterligare ett särskilt 
boende och två hemtjänstgrupper verksamhetsanpassade 
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scheman och de fortsätter med rörliga scheman. Resterande 
gruppers startdatum har flyttats fram till september.   

Den ena av Funktionsstöds startgrupper var korttidsboendet. 
Resultatet av införandet av verksamhetsanpassade scheman har 
där varit att bemanningen kunnat anpassas utifrån behovet, som 
varierar mer än på en vanlig gruppbostad. Boendet kommer nu 
att börja samplanera med ett av de andra gruppboendena som 
startat upp vilket ger en effektivare resursanvändning. Den andra 
startgruppen inom Funktionsstöd har sett att bemanningen 
sprids ut mer jämnt över dagen vilket gör tiden när dag- och 
kvällspersonalen arbetar samtidigt minskar. Ytterligare fyra 
gruppboenden har från och med 18 januari startat med 
verksamhetsanpassade scheman. 
 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

• Att tack för informationen och lägga den till handlingarna  

• samt att ge förvaltningen i uppdrag att pausa de ekonomiska 
uppföljningarna och istället ge löpande information av 
processen. Ekonomiska uppföljningar återupptas så snart 
förutsättningar ges utifrån rådande läge.  

_____ 
 

För kännedom: 
Förvaltningschef  
Ekonom 
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SN §41/21   Dnr: SN 2020/142 
 
Habiliteringsersättning 2021 
 

Beslut 

Socialnämnden beslutar enligt: 

• Alternativ 1: Förutsatt att beslut fattas av regeringen om 
mer medel ska förvaltningen rekvirera dessa och 
tillfälligt höja habiliteringsersättningen med 50 kr/dag 
för de som deltar i daglig verksamhet samt att om medel 
finns kvar i slutet av året fördela dem till de enskilda som 
deltagit i daglig verksamhet enligt LSS.  

Ärendebeskrivning 
Under 2019 och 2020 har regeringen tilldelat kommunerna 
statsbidrag i syfte att införa eller höja en låg dagpenning för dem 
som deltar i daglig verksamhet enligt LSS. Besluten har kommit 
årsvis och det har ännu inte utlysts några medel för 2021.  

Det är upp till varje kommun att besluta om 
habiliteringsersättningen som är frivillig för kommunerna. I 
Lindesbergs kommun betalas 10 kr per dag ut men under 2019 
och 2020 har summan höjts med 50 kr till totalt 60 kr per dag 
med hjälp av statsbidraget. Utan statsbidraget behöver 
förvaltningen budgetkompensation för att kunna fortsätta att 
betala ut den högre nivån. Kostnaden för detta beräknas till 0,9 
Mnkr per år, förutsatt att antalet deltagare och dagar inte 
förändras mycket.  

Om varken statsbidrag eller budget tilldelas måste ersättningen 
återgå till 10 kr/dag för de enskilda. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta om något av följande 
tre alternativ: 

• Alternativ 1: Förutsatt att beslut fattas av regeringen om 
mer medel ska förvaltningen rekvirera dessa och 
tillfälligt höja habiliteringsersättningen med 50 kr/dag 
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för de som deltar i daglig verksamhet samt att om medel 
finns kvar i slutet av året fördela dem till de enskilda som 
deltagit i daglig verksamhet enligt LSS.  

• Alternativ 2: Att äska medel av kommunstyrelsen för en 
budgetkompensation om 0,9 Mnkr årligen för att 
finansiera en höjning av habiliteringsersättningen med 
50 kr/dag för de som deltar i daglig verksamhet enligt 
LSS.  

• Alternativ 3: Att inte fortsätta med höjningen av 
habiliteringsersättningen med 50 kr/dag för de som 
deltar i daglig verksamhet enligt LSS och återgå till 
ursprungsnivån 10 kr/dag. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 
 
Mathz Eriksson (C) förslår att nämnden beslutar enligt 
alternativ 1. 
 
Jari Mehtäläinen (SD) yrkar bifall till Mathz Eriksson (C) förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt Mathz Eriksson 
(C) förslag. 
 

_____ 
 
För åtgärd: 
Enhetschef Daglig verksamhet  
Ekonom 
För kännedom: 
Förvaltningschef  
Verksamhetschef 
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SN §42/21   Dnr: SN 2020/92 
 
Serviceinsatser inom hemtjänsten 
 

Beslut 

Socialnämnden beslutar: 

• Att ge socialförvaltningen i uppdrag att genomföra en 
längre upphandling av insatsen tvätt av extern aktör för 
samtliga hemtjänstgrupper. 

• Att ge socialförvaltningen i uppdrag att genomföra en 
längre upphandling av insatsen städ av extern aktör för 
hemtjänsten i Frövi. 

