
 

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN  

 

Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med Socialnämnden, Torsdag den 14 
januari 2021, kl 9:00. 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 Rouzbeh Isa 

Ordförande Sekreterare 

  

 Ledamöter 

Elin Axelsson, v ordförande (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) 

Björn Larsson (-) 

Jari Mehtäläinen (SD) 
 

 Ersättare 

Ingela Larsson (S) 

Libaan Mohamoud (S) 

Vera Peci (S) 

Linda Palm (C) 

Maria-Pia Karlsson (C) 

Annika Himmerfält (V) 

Bertil Jansson (M) 

Stina Sundling (L) 

Ingalill Lennartdotter (MP) 

Tom Persson (SD) 

Fredrik Rosenbecker (SD) 
 

 

   



Nr. Ärende Dnr Föredragande Tid 

 Val av justerare     

 Beslutsärenden     

1. Godkännande deltagande på distans    

2. Resursfördelningsmodellen SN 2020/4   

3. Utvärdering bemanningsekonomi SN 
2019/67 

  

4. Redovisning externa placeringar 
november 2020 

SN 
2020/106 

  

5. Försörjningsstöd enligt riksnorm 2021 SN 2021/3   

6. Information från verksamheten december 
2020 

SN 2020/4   

7. Information från ordförande december 
2020 

SN 2020/4   

8. Sommarkollo för seniorer SN 
2019/118 

  

9. Delegationsärenden     

10. Meddelanden     

11. Övriga frågor     

     

 
 



  

 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

2021-01-11  SN 2020/4 

 Kommunledningskontoret 
Anette Persson 
 0581-810 32 
anette.persson@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Socialnämnden 
 

Resursfördelningsmodellen 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 
Tack för informationen och lägga den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 

Controller Anette Persson föredrar om resursfördelningsmodellen: 

 Modell för fördelning av driftbudget. 

 Utvecklad med stöd av RKA –Rådet för främjande av kommunala 
analyser. 

 Direkt koppling till demografiskt betingade behov. 

 Fördelningsgrund; referenskostnad, standardkostnad och 
likhetsutsökning.  

Anette Persson 
Handläggare 

 

Bilagor: 

Resursfördelningsmodellen 



Re su rsförde ln in gsm ode ll



Re su rsförde ln in gsm ode ll

• Modell för fördelning av driftbudget

• Utvecklad med stöd av RKA – Rådet för främjande av 
kommunala analyser

• Direkt koppling till demografiskt betingade behov

• Fördelningsgrund; referenskostnad, standardkostnad och 
likhetsutsökning



Re fe re n skostn a d  , likn a n de  kom m u n , 
likh e t su t sökn in g
• Referenskostnaden indikerar vad respektive verksamhet borde 

ha för nettokostnad om kommunen bedriver den verksamheten 
med genomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet.

• Likhetsutsökning innebär att Lindesbergs kommun och sju 
andra kommuner som ligger närmast varandra vad gäller 
invånarantal och  olika nyckeltal bildar en jämförelsegrupp. 

• De nyckeltal som används bedöms ha påverkan på 
verksamhetens kostnad och viktas. 



Exe m pe l på  re fe re n skostn a d
Referenskostnad grundskola F-9, kr/inv
Referenskostnaden för grundskola inkl. förskoleklass bygger på nettokostnaden för grundskola och förskoleklass i 
riket, andel 6-15-åringar i kommunen, barn med utländsk bakgrund samt antaganden om merkostnader för små 
skolor och skolskjuts. Därutöver tas hänsyn till kommunövergripande delar såsom löner, bebyggelsestruktur och 
befolkningsutveckling. Källa: SKR.

Referenskostnad äldreomsorg, kr/inv
Referenskostnaden för äldreomsorgen bygger på nettokostnaden för äldreomsorg i riket, 
åldersstruktur (andel 65-79 år, 80-89 år och 90+ år i kommunen), civilstånd, ohälsa, andel 
födda utanför Norden, restider i hemtjänsten samt merkostnader för institutionsboende i 
glesbygd. Därutöver tas hänsyn till kommunövergripande delar såsom löner, 
bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. Källa: SKR.



Likh e t su t sökn in g

• Likhetsutsökning innebär att Lindesbergs kommun och sju 
andra kommuner som ligger närmast varandra vad gäller 
invånarantal och olika nyckeltal bildar en jämförelsegrupp. 

• De nyckeltal som används är framtagna tillsammans med 
RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser) och 
bedöms ha påverkan på verksamhetens kostnad. Dessa 
viktas utifrån förklaringsgrad



Nycke lta l Rä ddn in gst jä n st
Urval/viktning 30% 25% 30% 5% 1 5% 5% 100%

Invånare 
totalt

Tätortsgrad 
kommun

Bilväg i 
kommunen
, total, 
meter/inv

Kvinnor i 
befolkninge
n kommun, 
andel (%)

Samverkan- 
utför 
kommun 
IVP 1= Ja

Sjukhusvå
rdade till 
följd av 
oavsiktliga 
skador 
(olyckor) 
antal/inv

Invånare 
80+ totalt

Nettokostnad 
kr/inv

Lindesberg 23 575 73,0 123,1 49,2 1 10,1 1 409 1 223
Laholm 25 491 72,0 106,3 49,3 1 10,1 1 570 917
Ulricehamn 24 445 68,0 108,6 49,1 1 11,1 1 547 802
Östhammar 22 048 67,0 127,8 48,5 1 8,9 1 462 1 164
Bollnäs 26 991 70,0 126,3 49,8 1 8,3 1 775 1 066
Hedemora 15 457 70,0 122,7 49,1 1 11 998 1 000
Alvesta 20 150 69,0 138,1 48,9 1 11,5 1 233 877
Finspång 21 758 80,0 103,1 48,7 1 10 1 424 1 339
Genomsnittlig 1 049

Argument urval och viktning:
Nedanstående urval har gjorts för att Strängnäs kostnader ska jämföras med kommuner som har likartad befolkningsstruktur, tätortsgrad,bilväg i 
kommunen, samverkan och olyckor för att därmed få en rättvis bild över vad verksamheten "borde" kosta.

