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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-06-16 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  
för protokoll 

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

 

 
  

Plats och tid: 
 

Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 09:00-14:30 

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

 
 
Ersättare: 

Bertil Jansson (M) tjänstgörande, ers Bo Stenberg (S) 
Fredrik Rosenbecker (SD) tjänstgörande, ers Björn Larsson (-) 
Ingalill Lennartdotter (MP) 
Stina Sundling (L) 
 

Övriga deltagare: Madde Gustavsson, förvaltningschef 
Peter Björklund, utvecklingsstrateg 
Malin Spiik, utvecklingsstrateg 
Sara Andersson, ekonom 
Anna Hedman, kommunal § 67-78 
Claudia Auer Åhlgren, kommunal § 78-81 
Jessica Brogren, kommunkansliet 
 

Utses att justera Elin Axelsson ersättare Sven-Erik Larsson 
Justeringens plats 
och tid: 

Lindesbergs kommunhus 2022-06-17, kl 12:30 

Underskrifter 
 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Jessica Brogren 

 
Paragraf 

 
67 - 81 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Mathz Eriksson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Elin Axelsson 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2022-06-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Ärendeförteckning 

 
§67/22 Nedläggning av faderskapsutredning 
  
§68/22 Nedläggning av faderskapsutredning 
  
§69/22 Extra månadsuppföljning maj Socialnämnd 
  
§70/22 Externa placeringar 
  
§71/22 Revisionsrapport Socialnämndens och tillväxtnämndens arbete 

med att få individer som uppbär ekonomiskt bistånd till 
arbetsmarknadsinsatser 

  
§72/22 Fyllnadsval till socialnämndens arbetsutskott efter Sven-Erik 

Larsson (M) 
  
§73/22 Dialog med civilsamhället - främja äldres hälsa och motverka 

ensamhet 
  
§74/22 Riktlinje Biståndshandläggning 
  
§75/22 Information från verksamheten maj 2022 - familjehem 
  
§76/22 Information från verksamheten maj 2022 
  
§77/22 
 
§78/22 

Information från ordförande 
 
Bemanningsekonomi 

  
§79/22 Ledamotsinitiativ – Heltidsresan som norm 
  
§80/22 Delegationsärenden 

 
§81/22 Meddelanden 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2022-06-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §69/22   Dnr: SN 2022/40 
 
Extra månadsuppföljning maj Socialnämnd 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
- Godkänna den ekonomiska uppföljningen och överlämna 

den till Kommunstyrelsen.  
- Samt att meddela kommunstyrelsen att på grund av det 

stora underskottet kommer inte nämnden kunna hålla 
budgeten innevarande år 2022 och uppmanar förvaltningen 
till återhållsamhet. 

 

Ärendebeskrivning 
I samband med lägesuppföljningen i april beslutade nämnden 
om en extra månadsuppföljning per sista maj. Med anledning av 
detta görs en redovisning av det ekonomiska läget och 
prognosen.  
 
Avvikelsen uppgår 2022-05-31 till -14,0 Mnkr och prognosen för 
helåret är -34,5 Mnkr.   
 
Störst avvikelse och prognos finns hos avdelningen för vård och 
omsorg kopplat till ett ökat antal beviljade timmar i hemtjänsten 
och personalkostnader inom de särskilda boendena.  
 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

1. Att godkänna den ekonomiska uppföljningen och överlämna 
den till Kommunstyrelsen.  

 

Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande Mathz Eriksson (C) föreslår att nämnden beslutar 
om tillägg till förvaltningens förslag: Att överlämna en 
budgetvarning till kommunstyrelsen samt att uppmana 
förvaltningen till återhållsamhet. 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2022-06-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Jari Mehtäläinen (SD) föreslår att nämnden beslutar om tillägget 
till förvaltningens förslag till beslut: Att på grund av det stora 
underskottet kommer inte nämnden kunna hålla budgeten 
innevarande år 2022. 
 