• Att finansiera köp av insatserna städ och tvätt inom 
befintlig budget. 

Ärendebeskrivning 

Under de senaste åren har serviceinsatsen tvätt utförts av en 
extern aktör för samtliga hemtjänstgrupper medan insatsen städ 
har testats i Frövi hemtjänst. Insatserna har fungerat bra med 
god kvalité för de enskilda samtidigt som det frigjort tid för den 
ordinarie personalen som istället har kunnat användas till 
omvårdnadsinsatser. 

I år och de kommande åren framöver ser vi en kraftig ökning av 
antalet äldre, framförallt i ålderskategorin 90 år och äldre. Detta 
i kombination med en minskning av andelen individer i 
arbetsför ålder gör att vi kommer behöva hitta andra lösningar 
för att kunna ha kapacitet att utföra omvårdnadsinsatserna. En 
del i det är att renodla undersköterskornas arbetsuppgifter 
genom att lägga ut serviceinsatser på en extern aktör.  

Vid tidigare utvärderingar har det visat sig att det är lönsamt ur 
ett ekonomiskt perspektiv att en extern aktör utför insatsen då 
personalkostnaden för att en undersköterska ska utföra 
insatserna städ eller tvätt överstiger kostnaden för den externa 
aktören. Kommunal har varit delaktiga under projekttiden och 
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ställer sig positiva till fortsatt arbetet med att renodla 
undersköterskans arbetsuppgifter. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

• Att ge socialförvaltningen i uppdrag att genomföra en 
längre upphandling av insatsen tvätt av extern aktör för 
samtliga hemtjänstgrupper. 

• Att ge socialförvaltningen i uppdrag att genomföra en 
längre upphandling av insatsen städ av extern aktör för 
hemtjänsten i Frövi samt att se över om fler 
hemtjänstgrupper kan ingå. 

• Att finansiera köp av insatserna städ och tvätt inom 
befintlig budget. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Mathz Eriksson (C) föreslår följande ändringsförslag: 

Att följande tas bort från punkt tre i förvaltningens förslag: se 
över om fler hemtjänstgrupper kan ingå.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Mathz Erikssons 
(C) ändringsförslag och finner att nämnden beslutar enligt 
Mathz Eriksson (C) förslag. 

 

_____ 
 

För åtgärd: 
Verksamhetschef, Vård och omsorg 
För kännedom: 
Enhetschefer Vård och omsorg 
Ekonom 
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SN §43/21   Dnr: SN 2021/50 
 
Uppföljning och analys 2021 för socialnämnden 
Extra Månadsuppföljning februari 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

• Att godkänna den ekonomiska uppföljningen per sista 
februari  

• Samt att anta åtgärder för en budget i balans.  

Ärendebeskrivning 

Med anledning av budgetavvikelsen per sista februari lämnas en 
extra månadsuppföljning utöver de i årshjulet beslutade. 
Månadsuppföljningen beskriver det ekonomiska läget per sista 
februari 2021 samt ger en prognos för helåret.  

Det prognosticerade underskottet för 2021 är -47,0 Mnkr varför 
förvaltningen föreslår nämnden att anta åtgärder för en budget i 
balans. Underskottet behöver hanteras i god tid för att kunna få 
effekt på eventuella besparingar. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta  

• Att godkänna den ekonomiska uppföljningen per sista 
februari  

• Samt att anta åtgärder för en budget i balans.  
_____ 

 
För åtgärd: 
Förvaltningschef  
Ekonom 
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SN §44/21   Dnr: SN 2021/12 
 
Ersättningsnivåer för viss privat utförd personlig 
assistans enligt LSS 9 § 2 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

• Ersättningsnivåerna för viss privat utförd personlig 
assistans enligt LSS skall justeras enligt förvaltningens 
förslag. 

• Med detta beslut upphävs beslutsärende § 23 - 
Ersättningsnivåer för viss privat utförd personlig 
assistans enligt LSS 9 § 2 från Socialnämndens 
sammanträde den 11 februari 2021. 

Ärendebeskrivning 

Assistansersättningens timbelopp för år 2021 blir enligt beslut 
från regeringen 315 kr per timme. Schablonersättningen är den 
statliga ersättningen för kostnaden per timme att bedriva 
personlig assistans och är lika för alla brukare och anordnare. 
Timschablonen höjs med 3,5 procent till 315 kronor per timme, 
vilket innebär en höjning på 10,7 kronor i timmen jämfört med 
2020. 