Invånarantalet 30 % - samma viktning som alla andra referenskostnader/viktningar
Bilväg i kommunen 30% - Jämföras med kommuner som har likartat vägnät (E20) samma risk för olyckor.
Tätortsgrad kommun 25 % - Jämföras med kommuner som har en liknande tätortsgrad, fler tätoterr kräver en viss typ av organisation för 
räddningstjänsten
Invånare +80 5%: Fler äldre, fler olyckor
Kvinnor i befolkningen 5% - Statistik visar att fler kvinnor i befolkningen medför färre olyckor
Sjukhusvårdade till följd av ... 5% - Jämföras med kommuner som har likartade skadebilder
Samverkan IVPA - Jämföras med kommuner som erbjuder IVPA



Nycke lta l b il- och  cyke lvä ga r , pa rke r in g, pa rke r
Urval/viktning 30% 15% 15% 15% 10% 5% 5% 5% 100%

Invånare 
totalt

Tätortsgrad 
kommun

Landareal 
kommun, 
kvadratkilo
meter

Bilväg i 
kommunen 
totalt 
meter/inv

Cykelväg i 
kommunen , 
kommunal 
meter/inv

Förändring i 
antal 
invånare  
under 
senaste 
femårsperio
den,andel

Inpendling
somfattnin
g i 
kommunen

Utpendlings
omfattning 
i 
kommunen 

Nettokostnad 
väg,järnvägsnät, 
parkering samt 
parker kr/inv

Lindesberg 23 575 73,0 1 377,51 123,1 0,1 1,7 25 26 1 575
Östhammar 22 048 67,0 1 474,53 127,8 0 3,3 24 31 1 318
Sala 22 816 70,0 1 166,88 97,2 0 4,8 24 40 1 559
Arvika 26 082 66,0 1 648,98 118,9 1,6 1 14 21 2 117
Härnösand 25 120 79,0 1 058,27 78,9 1,4 2,5 18 23 1 442
Söderhamn 25 721 77,0 1 059,41 93,8 1,8 1,1 15 19 1 804
Kramfors 18 423 69,0 1 694,63 168,9 1 -0,1 18 17 1 728
Bollnäs 26 991 70,0 1 814,05 126,3 2,1 3,3 18 22 1 665
Genomsnittlig 1 651

Argument urval och viktning
Nedanstående urval har gjorts för att Lindesbergs kostnader ska jämföras med kommuner som har likartad befolkningsstruktur, 
bil - och cykelvägar, befolkningsutveckling i kommunen, pendling, tätortsgrad och landareal för att därmed få en rättvis bild öve r 
vad verksamheten ”borde "kosta. 
Invånarantalet 30% - samma viktning som alla andra  referenskostnader/viktningar
Tätortsgrad i kommun 15% - Jämföras med kommuner som har en liknande tätortsgrad, fler tätorter kräver en viss infrastruktur
Landareal kommun kvm 15% - Jämföras med kommuner som har likartad storlek, ytan medför både skötsel av cykelvägar - och 
vägnät, parkområden, skogsområden mm
Bilväg i kommunen 15 % - Jämföras med kommuner som har likartat kommunaltväg ansvar
Cykelväg i kommunen 10% - Jämföras med kommuner som har likartat cykelvägnät
Förändring i antal inv 5 % - Jämföras med kommuner som har haft en likartad befolknings/exploateringsutveckling
In- och utpendling 5 % - Jämföras med kommuner med likartat pendlingsmönster, pendling kräver infrastruktur som vägar 
parkering mm



Nycke lta l som  a n vä n ds försla g t ill 
m ode lle n

Verksamhetsområde Nyckeltal
Verksamheter med direkt koppling till demografiskt 
betingade behov.

Referenskostnad per individ för 
åldersgrupps invånarantal

Förskola, grundskola, gymnasieskola, äldreomsorg Åldersgrupperna 1-18 år samt 65 år och 
äldre

Insatser för personer med funktionsnedsättning enl. LSS Referenskostnad per totalt invånarantal

Individ- och familjeomsorg Referenskostnad per totalt invånarantal

Kollektivtrafik Standardkostnad per totalt invånarantal

Övriga verksamhetsområden Likhetsutsökning per totalt invånarantal



Bu dge t förde ln in g
+ Skatteintäkter och generella statsbidrag
+/- Finansförvaltningen
- Avskrivningar
+/- Finansnetto
- Volymavstämning demografiskt betingande behov
- Skatteprognosreserv
- Buffert (oförutsett, prioriteringar, satsningar)
- Resultatmål 2% av skatteintäkter och generella statsbidrag
= Tillgängligt utrymme att fördela en resursfördelning

Referenskostnad kr/invånare alternativt likhetsutsöknings 
genomsnittliga värde kr/invånare multipliceras med invånarantalet i 
befolkningsprognosen

= Ram per nämnd enligt resursfördelningsmodellen
- % effektivisering enligt långsiktig ekonomisk planering 
+/- Omställningsjustering för anpassning till ny modell
+/- Prioritering eller särskilda uppdrag 
= Budgetram per nämnd



Re fe re n skostn a d e n  in d ike ra r  va d  re spe kt ive  ve rksa m h e t  borde  h a  för  
n e t tokostn a d  om  kom m u n e n  be d rive r  de n  ve rksa m h e te n  m e d  
ge n om sn it t lig a m b it ion sn ivå  och  e ffe kt ivit e t
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Nettokostnadavvike lse  i %

2016 2017 2018 2019

Nettokostnadsavvikelsen jämför nettokostnaden med referenskostnaden 
(statistiskt förväntad kostnad). Resultat över 0 indikerar högt kostnadsläge, 
p.g.a. hög ambitionsnivå och/eller låg effektivitet.