Margareta Andergard (KD) stöder Jari Mehtäläinen (SD) förslag 
till tilläggsbeslut. 

Beslutsgång 
Ordförande Mathz Eriksson (C) frågar nämnden om 
socialnämnden kan enas om att besluta om att ersätta hans 
första förslagspunkt i tilläggsbeslutet med Jari Mehtäläinen och 
att förslag till beslut är:  
- Att godkänna den ekonomiska uppföljningen och överlämna 

den till Kommunstyrelsen.  
- Samt att meddela kommunstyrelsen att på grund av det 

stora underskottet kommer inte nämnden kunna hålla 
budgeten innevarande år 2022 och uppmana förvaltningen 
till återhållsamhet. 

 
Mathz Eriksson (C) finner att socialnämnden beslutar att: 
- Godkänna den ekonomiska uppföljningen och överlämna 

den till Kommunstyrelsen.  
- Samt att meddela kommunstyrelsen att på grund av det 

stora underskottet kommer inte nämnden kunna hålla 
budgeten innevarande år 2022 och uppmanar förvaltningen 
till återhållsamhet. 

 
 

För åtgärd: 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2022-06-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §70/22   Dnr: SN 2020/106 
 
Externa placeringar 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Tacka för redovisningen och lägga den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden får ta del av redovisning avseende externa 
placeringar juni år 2022, SN 2020/106-33. 
 

Förslag till beslut 
Att nämnden lägger redovisningen till handlingarna. 
 
 
 

Meddelas för åtgärd 
 

För kännedom 
Verksamhetschef individ och familj/funktionsstöd 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2022-06-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §71/22   Dnr: SN 2022/61 
 
Revisionsrapport Socialnämndens och 
tillväxtnämndens arbete med att få individer som 
uppbär ekonomiskt bistånd till 
arbetsmarknadsinsatser 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
Ge i uppdrag till förvaltningschef i uppdrag att till beslutande 
socialnämnd i september 2022 besvara Revisionsrapport 
Socialnämndens och tillväxtnämndens arbete med att få 
individer som uppbär ekonomiskt bistånd till 
arbetsmarknadsinsatser. 

Ärendebeskrivning 
 
De förtroendevalda revisorerna i Lindesbergs kommun har 
genomfört en granskning avseende ekonomiskt bistånd och 
arbetsmarknadsinsatser. Granskningens syfte har varit att 
bedöma om socialnämnden och tillväxtnämnden säkerställer en 
ändamålsenlig process som leder till att individer som uppbär 
ekonomiskt bistånd får tillgång till arbetsmarknadsinsatser som 
kan leda till egen försörjning. 
 
Revisorerna önskar svar från socialnämnden och 
tillväxtnämnden senast 2022-09-21. 
 
 

Meddelas för åtgärd 
Förvaltningschef 

För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2022-06-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §72/22   Dnr: SN 2022/37 
 
Fyllnadsval till socialnämndens arbetsutskott efter 
Sven-Erik Larsson (M) 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Utse Monika Klockars (M) som ledamot i socialnämndens 
arbetsutskott och Bertil Jansson (M) som ersättare i 
socialnämndens arbetsutskott. 
 

Ärendebeskrivning 
Den 25 april år 2022 beslutade Kommunfullmäktige i 
Lindesberg (KF §48/20) att godkänna Sven Erik Larsson (M) 
avsägelse från uppdraget som ledamot i socialnämnden per den 
30 juni 2022 samt att platsen som ledamot i socialnämnden 
lämnas vakant tills vidare. 
 
Efter Sven Erik Larssons (M) avsägelse blir även platsen som 
ledamot i socialnämndens arbetsutskott vakant. 
 
Nominering som ny ledamot i socialnämndens arbetsutskott 
efter Sven Erik Larsson (M) inkom den 2 juni år 2022:  
Tidigare ersättare Monika Klockars (M) 
Ny ersättare i socialnämndens arbetsutskott, efter Monika 
Klockars (M):  Bertil Jansson (M) 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att:  
Utse Monika Klockars (M) som ledamot i socialnämndens 
arbetsutskott och Bertil Jansson (M) som ersättare i 
socialnämndens arbetsutskott. 
 
