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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2022-12-15  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-12-15 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  
för protokoll 

 Socialförvaltningen 
Underskrift ...................................................................................... 

 

 
  

Plats och tid: 
 

Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 09:00-10:00 

Beslutande: Elin Axelsson (S) 
Ulla Lundqvist (S) 
Tuula Marjeta (C) 
Mathz Eriksson (C) 
Marie Lindh (V) 
Monika Klockars (M) 
Bertil Jansson (M) 
Margareta Andergard (KD) 
Jari Mehtäläinen (SD) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Göran Gustavsson (M) tjänstgörande, ers Bo Stenberg (S) 
Fredrik Rosenbecker (SD) tjänstgörande, ers Björn Larsson (-) 
Stina Sundling (L) 

Övriga deltagare: Madde Gustavsson, förvaltningschef 
Inger Österberg, verksamhetschef individ och familj/ 
funktionsstöd 
Jessica Öhlund, verksamhetschef vård och omsorg 
Peter Björklund, utvecklingsstrateg 
Malin Spiik, utvecklingsstrateg 
Claudia Auer Åhlgren, Kommunal 
Jessica Brogren, kommunkansliet 
 

Utses att justera Jari Mehtäläinen ersättare Marie Lindh 
 

Justeringens plats 
och tid: 

2022-12-28, kl 08:30 

Underskrifter 
 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Jessica Brogren 

 
Paragraf 

 
150 - 161 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Mathz Eriksson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Jari Mehtäläinen 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2022-12-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Ärendeförteckning 

 
§150/22 Regionala strategier och planer 
  
§151/22 Ersättningsnivåer för kontaktfamiljer och kontaktpersoner (SoL) 

för år 2023 - Cirkulär 22:42 
  
§152/22 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och 

vuxna, vårdnadsöverflyttningar med mera för år 2023. Cirkulär 
22:41 

  
§153/22 Ersättningsnivåer för kontaktfamiljer och kontaktpersoner (LSS) 

för år 2023. Cirkulär 22:43 
  
§154/22 Ersättningsnivåer för viss privat utförd personlig assistans enligt 

LSS 9 § 2, år 2023 
  
§155/22 Riksnorm försörjningsstöd år 2023 
  
§156/22 Ej verkställda beslut - kvartal 3 år 2022 
  
§157/22 Externa placeringar december 2022 
  
§158/22 Information från verksamheten november/december år 2022 
  
§159/22 Information från ordförande 
  
§160/22 Delegationsärenden 
  
§161/22 Meddelanden 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2022-12-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §150/22   Dnr: SN 2022/104 
 
Regionala strategier och planer 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar den 24 oktober år 2022 att 
 
 De handlingsplaner och strategier som är gemensamt 

beslutade med Region Örebro län och Länsstyrelsen ska 
arbetas in i ordinarie styrprocess av alla nämnder vid 
planering och uppföljning i tillämpliga delar.  

 Planerna och strategierna är digitaliseringsstrategi, regionalt 
trafikförsörjningsprogram, Örebro läns strategi för 
jämställdhet, Regional utvecklingsstrategi, Kunskapslyftbarn 
och unga, Regional handlingsplan för samverkan, Social 
välfärd, Sammanhållen vård och omsorg, Örebro läns 
kulturplan, Biblioteksplan  

 Internkontroll ska ske årligen på kommunstyrelsen på utvalda 
strategier eller planer om och hur nämnderna har jobbat med 
befintliga regionala planer  

 
Lindesbergs styrmodell utgår från att visa en gemensam struktur 
och gemensamma arbetssätt för styrning och ledning av 
kommunen och dess verksamheter. Styrmodellen ska främja att tid 
och kraft läggs på det som får positiv effekt på 
verksamhetsutvecklingen som leder till en förbättring för 
medborgarna. Styrmodellen omfattar hela kommunens 
organisation och ska främja att mervärde för medborgarna skapas.  
 Styrmodellen ska omfatta alla delar av styrningen  
 Styrmodellen ska kunna hantera alla typer av styrning som 

berör kommunens verksamheter.  
 Styrmodellen är både en struktur och ett arbetssätt för 

planering och uppföljning.  
 Styrningen utgår från verksamheternas grunduppdrag.  
 Styrning och ledning ska baseras på tillit och inte leda till 

ökade krav på för detaljerad planering och uppföljning av 
verksamheterna. Planering och uppföljning av mer operativ 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2022-12-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

karaktär ska hanteras inom verksamheten utan krav på 
dokumentation.  