Äldre om sorg
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Fu n kt ion sstöd
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In d ivid  – och  fa m ilj
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Sa m m a n fa t tn in g

• Fördelning utifrån volymer eller likhetsutsökning 
• Ger förutsättningar för en långsiktig ekonomiskplanering för 

nämnderna 

• Kan införas inom alla verksamheter och ger förutsättningar 
för förvaltningarna att fokusera på grunduppdrag och kvalité

• Bra  förutsättningar utifrån de riktade statsbidraget till 
äldreomsorgen som kom nu 2020 och är permanent
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Be folkn in gsp rogn os

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
0 år 220 229 231 233 235 236 236 237 238 239

1-5 å r 1 284 1 284 1 274 1 282 1 280 1 290 1 296 1 296 1 297 1 298

6-12 å r 1 924 1 918 1 916 1 915 1 916 1 917 1 909 1 910 1 909 1 902

6 å r 277 272 259 275 258 270 260 262 263 265

7-15 å r 2 456 2 471 2 506 2 504 2 499 2 498 2 499 2 483 2 486 2 486

16-18 å r 773 780 770 795 831 854 838 849 837 840

19-64 å r 12 693 12 644 12 637 12 644 12 636 12 656 12 706 12 709 12 729 12 704

65-79 å r 4 399 4 397 4 435 4 435 4 373 4 303 4 250 4 239 4 227 4 247

80-89 å r 1 202 1 222 1 222 1 228 1 325 1 335 1 425 1 488 1 506 1 536

90- år 288 286 285 276 266 276 276 279 292 294

Summa 23 592 23 585 23 619 23 672 23 703 23 718 23 786 23 842 23 875 23 909
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2020-12-07  SN 2019/67 

 Socialförvaltningen 
Sara Andersson 
0581-810 16 
Sara.andersson1@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Socialnämnden 
 

Utvärdering bemanningsekonomi 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

 Tack för informationen och lägga den till handlingarna  

 Uppdra åt förvaltning att återkomma med en ny ekonomisk 
uppföljning i februari 2021  

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 scheman, rörliga 
scheman i perioder om fyra veckor och förkortade arbetspass för natten samt 
att införa samplaneringsytor.  

Under hösten 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 effektivit samt att ta 
tillvara på den ordinarie personalens ökade sysselsättningsgrad i samband 
med heltidsresan och därigenom minska användandet av timvikarier. För att 
utvärdera ska bland annat vikariekostnaderna, sjukfrånaron och kostnaden 
per boendedygn/hemtjänsttimme.  

Det som går att titta på i dagsläget är antalet planerade timmar i schemat i 
förhållande till budgeterade timmar, det går dock inte att se hur många 
timmar som faktiskt använts inom Vård och omsorg då deras första 
schemaperiod inte är över ännu och vikarietimmar tillkommer löpande.  

Under november månad har det varit stor påverkan inom framförallt Vård och 
omsorgs verksamheter som en följd av pandemin vilket gör att det är svårt att 
utvärdera sjukfrånvaron och vikariekostnaderna såväl som kostnaden per 
boendedygn. Siffrorna kan därför vara missvisande. På grund av den rådande 
pandemin presentrerasv således ingen statik och nästa uppföljning föreslås i 
februari. 



   
 

 2 (2)  

 
  

Konsekvenser 

Konsekvenser av införandet av bemanningsekonomi går ännu inte att 
utvärdera. Verksamheterna anpassar sig till pandemin vilket gör att det är 
svårt att jämföra siffrorna med föregående år. Att jämföra med tidigare 
månader under innevarande år kan också vara missvisande på grund av att 
pandemins påverkan inte varit konstant under året.  

 

Madde Gustavsson Sara Andersson 
Förvaltningschef Ekonom 

 

För kännedom: 

Förvaltningschef  
Ekonom 
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2020-12-09  SN 2020/106 

 Socialförvaltningen 
Inger Österberg 
0581-812 17 
rouzbeh.isa@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Socialnämnden 
 

Redovisning externa placeringar november 2020 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 
Socialnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden gav förvaltningen i uppdrag den 17 september att redovisa 

verksamheternas externa placeringar månadsvis. 

 

Madde Gustavsson Inger Österberg 
Förvaltningschef Handläggare 

 
 

Bilagor: 

Redovisning externa placeringar november 2020 



Externa placeringar - Nov 2020 (Socialnämnd) 
Lagr
um 

Peri
od 

Dygnskost
nad 

Åld
er 

Anledning till 
placering 

Placeringsform Planering Rama
vtal 

Komme
ntar 

LSS Nov 
202
0 

4 805kr 13-
21 

I väntan på 
att kunna 
verkställas i 
egen regi. 

Skola+Boende Beviljad extra 
skolår för att 
slutföra 
grundskolan 

Nej  

LSS Nov 
202
0 

4 982kr 13-
21 

I väntan på 
att kunna 
verkställas i 
egen regi. 

Skola+Boende Dammsdal 
helhetslösning i 
väntan på att 
det kan 
tillgodoses i 
egen regi. 

Nej  

LSS Nov 
202
0 

8 000kr 13-
21 

I väntan på 
att kunna 
verkställas i 
egen regi. 

Boende enligt LSS  Placerad 
externt i väntan 
på att det kan 
verkställas i 
egen regi 

Nej  

LSS Nov 
202
0 

7 440kr 22- I väntan på 
att kunna 
verkställas i 
egen regi. 

Personlig assistans 
LSS boende  

Placerad i 
väntan på att 
Lindesbergs 
kommun kan 
verkställa det i 
egen regi. 

Nej  

LSS Nov 
202
0 

4 538kr 22- I väntan på 
att kunna 
verkställas i 
egen regi. 

Personlig assistans 
LSS boende  

Placerad i 
väntan på att 
Lindesbergs 
kommun kan 
verkställa det i 
egen regi 

Nej  

LSS Nov 
202
0 

2 375kr 22- I väntan på 
att kunna 
verkställas i 
egen regi. 

Personlig assistans 
LSS boende  

Placerad i 
väntan på att 
Lindesbergs 
kommun kan 
verkställa det i 
egen regi 

Nej  

LSS Nov 
202
0 

4 747kr 22- I väntan på 
att kunna 
verkställas i 
egen regi. 

Hjärnskadeboende 
LSS  

Placerad i 
väntan på att 
Lindesbergs 
kommun kan 
verkställa det i 
egen regi 

Nej  

LSS Nov 
202
0 

2 523kr 22- I väntan på 
att kunna 
verkställas i 
egen regi. 

LSS boende Placerad i 
väntan på att 
Lindesbergs 
kommun kan 
verkställa det i 
egen regi 

Ja  

SoL Nov 
202
0 

2 399kr 22- I väntan på 
att kunna 
verkställas i 
egen regi. 

