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Malin Spiik, utvecklingsstrateg
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§55/22

Dnr: SN 2022/40

Lägesrapport april 2022 Socialnämnd
Beslut
Socialnämnden beslutar att
Godkänna lägesrapporten per sista april och överlämna den till
Kommunstyrelsen.
Samt att nämnden beslutar om en extra ekonomisk uppföljning
vid beslutande nämnd i juni år 2022.
Ärendebeskrivning
Förvaltningens huvudsakliga uppgift är att leverera
verksamheternas grunduppdrag, under drygt två år har det
skett parallellt med arbetet att minska smittspridning av covid19 och skydda äldre och svårt sjuka. Under våren har
smittspridningen gradvis minskat och sedan den 1 april klassas
det inte längre som samhällsfarlig sjukdom. Det har medfört att
det har kunnat återupptagits delar av arbeten som är positiva
för utvecklingsmålen och kvalitetsfaktorerna.
Lägesrapporten beskriver det ekonomiska läget, nämndens
kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål per sista april.
Budgetavvikelsen uppgår till -5,9 Mnkr och prognosen är -35,5
Mnkr. Den negativa prognosen beror främst på hemtjänsten,
särskilda boenden, sjuksköterskeenheten, gruppbostäder enligt
LSS och externa placeringar inom både Funktionsstöd och
Individ och familj.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta
1. Att godkänna lägesrapporten per sista april och överlämna
den till Kommunstyrelsen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Mathz Eriksson (C) föreslår att nämnden ska besluta
om en extra ekonomisk uppföljning till beslutande nämnd i juni
år 2022.
Beslutsgång
Ordförande Mathz Eriksson (C) finner att beslutet beslutar att
godkänna lägesrapporten per sista april och överlämna den till
kommunstyrelsen.
Samt att nämnden beslutar om en extra ekonomisk uppföljning
vid beslutande nämnd i juni år 2022.
För kännedom:
Förvaltningschef
Utvecklingsstrateg
Ekonom
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

4 (22)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2022-05-12

§56/22

Dnr: SN 2022/15

Sammanställning ej verkställda beslut kvartal 1 2022
Beslut
Socialnämnden beslutar att
Redovisning ej verkställda beslut kvartal 1år 2022 överlämnas
till kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Enligt 16 kap 6 f-h §§ SoL (Socialtjänstlagen) är kommunerna
skyldiga att rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL,
samt 28 f-h §§ LSS (Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade) enligt 9 § LSS, som ej verkställts inom tre
månader från beslutsdatum. Även beslut som har avbrutits och
ej verkställts inom tre månader ska rapporteras.
Rapporteringen sker kvartalsvis till IVO, inspektionen för vård
och omsorg, i samband med denna rapportering skall
socialnämnd informeras och sedan överlämnas till
kommunfullmäktige.
Om IVO bedömer att den enskilde har fått vänta oskäligt länge
på att ett beslut ska verkställas kan myndigheten ansöka om
utdömande av en särskild avgift hos förvaltningsrätten.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta
1. Redovisning ej verkställda beslut kvartal 1 överlämnas till
kommunfullmäktige
För åtgärd
Kommunfullmäktige
För kännedom:
Socialnämnd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§57/22

Dnr:

Uppföljning åtgärdsplan Tallåsen
Beslut
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen och att
uppföljning sker vid beredande socialnämnd i oktober år 2022.
Ärendebeskrivning
Vid beredande socialnämnd i april år 2022 deltog enhetschefer
vid Tallåsens särskilda boende och gav en återkoppling till
nämnden om det arbete som sker enligt åtgärdsplan.
Förslag till beslut
Att socialnämnden tackar för informationen och att uppföljning
sker vid beredande socialnämnd i oktober år 2022.
Meddelas för åtgärd
Verksamhetschef
Utvecklingsstrateger
Enhetschefer Tallåsen
För kännedom