 

Meddelas för åtgärd 
Förvaltningschef 
Utvecklingsstrateger  
Verksamhetschefer  

För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2022-12-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §151/22   Dnr: SN 2022/121 
 
Ersättningsnivåer för kontaktfamiljer och 
kontaktpersoner (SoL) för år 2023 - Cirkulär 22:42 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar anta de rekommendationer som SKR 
(Sveriges kommuner och regioner) föreslår som 
ersättningsnivåer 2023 för kontaktfamiljer och kontaktpersoner 
Socialtjänstlagen (SoL). 
 

Ärendebeskrivning 
Cirkuläret från SKR innehåller aktuella rekommendationer 
gällande belopp för arvode och omkostnader för år 2023 för 
kontaktfamiljer och kontaktpersoner SoL. 
 
Cirkuläret syftar till att ge stöd och vägledning för handläggare 
och beslutsfattare i kommuner gällande ersättningsnivåer av 
ärenden som rör kontaktpersoner och kontaktfamiljer/ 
stödfamiljer enligt SoL.  
 
Eftersom det är generella rekommendationer bör de ses som ett 
stöd för utvecklande av kommunens egna riktlinjer för 
ersättningsnivåer för dessa ärenden.  

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta anta de 
rekommendationer som SKR föreslår som ersättningsnivåer 
2023 för kontaktfamiljer och kontaktpersoner SoL. 
 
 
För åtgärd: 
Enhetschef Familjeenheten 
Verksamhetschef Individ och familj. 
 

För kännedom: 
Förvaltningschef 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2022-12-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §152/22   Dnr: SN 2022/122 
 
Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, 
unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar med mera 
för år 2023. Cirkulär 22:41 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att 
 Ersättningsnivåerna för familjehemsvård av barn unga och 

vuxna, vårdnadsförflyttningar mm enligt SoL, LVU och LSS 
ska höjas enligt Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) 
rekommendationer. 

 Ersättningsnivån avseende omkostnadsersättning för 
familjehemsvård av barn unga och vuxna, 
vårdnadsförflyttningar mm enligt SoL, LVU och LSS er ska 
höjas enligt SKR:s rekommendationer. 

 Ersättningsnivån avseende arvode för familjehemsvård av 
barn unga och vuxna, vårdnadsförflyttningar mm enligt SoL, 
LVU och LSS ska höjas enligt SKR:s rekommendationer. 

 

Ärendebeskrivning 
Sveriges kommuner och Regioner (SKR) har i cirkulär 22:41 
lämnat rekommendationer gällande ersättningar för arvode och 
omkostnad gällande familjehemsvård av barn unga och vuxna, 
vårdnadsförflyttningar mm enligt SoL, LVU och LSS. 
 
Socialförvaltningen föreslår nämnden att följa SKR:s 
rekommendationer för 2023. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 Ersättningsnivåerna för familjehemsvård av barn unga och 

vuxna, vårdnadsförflyttningar mm enligt SoL, LVU och LSS 
skall höjas enligt SKR:s rekommendationer. 

 Ersättningsnivån avseende omkostnadsersättning för 
familjehemsvård av barn unga och vuxna, 
vårdnadsförflyttningar mm enligt SoL, LVU och LSS er ska 
höjas enligt SKR:s rekommendationer. 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2022-12-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 Ersättningsnivån avseende arvode för familjehemsvård av 
barn unga och vuxna, vårdnadsförflyttningar mm enligt SoL, 
LVU och LSS ska höjas enligt SKR:s rekommendationer. 

 
 

 
För åtgärd: 
Enhetschef Familjeenheten 
Verksamhetschef Individ Familj Funktionsstöd. 
 

För kännedom: 
Förvaltningschef 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2022-12-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §153/22   Dnr: SN 2022/120 
 
Ersättningsnivåer för kontaktfamiljer och 
kontaktpersoner (LSS) för år 2023. Cirkulär 22:43 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar anta de rekommendationer som 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) föreslår som 
ersättningsnivåer 2023 för kontaktfamiljer och kontaktpersoner 
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 
 

Ärendebeskrivning 
Cirkuläret 22:43 från SKR innehåller aktuella 
rekommendationer gällande belopp för arvode och 
omkostnader för år 2023 för kontaktfamiljer och 
kontaktpersoner LSS. 
 
Cirkuläret syftar till att ge stöd och vägledning för handläggare 
och beslutsfattare i kommuner gällande ersättningsnivåer av 
ärenden som rör kontaktpersoner och kontaktfamiljer/ 
stödfamiljer enligt LSS. 

Förslag till beslut  
 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta anta de 
rekommendationer som SKR föreslår som ersättningsnivåer 
2023 för kontaktfamiljer och kontaktpersoner LSS. 
 