SoL boende Placerad i 
väntan på att 
Lindesbergs 
kommun kan 
verkställa det i 
egen regi. 

Ja  

LSS Nov 
202
0 

2 500kr 22- I väntan på 
att kunna 
verkställas i 
egen regi. 

LSS boende Placerad i 
väntan på att 
Lindesbergs 
kommun kan 
verkställa det i 
egen regi 

Ja  

LSS Nov 2 100kr 22- I väntan på LSS boende  Placerad i Ja  



Lagr
um 

Peri
od 

Dygnskost
nad 

Åld
er 

Anledning till 
placering 

Placeringsform Planering Rama
vtal 

Komme
ntar 

202
0 

att kunna 
verkställas i 
egen regi. 

väntan på att 
Lindesbergs 
kommun kan 
verkställa det i 
egen regi 

LSS Nov 
202
0 

2 537kr 22- I väntan på 
att kunna 
verkställas i 
egen regi. 

LSS boende Placerad i 
väntan på att 
Lindesbergs 
kommun kan 
verkställa det i 
egen regi 

Ja  

LSS Nov 
202
0 

2 500kr 22- I väntan på 
att kunna 
verkställas i 
egen regi. 

LSS boende Placerad i 
väntan på att 
Lindesbergs 
kommun kan 
verkställa det i 
egen regi 

Ja  

LSS Nov 
202
0 

2 348kr 22- I väntan på 
att kunna 
verkställas i 
egen regi. 

LSS boende Placerad i 
väntan på att 
Lindesbergs 
kommun kan 
verkställa det i 
egen regi 

Ja  

LSS Nov 
202
0 

2 348kr 22- I väntan på 
att kunna 
verkställas i 
egen regi. 

LSS boende Placerad i 
väntan på att 
Lindesbergs 
kommun kan 
verkställa det i 
egen regi 

Ja  

LSS Nov 
202
0 

4 957kr 22- I väntan på 
att kunna 
verkställas i 
egen regi. 

LSS boende Placerad i 
väntan på att 
Lindesbergs 
kommun kan 
verkställa det i 
egen regi. ÄR 
sedan 1992 
dömd till öppen 
rättspsykiatrisk 
vård. 

Nej  

SoL Nov 
202
0 

4 590kr 22- Stora 
omvårdnadsb
ehov samt 
psykiska 
problem med 
suicidförsök 

SoL boende  Placerad i 
väntan på att 
Lindesbergs 
kommun kan 
verkställa det i 
egen regi 

Nej  

SoL Nov 
202
0 

2 500kr 22- Behövde 
boende 
snabbt i 
väntan på 
annan plats 
att bo pga. av 
incident. 

SoL boende I väntan på att 
kunna 
verkställas på 
LSS boende i 
egen regi. 
Renovering 

Ja Avslutas 
201204 

SoL Nov 
202
0 

2 200kr 22- Ung 
missbruk 

HVB Drogfrihet sen 
till familjehem 
via växa 

Nej  

SoL Nov 
202
0 

1 700kr 22- Skydd Skyddat boende Skydd Nej  

SoL Nov 
202
0 

1 250kr 22- Missbruk & 
kriminalitet 

Stödboende Hitta eget 
boende och 
fungerande 

Nej  



Lagr
um 

Peri
od 

Dygnskost
nad 

Åld
er 

Anledning till 
placering 

Placeringsform Planering Rama
vtal 

Komme
ntar 

umgänge med 
barn 

SoL Nov 
202
0 

1 950kr 22- Missbruk HVB Drogfri sedan 
hem med stöd 
av öppenvård 

Nej  

SoL Nov 
202
0 

2 200kr 22- Missbruk SIS Inte motiverad 
för planering, 
hemlös. 

Nej  

LVU 
§3 

Nov 
202
0 

3 338kr 13-
21 

Missbruk & 
kriminalitet 

HVB Strukturerad 
öppenvård, 
hemmaplan 

Nej  

SoL Nov 
202
0 

2 865kr 13-
21 

Omfattande 
psykosociala 
svårigheter & 
psykisk 
ohälsa 

Stödboende Långsiktig 
planering, eget 
boende. 

Nej  

LVU 
§3 

Nov 
202
0 

4 200kr 13-
21 

Kriminalitet & 
missbruk 

HVB Ingen planering 
klar på av 
omständigheter
. 

Nej  

LVU 
§3 

Nov 
202
0 

2 100kr 13-
21 

Kriminalitet & 
missbruk 

Familjehem 
konsulentstött utifrån 
behov 

Långvarig 
placering 
utifrån ålder 

Nej  

SoL Nov 
202
0 

9 090kr 0-
12 

Omfattande 
brister i 
omsorgen 

Utredningshem 
föräldrar barn 

Ännu oklart hur 
planeringen 
kommer se ut 
trolig 
familjehemspla
cering 

Nej  

LVU 
§3 

Nov 
202
0 

2 400kr 13-
21 

Missbruk & 
kriminalitet 

konsulentstöttfamiljeh
em/HVB 

Långvarig SIS-
placering som 
planeras under 
21 att ha eget 
boende 

Nej  

LVU 
§2 

Nov 
202
0 

12 000kr 0-
12 

Omsorgsbrist HVB I väntan på 
förhandling 
sedan fortsatt 
planering 
familjehem. 

Nej  

LVU 
§2 

Nov 
202
0 

9 100kr 13-
21 

Omsorgsbrist HVB I väntan på 
förhandling 
sedan fortsatt 
planering 
familjehem 

Nej  

 



Filen hittades inte. Den är antingen borttagen eller utcheckad
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 Individ och familj 
Inger Österberg 
   
Inger.Osterberg@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Socialnämnden 
 

Försörjningsstöd enligt riksnorm 2021 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta riksnormen för 2021 
 

Ärendebeskrivning 

Socialstyrelsen ger varje år ut meddelande om riksnormen. 
Riksnormen avgör, tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov, 
nivån på försörjningsstödet. Beloppet bestämds av regeringen inför varje nytt 
kalender år och gäller som miniminivå för de behov som riksnormen skall 
täcka. 
Riksnormen antas av kommunerna i landet och gäller som beräkningsgrund i  

 

Konsekvenser 

Riksnormen avgör nivån på försörjningsstödet 

Om kommunen skulle välja ett lägre belopp än riksnormen kommer 
socialnämnden vid ett överklagande att få fel och betala ut enligt riksnormen 

Mladenka Gustavsson Inger Österberg 
Förvaltningschef Verksamhetschef 

För åtgärd: 

Inger Österberg verksamhetschef  Individ familj 
Johanna Stunz Enhetschef Försörjningsstöd  
Sivie Hallor systemförvaltare. 