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§58/22

Dnr: SN 2021/97

Granskning av styrning och ledning av
biståndsbedömning inom äldreomsorgen
Beslut
Socialnämnden beslutar att
 Utöka och ge särskilt fördjupat uppdrag att genomföra
analys av schablontidernas relevans, återkoppling
september 2022.
 Godkänna redovisade insatser och återrapportering för
kvalitetsfaktor Likvärdig och rättssäker biståndsbedömning
inom äldreomsorgen.
Ärendebeskrivning
PwC har på uppdrag av revisionen i Lindebergs Kommun
genomfört en granskning avseende styrning och ledning av
biståndsbedömning inom äldreomsorgen/vård och omsorg.
Enligt 4 kapitlet 1 § i Socialtjänstlagen har den som inte själv kan
tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat
sätt rätt till bistånd av Socialnämnden för sin försörjning och
livsföring i övrigt. En utredning ligger sedan till grund och
därefter mynna ut till en individuell bedömning utifrån den
enskildes behov.
Socialnämnden har till ansvar att säkerställa en rättssäker
biståndsbedömning. Om inte socialnämnden säkerställer en
ändamålsenlig styrning och ledning av biståndsbedömningen
finns risk för en rättsosäker bedömning för den enskilde.
Revisorerna i Lindesbergs kommun ser i sin risk- och
väsentlighetsbedömning att biståndshandläggningen är en
avgörande process för såväl kvalitet som kostnader inom vård
och omsorg. I utredningen görs en jämförelse mellan Lindesberg
och liknande kommuner samt riket i stort.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

7 (22)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2022-05-12

Andelen invånare som har hemtjänst i ordinärt boende, invånare
+65 är lägre än i jämförelse med liknande kommuner,
Lindesberg ligger på 6,5% i jämförelse med liknande kommuner
som ligger på 8,3%.
När det gäller invånare 80+ i särskilt boende är andelen 13,5% i
förhållande till liknande kommuners 11,8%.
Förvaltningen kommer att se över en rad områden för att
säkerställa en rättssäker styrning och ledning av
myndighetsutövningen.
Planerade genomförda insatser:
1. Utarbeta tydligare och lika rutiner för Teamträffar som
möjliggör samsyn mellan verkställighet och
myndighetsutövning inklusive att kvalitetssäkra
uppföljningar
2. Revidera introduktionsplanen för nyanställda
biståndshandläggare
3. Som en del i kvalitetsarbetet utveckla ett arbetssätt för
samrådsmöten och en modell för likabedömning och
påbörja arbete för egenkontroll. Där egenkontroll innebär
att alla handläggare månadsvis får granska en kollegas
utredning utifrån frågor i ett färdigt formulär. –
4. Säkerställa att kvalitetsmässiga genomförandeplaner
genomförs på individnivå, internkontroll 2022. –
5. Säkerställa att verksamhetens medarbetare har rätt
behörighet utifrån roll
6. Kvalitetsfaktorer i verksamhetsplan för år 2022 med
tillhörande indikatorer inom myndighetsutövningen, antogs
SN §173/21 2021-11-18.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta
1. Utöka och ge särskilt fördjupat uppdrag att genomföra analys av
schablontidernas relevans, återkoppling september 2022.
2. Godkänna redovisade insatser och återrapportering för
kvalitetsfaktor Likvärdig och rättssäker biståndsbedömning inom
äldreomsorgen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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För åtgärd:
Förvaltningschef socialförvaltningen
Verksamhetschef Vård och omsorg
Enhetschef E-hälsa och Myndighetsenheten
För kännedom:
Utvecklingsstrateg socialförvaltningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§59/22

Dnr: SN 2022/41

Hälsofrämjande och förebyggande arbete inom
socialförvaltningen
Beslut
Socialnämnden beslutar att
Tacka för återrapporteringen samt uppdrar till förvaltningschef
att återkomma i september år 2022 med vad utvecklingsdialogerna har givit.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade vid sammanträde i oktober 2021 om
fördelning av tilläggsbudget 25 Mnkr, Dnr SN 2020/128, varav 5
miljoner förebyggande och hälsofrämjande. Där gav
socialnämnden förvaltningen i uppdrag att återkomma med hur
förvaltningen avser att arbeta med hälsofrämjande och
förebyggande arbete i ett kommunövergripande perspektiv.
Återrapportering ska ske till nämnd i april 2022.
Ett förebyggande arbete handlar mycket om att undanröja eller
minimera riskfaktorer. Ett främjande arbete är mer i betydelse
av att stärka skyddsfaktorer. I praktiken är det många gånger en
kombination av båda delarna som behöver göras med ett
gemensamt mål. Det går också att se att detta arbete ska
genomföras på en individ-, grupp-, och samhällsnivå. För ett
långsiktigt och hållbart arbete bör det genomföras på alla nivåer
och vara en del av kommunens arbete för social hållbarhet.
I verksamhetsberättelsen för 2021 skriver Socialnämnden
följande. Samverkan mellan enheter, verksamheter, förvaltningar
och externa aktörer är av vikt för att verksamheterna ska leverera
sina grunduppdrag. Socialförvaltningen vill under 2022 prioritera
att påbörja och ta initiativ till ett tvärsektoriellt perspektiv för
frågan och en samverkan mellan förvaltningarna för ett
kommungemensamt arbete.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Utifrån detta så har förvaltningen till att börja med påbörjat
utvecklingsdialoger med både tillväxtförvaltningen och barnoch utbildningsförvaltningen. Det handlar om att stärka upp
våra strukturer för systematiskt samverkansarbete, se över
möjligheter för utveckling av vissa funktioner och befintliga
grupperingar.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta
1. Tacka för återrapporteringen.
2. Att förvaltningen återkommer i september med vad
utvecklingsdialogerna har givit.