Verksamheten för funktionsstöd har justerat 
ersättningsnivåerna för viss privat utförd assistans enligt LSS 
enligt årets timbelopp, 2021 för assistansersättning enligt SFB 
51 kap (Socialförsäkringsbalken) vilket innebär följande nivåer; 

Kategori A 75–100 % av assistansen utför av anhörig/anhöriga 
som bor tillsammans med personen. 267,80 kronor 85% av SFB 
belopp 

Kategori B 75–100 % av assistansen utför av anställda som 
saknar vårdbiträdesutbildning-eller undersköterskeutbildning 
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eller annan jämförbar utbildning. 296,1 kronor 94 % av SFB 
belopp 

Kategori C 75–100 % av assistansen utförs av anställda med 
vårdbiträdeseller undersköterskeutbildning eller annan 
jämförbar utbildning. 315 kronor 100 % av SFB belopp 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

• Ersättningsnivåerna för viss privat utförd personlig 
assistans enligt LSS skall justeras enligt förvaltningens 
förslag. 

• Med detta beslut upphävs beslutsärende § 23 - 
Ersättningsnivåer för viss privat utförd personlig 
assistans enligt LSS 9 § 2 från Socialnämndens 
sammanträde den 11 februari 2021. 

_____ 
 

För åtgärd: 
Ekonom, socialförvaltningen 
Enhetschef, 
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SN §45/21   Dnr: SN 2021/25 
 
Information från verksamheten 2021-02-11 

Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen 

Ärendebeskrivning 

Vård och Omsorg  
• Väntar SÄBO plats 19 individer (varav sju individer på korttids).  
• Väntar SÄBO demensplats sex individer. Ökning på SÄBO demens 

beslut.  
• På korttids är det idag: 19 st enskilda.  
• Märker en stor skillnad på att vi under jan-feb fått fler enskilda i ett 

sent palliativt skede.   
• Rekrytering enhetschef Kärnan. Anna Johansson startar 1 mars  
• Preliminär plan öppna demensdagvården marsmånad. Minimala 

grupper om två förmiddag/eftermiddag.  
• Heltidserbjudande omgång 2 förfrågan. 40 tal totalt (VoO/FS).  
• Lex Sara anmälningar ökar inom verksamheten. 

Individ och familj   
• Summerar senast året så ser vi en ökning av antal orosanmälningar 

2019 1312 st och 2020 1546 st i dessa ökningar så ser man den 
största i omsorgsbrist av yngre barn vilket resulterat i fler placeringar.  

• Fortsatt högt tryck på verksamheten hela barn och unga.  
• Nu läget ca 60 placerade barn och inom kort tid 11 nya placeringar 

som väntar på familjehem.  
• Brist på familjehem något som generar placeringar konsulentsstöda 

familjehem. 

Funktionsstöd  
• Nio individer som fått beslut och väntar på plats.  
• Samarbete med Kumla kommun gällande platsköp.  
• Ökning av Lex Sara anmälningar inom verksamheten  
• Daglig verksamhet kommer ha fortsatt reducerad verksamhet tills 

målgruppen är vaccinerade  
• Korttidsboendet Björkstugan stänger en sommarmånad   

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
Tacka för informationen och lägga den till handlingarna 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2021-03-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §47/21 
 
Delegationsärenden 

Beslut 
 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Socialnämnden: 
 
 Beslut avseende skadeståndsanspråk Dnr SN 2021/49   

 
01.03.2021 Komplettering av lex Sarah utredning 
gällande felutskick försörjningsstödsenheten Dnr SN 
2021/24 

  

 
02.03.2021 Svar på begäran om yttrande och 
handlingar i ärende om ej verkställt beslut om 
öppenvårdsverksamhet enligt SoL, IVO dnr 3.3.1-
54963/2020-2 Dnr SN 2021/17 

  

 
03.03.2021 Komplettering tillsyn efter klagomål på 
verksamhet vid 57:an gruppboende, IVO dnr, 35.1-
00208/2021 Dnr SN 2021/4 

  

 
15.02.2021 Avtal om verksamhetssystem för vård och 
omsorg och individ- och familjeomsorg från och med 
2021-01-01, Appva Medication and Care Support Dnr SN 
2021/39 

  

 
16.02.2021 Utredning Lex Sarah LSS Gläntans 
gruppboende Dnr SN 2021/9 

  

 
18.02.2021 Kompletterande handlingar i tillsyn efter 
klagomål på verksamhet vid 57:an gruppboende, IVO 
dnr, 35.1-00208/2021-3 Dnr SN 2021/4 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2021-03-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §48/21 
 
Meddelanden 

Beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Socialnämnden : 
 
05.02.2021 Förvaltningsrätten i Karlstad dom 2021-
02-05 målnr 6408-20 - Ekonomiskt bistånd Dnr  

  

 
08.02.2021 Förvaltningsrätten i Karlstad dom 2021-
02-08 målnr 5366-20 - Ekonomiskt bistånd Dnr  

  