För kännedom: 

Mladenka Gustavsson Förvaltningschef 

Bilagor: 

Socialstyrelsens rekommendationer 
Beräkning norm 



    2020-12-14 
Socialförvaltningen    

           Individ och Familj 
           Sivie Hallor 
           711 80 Lindesberg      

 
 
 
 
Normbelopp 2021 (basbelopp 47 600 kr). Höjning 0,3 % samtliga poster 

 
 

Ensamstående 4 180 kr  
Makar/sammanboende 6 830 kr 

  
Personliga kostnader  Kr/mån kr/v (4,3)  kr/dag (30) 
Ensamstående  3160   735   105 
Makar/sammanboende 5700  1326   190 
Barn 0 år                     2180    507    73 
Barn 1-2 år  2440    567    81 
Barn 3 år                     2170    505    73 
Barn 4-6 år  2440    567    81 
Barn 7-10 år  3060    711     102 
Barn 11-14 år  3520    819  117 
Ungd.15-18 år                    3970    923  132 
Ungd.19-20 år hemma 4000    930  133 

 
Åldersgruppen 19-20 år ungdomar som går i grundläggande utbildning och som 
föräldrarna därför är underhållsskyldiga för, som ingår i föräldrarnas hushåll. 

 
Gemensamma 
hushållskostnader 

Kr/mån Kr/v kr/dag 

1 person 1020 237 34 
2 personer 1130 263 38 
3 personer 1420 330 47 
4 personer 1610 374 54 
5 personer 1860 432 62 
6 personer 2100 488 70 
7 personer 2270 528 76 

Utöver 7 personers hushåll – lägg till 170 kr/person i hushållet 
 



Vuxen i hushållsgemenskap – räkna personliga kostnader + gemensamma 
hushållskostnader/antal personer. 
  
Lägre försörjningsstöd Kr/mån kr/v kr/dag  
(livsmedel, fritid/lek, hygien, barnförsäkring samt förbrukningsvaror (fv).  
Ensamstående 2605+fv 606+fv   87+fv 
Makar/sammanboende 4590+fv    1067+fv 153+fv 
Barn 0 år                                       1860+fv 433+fv   62+fv 
Barn 1-2 år   2010+fv 467+fv   67+fv 
Barn 3 år                      1695+fv 394+fv   56+fv 
Barn 4-6 år   1975+fv 459+fv   66+fv 
Barn 7-10 år   2465+fv 573+fv   82+fv 
Barn 11-14 år   2905+fv 676+fv   97+fv 
Ungd. 15-18 år                     3310+fv 770+fv  110+fv 
Ungd. 19-20 år                      3340+fv 776+fv  111+fv 

 
  

Matpengar samt                           Kr/mån kr/v kr/dag umg./dag 
umgänge med barn  
 
Ensamstående                              1810 421 60  
Makar/sammanboende               2950 686 98 
Barn 0 år                     765 178 25  62 
Barn 1-2 år  880 205 29  67 
Barn 3 år                     895 208 30  56 
Barn 4-6 år                  1130 263 38  66 
Barn 7-10 år                  1195 278 40  82 
Barn 11-14 år                  1435 334 48  97 
Ungd. 15-18 år                  1755 408 58 110 
Ungd. 19-20 år (studerande)      1780 414 59              111  

 
 

Vuxna eget ärende – ej sammanboende, men del i hushållsgemenskap: 
Personliga kostnader för ensamstående+ del av gemensamma hushållskostnad 
2  personers hushåll 3160 + 565 = 3 725 kr 
3  ”  3160 + 473 = 3 633 kr 
4 ”  3160 + 402 = 3 562 kr 
5 ”  3160 + 372 = 3 532 kr 
6 ”  3160 + 350 = 3 510 kr 
7 ”  3160 + 324 = 3 484 kr 
8 ”  3160 + 170 kr per person för varje ytterligare           
person/antal personer i hushållet 



 
 
 
Normen specificerad: 
 
Personliga kostnader:   
 
                    Barn och ungdomar                                                                        Vuxna 
                             0 år  1-2 år  3 år    4-6 år 7-10 år 11-14 år 15-18 år 19-20 år Ensam Sambo 
 
Livsmedel           765    880   895   1130   1195    1435     1760      1785      1810   2950 
Kläder/skor     320 430  475       465    595    615  660     660    555  1110 
Fritid/lek            295 390 435        510    910  1050 1070   1080    510  1000 
Hygien            660 600    225     195    205    255  305     305    285     640 
Barn/ungd.förs 140     140   140        140     155        165       175     170 
Summa:      2180  2440  2170      2440   3060  3520 3970    4000       3160 5700 
 

 
 
Gemensamma hushållskostnader: 
 
 1 pers       2 pers     3 pers    4 pers   5 pers   6 pers   7 pers 
 
Förbr.varor    140           155         275       310       365        415        440 
Dagstidning,   
Telefon            880            975        1145     1295     1495     1685       1830 
Summa:        1020          1130        1420     1610    1860      2100       2270 

 
 
 

SKÄLIG BOENDEKOSTNAD: (höjning1/1 2020 LIBO 2,0%) EJ KLART 2021 
 
1 vuxen   4510 kr/mån 
1-2 vuxna el 1 vuxen + 1 barn 5285 kr/mån 
2 vuxna + 1 barn  6165 kr/mån 
1-2 vuxna + 2 barn  7150 kr/mån 
1-2 vuxna + 3 barn  8560 kr/mån 
1-2 vuxna + 4 barn el fler  9680 kr/mån 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Barnbidrag och underhållsstöd 2020, underhållsstöd för barn (oförändrad t.o.m juni 
2021, men höjs 1 juli 2021 0-11 år 1673 kr, 11-14 år 1823 kr och 15-gymn 2223 kr) 
  