 
För åtgärd: 
Verksamhetschef Funktionsstöd 
Enhetschef E- hälsa och Myndighet 
 

För kännedom: 
Förvaltningschef 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2022-12-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §154/22   Dnr: SN 2022/126 
 
Ersättningsnivåer för viss privat utförd personlig 
assistans enligt LSS 9 § 2, år 2023 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att 
 
Ersättningsnivåerna för viss privat utförd personlig assistans 
enligt LSS skall justeras enligt förvaltningens förslag. 
 

Ärendebeskrivning 
Assistansersättningens timbelopp för år 2023 blir enligt beslut 
från regeringen 324,5 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 1,5 procent till 324,5 kronor per 
timme, vilket innebär en höjning på 4,8 kronor i timmen jämfört 
med 2022. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
1. Ersättningsnivåerna för viss privat utförd personlig 

assistans enligt LSS skall justeras enligt förvaltningens 
förslag. 

 
 

För åtgärd: 
Enhetschef Personlig assistans 
Ekonom 
Verksamhetschef Funktionsstöd. 

För kännedom: 
Förvaltningschef 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2022-12-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §155/22   Dnr:  
 
Riksnorm försörjningsstöd år 2023 
 

Beslut 
Ärendet utgår. 

Ärendebeskrivning 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meddelas för åtgärd 
Verksamhetschef individ och familj 

För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2022-12-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §156/22   Dnr:  
 
Ej verkställda beslut kvartal 3 år 2022 
 

Beslut 
Ärendet utgår. 

Ärendebeskrivning 
 
 
 
 
 
 

Meddelas för åtgärd 
Utvecklingsstrateg 

För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2022-12-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §157/22   Dnr: SN 2020/106 
 
Externa placeringar december 2022 
 

Beslut 
Socialnämnden tackar för redovisningen. 

 

Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden får ta del av externa placeringar december  
år 2022, dnr SN 2020/106–44. 
 
 

Meddelas för åtgärd 
 

För kännedom 
  Verksamhetschef individ och familj 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2022-12-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
SN §158/22   Dnr: SN 2022/5 
 
Information från verksamheten november och 
december år 2022 
 

Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen. 
 

Ärendebeskrivning 

Socialförvaltningen delgav beredande nämnd följande 
information från verksamheten i november år 2022:  

Individ	och	familj	

 Antalet oros anmälningarna  
 Förutsättningar för vuxen öppenvård 
 Statistiken KKIK (Kommunernas kvalité i korthet)  
 Lex Sarah  
 Bemanningssituationen 

 
 Funktionsstöd	

 Kösituationen 
 Pågående Lex Sarah på Rönnliden 
 Rekryteringssituationen gällande vikarier 

 
Vård	och	omsorg	

 Kösituationen 
    

På beslutande nämnd i december delgav förvaltningen 
information från verksamheten december år 2022: 

 Individ	och	familj	

 Högt ärendeinflöde 
 Rekryteringssituation 
 IVO inspektion 
 Situationen inom Boendestöd 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2022-12-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Funktionsstöd		

 Kösituationen 
 Rekryteringssituation gällande vikarier 
 Hög sjukfrånvaro 
 Lex Sarah ärenden 
 Korttids för barn och unga, ökat antal beviljade dygn 

 
Vård och	omsorg 

 Kösituationen 
 Sanktionsavgift 
 Rekryteringssituationen 
 Covid 
 Designmöte gällande nytt boende 

 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att tacka för 
informationen 

 

Meddelas för åtgärd 
 

För kännedom 
  Förvaltningschef  

Verksamhetschefer 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2022-12-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
SN §159/22   Dnr:  
 
Information från ordförande 
 

Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Mathz Eriksson (C) gav nämnden information vid 
beredande nämnd i november. 
 
Samt summerade vid sammanträdet i december nämndens 
arbete under mandatperioden och tackar nämnden för gott 
samarbete  
 

 

Meddelas för åtgärd 
 

För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2022-12-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §160/22 
 
Delegationsärenden 
 

Beslut 
 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till socialnämnden: 
 
Lindesbergs kommun - Tilläggsavtal Viva Web + Cambio 
contract.pdf Dnr SN 2022/1 

 
Delegationsrapport avdelning LSS, SoL och SoL 
socialpsykiatri 2022-10-01 - 2022-10-31 Dnr SN 2022/2 

 
Delegationsrapport avdelning LSS, SoL och SoL 
socialpsykiatri 2022-11-01 - 2022-11-30 Dnr SN 2022/2 

 
Delegationsrapport avdelning individ och familj 2022-
09-01 - 2022-09-30 Dnr SN 2022/2 

 
Delegationsrapport avdelning individ och familj 2022-
10-01 - 2022-10-31 Dnr SN 2022/2 

 
2022-11-04 Anmälan IMY 221104.pdf Dnr SN 
2022/111 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2022-12-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §161/22 
 