 
08.02.2021 Kammarrätten i Göteborg beslut 2021-02-
08 målnr 359-21 - Ekonomiskt bistånd; fråga om 
prövningstillstånd  

  

 
10.02.2021 Förvaltningsrätten i Karlstad 2021-02-10 
målnr 1903-20 - Återkrav av ekonomiskt bistånd Dnr  

  

 
10.02.2021 Förvaltningsrätten i Karlstad dom 2021-
02-10, målnr 6607-20 - Ekonomiskt bistånd Dnr  

  

 
10.02.2021 Förvaltningsrätten i Karlstad dom 2021-
02-10, målnr 6714-20 - Ekonomiskt bistånd Dnr  

  

 
10.02.2021 Förvaltningsrätten i Karlstad dom 2021-
02-10 målnr 5187-20 5693-20 - Ekonomiskt bistånd 
Dnr  

  

 
12.02.2021 Förvaltningsrätten i Karlstad dom 2021-
02-12 målnr 7067-20 - Bistånd enligt socialtjänstlagen 
Dnr  

  

 
17.02.2021 Förvaltningsrätten i Karlstad dom 2021-
02-17, målnr 6478-20 - Talan om återkrav Dnr  
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2021-03-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

28.01.2021 Förvaltningsrätten i Karlstad dom 2021-
01-28 målnr 5895-20 - Bistånd enligt socialtjänstlagen 
Dnr  

  

 
29.01.2021 Kammarrätten i Göteborg beslut 2021-01-
29 - målnr 7908-20 - Ekonomiskt bistånd; fråga om 
prövningstillstånd  

  

 
 Fortsatt utredning av Lex Sarah 57:ans gruppboende 
Dnr SN 2021/10 

  

 
 Komplettering utredning av Lex Sarah 57:ans 
gruppboende Dnr SN 2021/10 

  

 
 Utredning och bedömning av Lex Sarah gällande 
felutskick försörjningsstödsenheten Dnr SN 2021/24 

  

 
02.03.2021 Dom i Förvaltningsrätten 2021-03-02 
målnr 131-21 om överklagat beslut i socialnämnden 
2020-12-18 om ekonomiskt bistånd - avslag för 
klagande Dnr  

  

 
04.03.2021 Dom i Förvaltningsrätten 2021-03-02 
målnr 131-21 om överklagat beslut i socialnämnden 
2020-12-18 om ekonomiskt bistånd - bifall för klagande 
Dnr  

  

 
04.03.2021 Dom i Förvaltningsrätten 2021-03-04 
målnr 6606-20 om överklagat beslut i socialnämnden 
2020-10-20 om ekonomiskt bistånd - avslag för 
klagande Dnr  

  

 
05.03.2021 Beslut i Inspektionen för vård och omsorg 
2021-03-05 om att avsluta ärende om ej verkställt 
beslut om kontaktperson enligt LSS, IIVO dnr 8.8.1-
34071/2019-10 Dnr SN 2020/132 

  

 
08.02.2021 Lex Sarah om missförhållande i jourhem 
Dnr SN 2021/29 

  

 
09.02.2021 Lex Sarah om tillsynsbesök hos enskild, 
hemtjänsten Kärnan Dnr SN 2021/30 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2021-03-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
09.03.2021 Personuppgiftsincident gällande felutskick 
från familjeenheten 2021-03-09 Dnr SN 2021/48 

  

 
16.02.2021 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 16 februari 2021 KS § 19 - 
Uppsiktsplikt barnkonventionen december 2020 för 
kommunstyrelsen Dnr  

  

 
16.02.2021 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 16 februari 2021 KS § 17 - 
Ombudgetering investeringar från 2020 till 2021 Dnr SN 
2020/128 

  

 
16.02.2021 Svar på klagomål på verksamhet gällande 
ekonomiskt bistånd, IVO dnr, 3.4.2-60918/2020-3 Dnr 
SN 2020/146 

  

 
16.02.2021 Inspektion av stödboende Lindesberg 
Ungstöd, IVO dnr 3.2.2-07011/2021 (Kvarnen dnr 3.2.2-
07009/2021) Dnr SN 2021/31 

  

 
25.02.2021 Dom i Förvaltningsrätten 2021-02-25 
målnr 7296-20 om överklagat beslut i socialnämnden 
2020-12-03 om ekonomiskt bistånd - avslag för 
klagande Dnr  

  

 
27.01.2021 Begäran om uppgifter i tillsyn av bostad 
med särskild service för vuxna enligt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) -  förekomst av 
tvångs- och begränsningsåtgärder, IVO dnr 2.7.1-
19666/2020 Dnr SN 2021/19 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2021-03-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §49/21 
 
Övriga frågor 

Beslut 
 
Övriga frågor läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Socialnämnden: 
 
Inga övriga frågor ställdes under sammanträdet. 
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