2020 Summa: Barnbidrag Flerbarnstillägg Uhs 0-11 år 11-14    15-gymn. 
1 barn 1250 kr 1250       0                      1573       1723             2073  
2 barn 2650 kr   2500    150          3146   3446             4146 
3 barn 4480 kr   3750   730          4719   5169             6219 
4 barn 6740 kr   5000 1740          6292   6892             8292 
5 barn 9240 kr  6250 2990          7865   8615            10365 
6 barn         11740 kr  7500 4240                       9438     12061           12438 
7 barn och fler                +1250 kr/b   1250 kr  
underhållsstöd vid växelvis boende 386 under 15 år                                                                                
och 461 kr över 15 år (tas bort efter januari 2021) blir ett bostadsbidrag istället. 
 
 
Schabloner 2021 basbelopp 47 600 kr. 
 
Fickpengar   3 %   1428 kr 
 
Hemutrustning  15%   7140 kr - socialsekreterare  
  30% 14280 kr - enhetschef 
 över 30%  - arbetsutskottet 
 
Flyttkostnad 15%   7140  kr - socialsekreterare 
  30% 14280 kr - enhetschef 
 över 30%  - arbetsutskottet 
 
Spädbarnsutrustning 12%   5712kr - socialsekreterare 
 högst 30% 14280 kr - enhetschef 
 över 30%  - arbetsutskottet 
 
Akut tandvård 15%   7140kr - socialsekreterare 
  30% 14280 kr - enhetschef 
Tandvårdskostnad över 30%  - arbetsutskottet 
 
Glasögonbåge 2%     952 kr - socialsekreterare 
 
Bilinnehav max ½ Bb 50%  23800 kr 
 
Villkor uppfyllda bil 100%  47600 kr 
 
Begravningskostnad 30% 14280 kr - enhetschef 
Gravsten  20%   9520  kr - enhetschef 
Över 30 resp 20%   - arbetsutskottet 
 
Vuxensäng inkl madrass  1000 kr 
Barnsäng (under 8 år)    500 kr 
Köksbord och stolar    500 kr 



 
 
Socialstyrelsen har tidigare publicerat meddelandeblad med uppgifter om delsummorna 
i riksnormen. Socialdepartementet har beslutat att inte fördela riksnormen på 
behovsposterna. Därför publicerar inte socialstyrelsen något meddelandeblad för 2012. 
Hänvisar till bl.a. ”Koll på pengarna” 2012. 
 
2021 höjning med 0,3% på samtliga poster, lagt på 5 resp 10 kr på mat och kläder 
 
2020 höjning med 1,9% på samtliga poster med avrundning i vissa fall 
 
2019 höjning med 2 % på samtliga poster avrundat till närmaste tiotal, tv-licens via skatt. 
 
2018 
Vuxna + 50 personliga + 20 kr gemensamma = +70 kr/månad 
Makar/sambo + 90 kr personliga + 20 kr gemensamma = +110 kr/månad 
Barn 0-6 år = +230 kr , Barn 7-10 år + 240 kr, barn 11-14 år + 250 kr, 
ungdomar 15-20 år + 260 kr. 
Höjning personliga kostnader läggs på fritid/lek/mobil, hygien (där vi ligger betydligt lägre än 
Konsumentverket) samt försäkring. 
Höjning gemensamma kostnader läggs på: förbrukningsvaror 50%, medier 50%. 
 
Poster som ökat från 2017-2018 enligt Konsumentverket Håll koll på pengarna är: 
Hemutrustning (gemensamma kostnader), medier (gemensamma kostnader), mobil  
(fritid/lek/mobil) samt försäkring.  
 
2012 
Vi i Lindesberg har valt att fördela höjningen enligt följande: 
 
Barn 1 år   + 50 kr barnförsäkring 
Barn 1-2 år  + 50 kr barnförsäkring, + 10 kr kläder/skor 
Barn 3 år   + 50 kr barnförsäkring, + 50 kr kläder/skor, + 50 kr fritid 
Barn 4-6 år   + 50 kr barnförsäkring, + 10 kr kläder/skor 
Barn 7-10 år    + 50 kr barnförsäkring, + 100 kr kläder, + 100 kr fritid/lek, hygien 
10  
Barn 11-14 år  + 50 kr barnförsäkring, + 100 kr kläder, + 170 kr fritid, + 50 kr 
mat 
Ungdom 15-18 år + 50 kr barnförsäkring, + 100 kr kläder, + 170 kr fritid, + 160 kr 
mat 
Ungdom 19-20 år + 50 kr barnförsäkring, + 100 kr kläder, + 170 kr fritid, + 160 kr 
mat 
Ensamstående + 90 kr mat 
Sambo  + 150 kr mat 
 
(För 2013 lades höjningen på personliga kostnader (20-50 kr/månad) på posten fritid/lek. 
Gemensamma hushållskostnader höjdes posten dagstidning, telefon och 
 tv-licens.) 
För 2014 och 2015 har inte regeringen höjt riksnormen. 
För 2016 höjs posten Fritid/lek/mobil med 100 kr för barn i åldern 0-7 år och för barnen 8-20 
år 250 kr. 



För 2017  
vuxna + 40 kr, makar/sambo + 60 kr, barn 0-6 år + 20 kr, barn 7-14 år + 30 kr, ungdomar 15-
20 år hemma + 40 kr. Höjningen läggs på personliga kostnader fritid/lek/mobil samt för 
gemensamma kostnader på förbrukningsvaror. 
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Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten  

Anna-Karin Sandén, Samira Aqil 

 

 

  

 

SOCIALSTYRELSEN 
106 30 Stockholm 
 

Telefon 075-247 30 00 
 

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 
www.socialstyrelsen.se 
 

 

 

Riksnormen för försörjningsstöd 2021  

Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen  

nivån på försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt  

kalenderår1 och gäller som miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka.2 

 

 
 

Riksnormen för ett hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för  

samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna enlig 

följande tabeller.  