Meddelanden 
 

Beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till socialnämnden: 
 
2022-12-09 Kostavgifter funktionsstöd 2023 Dnr SN 
2022/125 

 
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde 
den 15 november 2022 - KS § 152 
Arvodesbestämmelser 2022–2026  

 
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde 
den 15 november 2022 - KS § 153 Uppsiktsplikt för 
ANDTS - alkohol narkotika dopning tobak och spel om 
pengar  

 
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde 
den 18 oktober 2022 - KS § 142 Redovisning ej 
verkställda beslut inom socialförvaltningen kvartal 1 år 
2022 Dnr SN 2022/15 

 
2022-12-09 Beslut om fördelning av anvisningar med 
fördelning av vissa nyanlända invandrare för bosättning 
2023 Dnr 851-7855-2022    

 
2022-11-11 Överlämnande av klagomål på 
handläggningen av ett barnärende, IVO dnr 3.4.2–
44128/2022–3 Dnr SN 2022/114 

 
2022-11-15 Överlämnande av klagomål från enskild på 
handläggningen av ett barnärende samt information 
från socialtjänst, IVO dnr 3.4.2–44489/2022–1 Dnr SN 
2022/115 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2022-12-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
2022-11-16 Föranmälan om inspektion av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet - Gruppbostad 
Rönnliden, Dnr 2022/065505  

 
2022-11-17 Överlämnande av klagomål på information 
från socialtjänst, IVO dnr 3.4.2–44962/2022 Dnr SN 
2022/116 

 
2022-11-18 Anmälan Lex Sarah Näsgården med 
bedömning 2022-11-18 Dnr SN 2022/118 

 
2022-11-21 Kommunicerings av beslutsunderlag samt 
begäran om yttrande i inspektion av Rönnliden 
Gruppbostad enligt LSS, IVO dnr 3.5.1–31136/2022–17 
Dnr SN 2022/92 

 
2022-11-22 Kommunicering av handlingar samt 
underrättelse om möjlighet att lämna synpunkt inför 
beslut i ärende IVO dnr 3.5.1–35496/2022 Dnr SN 
2022/27 

 
2022-11-28 Begäran om komplettering i anmälan Lex 
Sarah Rönnliden, IVO dnr 3.1.2–35208/2022–6 Dnr SN 
2022/95 

 
2022-11-01 Dom i Förvaltningsrätten 2022-11-01 
målnr 5326–21 om särskild avgift enligt 
socialtjänstlagen - Bifall för klagande Dnr SN 2020/98 

 
2022-11-03 Dom i förvaltningsrätten 2022-11-03 om 
ekonomiskt bistånd  

 
2022-12-05 Svar på klagomål på handläggning av 
ekonomiskt bistånd, IVO dnr 3.4.2–46017/2022–3 Dnr 
SN 2022/124 

 
2022-11-07 Protokollsutdrag från kommunstyrelsen i 
Ljusnarsberg Ks § 310 Familjehemsamverkan i 
Kommuner i norra Örebro län (KNÖL) Dnr SN 2022/101 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2022-12-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

2022-11-08 Så kan vi utveckla det hälsofrämjande och 
förebyggande arbetet riktat till äldre  

 
2022-11-18 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 18 oktober 2022 - KS § 139 
Mötesplats Lindbacka Dnr SN 2022/117 

 
2022-11-22 Överlämnande av klagomål på hantering av 
ekonomiskt bistånd, IVO dnr 3.4.2–45485/2022–3 Dnr 
SN 2022/119 

 
2022-11-24 Konferensinbjudan "Tillsammans skapar vi 
ett bättre liv för våra invånare" 26 januari 2023 (CROSS)  

 
2022-11-28 Dom i förvaltningsrätten 2022-11-28 om 
ekonomiskt bistånd  

 
2022-11-29 Överlämnande av klagomål på 
handläggning av ekonomiskt bistånd, IVO dnr 3.4.2–
46017/2022–3 Dnr SN 2022/124 

 
2022-11-30 Svar gällande Klagomål på hantering av 
ekonomiskt bistånd, IVO dnr 3.4.2–45485/2022 Dnr SN 
2022/119 

 
2022-11-30 Meddelande om nya förslag på läns- och 
kommuntal för mottagande av nyanlända 2023  

 
2022-11-30 Kommunicering av beslutsunderlag i 
tillsyn av Tallåsen, IVO dnr 3.5.1–18381/2022–21 Dnr 
SN 2022/58 
 
SN 2022–227 Beslut om fördelning av anvisningar med 
fördelning av vissa nyanlända invandrare 
 
SN 2022_125–1 Kostavgifter funktionsstöd 2023  

 