För åtgärd:
Inger Österberg verksamhetschef.
För kännedom:
Mladenka Gustafsson Förvaltningschef
Peter Björklund utvecklingsstrateg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§60/22

Dnr: SN 2022/23

Remiss av medborgarförslag om att utveckla en
handlingsplan för att minska självmorden
Beslut
Socialnämnden beslutar att
Ställa sig bakom uppdraget givet, av kommundirektörer och
kommunchefer i norra Örebro län, till folkhälsoteamet och
samordnare för psykisk hälsa i norra Örebro län att ta fram
gemensam plan för suicidprevention.
Ärendebeskrivning
Ett inkommit medborgarförslag från juni 2020 (Dnr KS
2020/171) gäller förslag att ta fram en handlingsplan för hur
självmorden ska minska i Lindesbergs kommun. Medborgaren
skriver att, citat: ”Psykisk ohälsa är en epidemi och det kan
drabba precis vem som helst, i alla åldrar och från alla
bakgrunder. Antalen suicid i Sverige ökar och det bör vi ta på
allvar. Suicid drabbar inte bara personen i fråga utan även nära
och kära. Det är ett stort
samhällsproblem. Många personen får inte den hjälp som de
behöver och har inget förtroende för psykiatrin.”
År 2008 antog riksdagen en nollvision för självmord i Sverige.
Funktion samordnare för psykisk hälsa, placering i
Folkhälsoteamet i norra Örebro län, har uppdrag, sedan tidigare,
att ta fram en länsdelsgemensam handlingsplan för
suicidprevention gällande alla fyra kommuner i norra Örebro
län. Uppdraget är givet av styrgruppen för folkhälsoteamet
tillika samtliga kommunchefer/kommundirektörer för
Lindesberg, Nora, Ljusnarsberg och Hällefors. Målet är att ta
fram en handlingsplan utifrån den nationella nollvisionen
tillsammans med regionens prioriterade områden i
suicidprevention och kombinera det med risk- och
skyddsfaktorer och evidens på området. Efter det planera för en
remiss/dialogrunda med berörda tjänstemän i kommun och
region samt politiker och civilsamhället. Arbetet kommer att
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ske i befintliga samverkansstruktur och enskilda möten för att
inhämta synpunkter och inspel.
Förhoppningsvis kan den gå till beslut i kommunernas politiska
församlingar i höst.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta
1. Ställa sig bakom uppdraget givet, av kommundirektörer och
kommunchefer i norra Örebro län, till folkhälsoteamet och
samordnare för psykisk hälsa i norra Örebro län att ta fram
gemensam plan för suicidprevention.

För åtgärd:
Folkhälsochef i Folkhälsoteamet
Samordnare för psykisk hälsa i Folkhälsoteamet

För kännedom:
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Tillväxtnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Chef socialförvaltningen
Chef barn- och utbildningsförvaltningen
Chef Samhällsbyggnadsförvaltningen
Chef Tillväxtförvaltningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§61/22

Dnr:

Information från verksamheten april
Beslut
Socialnämnden tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Vid beredande socialnämnd i april år 2022 gav verksamhetschef
för vård och omsorgs Jessica Öhlund och verksamhetschef för
individ och familj samt funktionsstöd information från
verksamheterna.

Meddelas för åtgärd
För kännedom
Förvaltningschef
Verksamhetschefer

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§62/22

Dnr:

Information från ordförande april
Beslut
Socialnämnden tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Ordförande Mathz Eriksson (C) delgav nämnden information vid
beredande socialnämnd i april år 2022.
Meddelas för åtgärd
För kännedom

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SN §63/22

Dnr:

Externa placeringar
Beslut
Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till
handlingarna.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden fick vid beslutande nämnd i april år 2022 ta del
av den redovisning som avser externa placeringar,
SN 2020/106-31.