 

Personliga kostnader per hemmavarande barn och skolungdom, kronor per månad 

Ålder 0 år 1-2 år 3 år 4-6 år 7-10 år 11-14 år 15-18 år 19-20 år 

Summa 

personliga 

kostnader 

2 180 2 440 2 170 2 440 3 060 3 520 3 970 4 000 

Utan lunch 

5 dagar 

per vecka 

2 050 2 240 1 990 2 170 – – – – 

 

Personliga kostnader vuxna, kronor per månad 

 Ensamstående Sammanboende 

Summa personliga kostnader 3 160 5 700 

 

Gemensamma hushållskostnader, kronor per månad 

Antal personer 1 2 3 4 5 6 7 

Summa gemensamma kostnader 1 020 1 130 1 420 1 610 1 860 2 100 2 270 

 

För att beräkna den gemensamma hushållskostnaden för hushåll med fler än 7 

personer lägger man till 170 kronor för varje ytterligare hushållsmedlem. Det 

motsvarar skillnaden mellan hushåll med 6 respektive 7 personer. 

                                                      
1 2 kap. 1 § socialtjänstförordningen (2001:937) 

2 4 kap. 3 § första stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453)   

 

 

I riksnormen 2021 har normens samtliga poster räknats upp med  

0,3 procent jämfört med riksnormen för 2020.  
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En person som bor i ett hushåll utan att vara 

sammanboende 

En vuxen person kan ingå i en hushållsgemenskap med en eller flera andra 

vuxna personer, utan att räknas som sammanboende. Denne person är ett eget 

ärende. För att räkna ut riksnormen för honom eller henne lägger man ihop  

personens del av de gemensamma hushållskostnaderna med personliga kostnader 

för ensamstående.  

För en person som bor i ett hushåll med 5 personer, skulle uträkningen se ut så 

här: 1 860 kr/5 personer + 3 160 kr = 3532 kr 

 

Riksnormen tar hänsyn till 

 hur många personer som finns i hushållet  

 ålder på barn och skolungdomar  

 om barn och skolungdomar äter lunch hemma  

 om vuxna är ensamstående eller sammanboende.  

 

Riksnormen innehåller kostnader för  

 livsmedel  

 kläder och skor  

 fritid och lek  

 hygien  

 barn- och ungdomsförsäkring  

 förbrukningsvaror  

 dagstidning  

 telefon.  

 

Socialtjänstförordningen (2001:937) fastställer inga enskilda belopp för  

dessa kostnadsposter, utan endast totalbeloppen för olika hushållstyper  

och åldersgrupper. 
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 Socialförvaltningen 
Madde Gustavsson 
 0581-816 26 
mladenka.gustafsson@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Socialnämnden 
 

Information från verksamheten december 2020 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 
Tacka för informationen. 
 

Ärendebeskrivning 

Individ och familj/Funktionsstöd 

 Funktionsstöd – 9 personer väntar i kö. Haft Lex Sara uppföljning på ett 
boende. Fick in ett ny Lex Sara som det jobbas med.  

 Genomför en arbetsplatskartläggning. Verksamheten har varit 
förskonade från Covid-19 vad gäller enskilda.  

 Rekryterat ny chef inom funktonsstöd.  

 Näsgården har det sket en incident och arbetsmiljöverket har begärt in 
information om incidenten.  

 IFO – fortsätter att vara högt tryck. 59 barn placeringar inom 
kommunen. Utifrån nämndens föregående beslut en ny medarbetare 
inom anställts inom socialförvaltningen.  

 En alvarlig händelse skedde inom försörjningsstöd som det jobbas 
vidare med. 

Vård och omsorg 

 Ansträngt läge inom vård och omsorg - utbrott av smitta. Vid minsta 
symptom ska man stanna hemma vilket har ökat sjukfrånvaron. 
Personalen har varit fantastiska och ställt upp för varandra genom att 
t.ex. inte ta ut ledighet och Semester. Smitta på två boenden. 

 29 väntar på att komma in på SÄBO, finns flera tomma lägenheter, men 
kan inte flytta in på grund av smitta på boende. 

 Lindesbergs kommun är i ett bekymmersamt läge vad gäller antalet 
smittade individer. Förvaltningschef uppmanar alla kommuninvånare 
att ta sitt ansvar och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  
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 Vaktmästartjänst – har haft möte med vaktmästarens chef, då de inte 

finns vaktmästare för verksamheterna inom vård oh omsorg. Det 
kommer finnas möjlighet att nyttja vaktmästarna inom skolan. 

 

 

Madde Gustavsson  
Förvaltningschef 
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 Kanslienheten 
Rouzbeh Isa 
 0581-812 09 
rouzbeh.isa@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Socialnämnden 
 

Information från ordförande december 2020 

Förslag till beslut 

Ordförande Mathz Eriksson (C) förslår socialnämnden lägger informationen 

till handlingarna 

 

Ärendebeskrivning 

 

Ordförande informerar om enhetsträff med chefer inom vård och omsorg. 
Punkter på agendan var heltidsresan, storleken på arbetsgrupper, 
stödfunktioner som t.ex. IT, HR och vaktmästare. 

 

Ordförande har varit ute och delat ut julgåva från kommunen. 

 

Mathz Eriksson  
Ordförande socialnämnden  
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 Socialförvaltningen 
Carin Neanro 
 0581-815 26 
mladenka.gustafsson@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Socialnämnden 
 

Sommarkollo för seniorer 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

 Att under 2021 anordna sommarkollo för 40 seniorer under en vecka 
måndag till fredag. 

 Att göra det tillsammans med arbetsgrupp med deltagare från civila 
samhället. 

 Att uppdra till arbetsgruppen att bestämma var det ska förläggas och 
innehållet. 

 Att varje deltagare får betala en avgift på ca 1200 kr. 

 Att kostnaden som beräknas uppgå till 200 000 kr för kommunen 
finansieras av Socialnämnden. 

Ärendebeskrivning 

Efter att under sommaren 2020 ha arrangerat ett Seniorkollo, som inte blev 
som det vi planerat pga. Covid-19, men med ett fantastiskt resultat, så ser vi 
att det finns ett stort behov av att fortsatt arrangera seniorkollo. 