Meddelas för åtgärd
För kännedom
Förvaltningschef
Verksamhetschef individ och familj/ funktionsstöd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SN §65/22

Delegationsärenden
Beslut
Delegationsärenden läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Följande meddelas till socialnämnden:
Delegationsrapport avdelning individ och familj
2022-03-01- 2022-03-31 Dnr SN 2022/2
Delegationsrapport avdelning individ och familj
2022-04-01- 2022-04-30 Dnr SN 2022/2
2022-04-26 Anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten
IMY - personuppgiftsincident IFO Dnr SN 2022/45
2022-03-30 Beställningsblankett överenskommelse
gällande projekt särskilt boende 60 platser
Stadsskogsskolan Dnr SN 2022/1
Meddelas för åtgärd
För kännedom
Förvaltningschef
Verksamhetschefer

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SN §66/22

Meddelanden
Beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Följande meddelas till socialnämnden:
2022-05-02 Dom i Förvaltningsrätten 2022-05-02 om
ekonomiskt bistånd - avslag för klagande
2022-04-12 Dom i Förvaltningsrätten 2022-04-12 om
ekonomiskt bistånd - avslag för klaganden
2022-04-22 Dom i Förvaltningsrätten 2022-04-22 om
ekonomiskt bistånd - avslag för klagande
2022-04-22 Dom i Förvaltningsrätten 2022-04-22 om
ekonomiskt bistånd - avslag för klagande
2022-04-25 Beslut i Inspektionen för vård och omsorg
2022-04-25 i Lex Sarah Tallåsen, IVO dnr 3.1.2 48305/2021–12 - ärendet avslutas Dnr SN 2021/130
2022-04-27 Dom i Förvaltningsrätten 2022-04-27 om
ekonomiskt bistånd - bifall för klagande
2022-04-27 Dom i Förvaltningsrätten 2022-04-27 om
ekonomiskt bistånd - avslag för klagande
2022-03-30 Dom i Förvaltningsrätten 2022-03-30 om
ekonomiskt bistånd - avslag för klagande
2022-03-31 Dom i Förvaltningsrätten 2022-03-31 om
ekonomiskt bistånd - avslag för klagande

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2022-03-31 Beslut i Förvaltningsrätten 2022-03-31 om
återkrav av ekonomiskt bistånd - mål avskrivet Dnr
Synpunkter på avgift för prov Dnr SN 2022/42
2022-04-06 Utredning Lex Sarah Tallåsen, blockerade
mobiltelefoner, IVO dnr 3.1.2–06935/2022 Dnr SN
2022/19
2022-04-12 Begäran om komplettering i anmälan Lex
Sarah Tallåsen, blockerade mobiltelefoner, IVO dnr
3.1.2–06935/2022–5 Dnr SN 2022/19
2022-04-13 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens
sammanträde den 29 mars 2022 - Dataskyddsombudets
årsrapport 2021
2022-04-18 Synpunkt på lunch helgdagar vid Lillhaga
gruppbostad
2022-04-21 Begäran om komplettering i Lex Sarah
hemtjänstens hus Lindesberg, IVO dnr 3.1.2–
05672/2022–6 Dnr SN 2022/10
2022-04-21 Beslut i Inspektionen för vård och omsorg
2022-04-21 om Lex Sarah LSS Vikens gruppboende, IVO
dnr 3.1.2–05670/2022–4 - ärendet avslutas Dnr SN
2022/9
2022-04-25 Beslut i Inspektionen för vård och omsorg
2022-04-25 i Lex Maria Tallåsen, IVO dnr 3.1.1–
01195/2022–4 - ärendet avslutas Dnr SN 2022/4
2022-04-26 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens
sammanträde den 26 april 2022 § 60 - Ekonomisk
uppföljning februari 2022 Dnr SN 2022/40
2022-04-27 Protokollsutdrag § 46 över
inriktningsbeslut i socialnämnden i Örebro kommun om
att erbjuda länets kommuner avtalssamverkan gällande
familjerätt Dnr SN 2022/46

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2022-03-31 Överlämnande av klagomål på Tallåsens
äldreboende, IVO dnr 3.4.2–11483/2022–3 Dnr SN
2022/38
Meddelas för åtgärd
För kännedom
Förvaltningschef
Verksamhetschefer

Justerandes signatur
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