Av de 21 deltagare som var med, så vill 19 av dessa vara med igen om det 
arrangeras. Hälften av deltagarna har uppgett i en självskattning att de har en 
mindre känsla av ensamhet, att de allmänt mår bättre och att de är i bättre 
fysiskt skick än innan kollot. 

Därför ser vi att det finns ett stort behov av att erbjuda seniorkollo under två 
veckor nästa år, för ca 40 personer. Om det finns möjlighet att samarbeta med 
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civila samhället igen, så kommer vi att göra det. Då det kommer göra kollot 
ännu bättre. 

Involvera civilsamhället gör vi genom att ha en arbetsgrupp med deltagare 
och även bjuda in till ett möte inför, så vi vet hur de kan vara med och erbjuda 
bra verksamhet. 

Ärendets beredning 

Det är enhetschef för Rehabenheten som varit ansvarig för genomförandet av 
Seniorkollot. 

Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet 

Förvaltningen ser att ett sommarkollo skulle kunna vara en bra förebyggande 
aktivitet under två perioder sommaren 2021. Inför beslutet för 2020 så var 
ståndpunkten att om utifrån utvärderingen avgöra om det skulle bli en 
verksamhet som skulle erbjudas årligen. 

Konsekvenser 

En kostnad på 200 000 kr för kommunen är väl investerade på dessa 40 
personer, utifrån att vi vet att det förebygger ensamhet, fysiskt och psykiskt 
mående. 

Ökade personalkostnader för Rehabenheten tillkommer. 

 

Madde Gustavsson Carin Neanro 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Enhetschef för Rehabenheten 

För kännedom: 

KPR 
Verksamhetschef vård och omsorg 

Bilagor: 

Seniorkollo 2020 utvärdering. 
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utvärdering



Vad var ditt helhetsintryck 
av seniorkollot?
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Hur var föreläsningen från 
folktandvården?
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Hur var föreläsningen från 
dietisten?
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Hade du önskat någon 
annan föreläsning?
Kanske om psykisk ohälsa i sen ålder.

Vad man kan göra i hemmet förutom att läsa, TV, något 
kreativt, idéer.

Ja, gärna om olika hjälpmedel man kan få, man vet ej vad 
som finns.

Jag fyller 90 år i år och tycker kommunen skall höra av sig 
någon gång. Skulle det göras för flera år sedan.

Kanske en kurator .

Något om depression som vi ofta drabbas av vid sorg.

Kanske något om bra böcker, eller några bra TV serier.



Hur var underhållningen 
med Owe Hoffner?
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Hur var underhållningen 
med Stefan Tingman?
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Hur var underhållningen 
med Berit o Caroline 
Kleber?
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Hur var filmkvällen?
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Hur var sista kvällens 
bingo m.m.?
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Hade du önskat någon 
annan underhållning?

Underhållningen jättebra, men jag är ej filmkunnig. 

Programmet var väl sammansatt.



Hur var övriga aktiviteter, 
balansträning, 
tipspromenad, utflykt, 
fiske m.m.?
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Var det någon aktivitet du 
saknade, eller har du 
något att tillägga?

Nej, programmet var mycket bra!

Det var jättebra!

Nej, allt var bra!

Bra som det var!



Hur var rummet?
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Hur var 
gemensamhetslokalerna?
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Hur var maten?
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Hur var 
kommunpersonalens 
bemötande?
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Hur var Åkerby
personalens bemötande?
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Skulle du kunna tänka dig 
att åka på Seniorkollo fler 
gånger?
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Nej

Tveksamt
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Är det något annat du vill 
tillägga?

Sommarens bästa grej!

Allt var mycket bra planerat, vissa pratade om möjlighet till en tupplur efter maten. Annars var allt 
fantastiskt!

Tänka på att inte så många från Lindesberg som redan känner varandra, svårt att söka gemenskap 
när det är så många "par". Finns säkert folk i samhället som behöver komma ut o lära känna nya 
människor. Trevlig var det i alla fall, även om just jag kände mig ensam och på sidan om. Hoppas 
på återseende.

Finns inget att klaga på.

Personalen underbar och vi var ett bra gäng, alla pratade med alla och 
ingen vart utesluten.



Är det något annat du vill 
tillägga?

Om det blir kollo igen hoppas jag att gamla gänget får vara med, de som vill.

Jag har skrivit till kommunen och tackat från oss alla!

Kommuntjejerna är toppen, Glada, Trevliga och hjälpsamma.

Hjärtligt tack för fem underbara dagar på Åkerby Herrgård!

Ni alla som höll oss igång hela dagarna var så glada och hjälpsamma, det var verkligen en kick i 
baken, program hela dagarna, det var inget vilohem.

Jag hoppas det blir fler år. Jag vill gärna komma igen och jag lovar att inte 
gå balansgång.



Är det något annat du vill 
tillägga?
Jag är glad och tacksam att jag fick vara med på Seniorkollot!

"Ni fantastiska kvinnor" som ansvarade för sommarkollot i Åkerby! Allt var så välordnat, man 
kände sig väl omhändertagen, och den välvilliga känslan finns kvar ännu. Önskar verkligen att fler 
äldre kan få njuta av er omsorg följande somrar.

Tack för ett bra upplägg för hela projektet!

Varmt tack för den fantastiska kolloveckan! Att för många av oss som sitter själva, speciellt som 
den här coronatiden har varit. 

Att få komma bort och glömma krämpor och ensamhet, att få njuta av god mat, 
gott sällskap, bra underhållning och många glada skratt! 

Inget kunde ha varit bättre!



Är det något annat du vill 
tillägga?

Hoppas på en fortsättning och många fler ska kunna få tillfälle att komma iväg!

Jag är helnöjd!

Det var genomgående välordnat, trevlig personal från Lindesbergs kommun.

Hoppas det blir fler gånger, många fler 70+ skulle behöva denna avkoppling i tillvaron.

För första gången fick jag åka på koloni!! 

Så bra efter den här våren med en ganska isolerad tillvaro!



Självskattningen?

11 upplever att de mår märkbart bättre

12 st upplever att de har bättre fysisk förmåga

12 st upplever mindre ensamhet

Övriga lika eller sämre än tidigare
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