För åtgärd: 
Kommunkansliet, handläggare TROMAN 
 

För kännedom: 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2022-06-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §73/22   Dnr: SN 2021/114 
 
Dialog med civilsamhället - främja äldres hälsa och 
motverka ensamhet 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för information samt 
ger i uppdrag till utvecklingsstrateg att fortsätta dialogen och 
möjliggöra för ansökande av ekonomiska medel utifrån 
statsbidragen.   
 

Ärendebeskrivning 
I Lindesbergs kommuns Vision 2025 står att i takt med att 
befolkningen blir äldre är det viktigt att främja en positiv 
hälsoutveckling för att möjliggöra ett självständigt liv högt upp i 
åldrarna. Socialnämnden ska verka för att äldre människor får 
möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden 
och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.  
 
Regeringen har under 2022 gett Socialstyrelsen i uppdrag att 
fördela statsbidrag till kommunerna för att motverka ensamhet 
bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om 
personer med demenssjukdom.  
  
Kommunstyrelsen och socialnämnden har sedan tidigare antagit 
en länsgemensam målbild för Nära vård där begrepp som 
hälsofrämjande,	invånare	som	medskapare,	samverkan	med	
individen	och	denne	i	fokus,	samverkan	internt	och	externt	för	den	
enskildes	bästa	samt	civilsamhället	som	part	och	aktör, dessa 
dialogträffar ska ses som en del i det arbetet och strävan mot 
den gemensamma målbilden.  
 
Utifrån ovan beskrivna har utvecklingsstrateg, enhetschef rehab 
samt chef kultur och fritid genomfört ett antal dialogträffar i 
Storå, Frövi respektive Fellingsbro. Då pandemin har påverkat 
tidsschemat så har det genomförts fyra dialogträffar under 
vintern och våren. Sammanlagt har 22 föreningar och 
organisationer medverkat. 
 



 

 Sammanträdesprotokoll 11 (27) 

 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2022-06-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Syfte med träffarna har varit att påbörja dialog med 
civilsamhället för att möjliggöra mötesplatser för äldre för att 
motverka ensamhet, förebygga ohälsa och främja hälsa och ett 
hälsosamt åldrande.  

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
1. Tacka för information  
2. Uppdrag till utvecklingsstrateg fortsätta dialogen och 

möjliggöra för ansökande av ekonomiska medel utifrån 
statsbidragen.   

 
 

 
För åtgärd: 
Utvecklingsstrateg 
Enhetschef rehab 
 

För kännedom: 
Chef socialförvaltningen 
Chef tillväxtförvaltningen 
Chef kultur och fritid 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2022-06-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §74/22   Dnr: SN 2021/92 
 
Riktlinje Biståndsbedömning 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Återremitterar Riktlinjen om biståndsbedömning avseende 
specialkost med tilläggsbeslutet om utredning avseende vilka 
andra alternativ som finns till socialförvaltningens 
matdistribution. 
 
Förvaltningen ska återkomma till beredande socialnämnd i 
september, för beslut i oktober år 2022. 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt KS-beslut 2021/305: 
  
Kommunstyrelsen	föreslår	Kommunfullmäktige		
- Höja	avgiften	per	matlåda	till	57	kr	från	och	med		

2022–03–01.	Därefter	höjs	den	årligen	i	enlighet	med	
konsumentprisindex.		

- Nivån	på	avgiften	för	hemkörning	ändras	inte	utan	räknas	
endast	upp	i	enlighet	med	årligt	konsumentprisindex		
	

Kommunstyrelsen	beslutar		
- Övriga	punkter	återlämnas	till	Socialnämnden	för	beslut	med	

motivering	att	punkterna	ligger	inom	socialnämndens	
ansvarsområde.		

 
Nedan redovisas de punkter som återlämnades och som ligger 
inom socialnämndens ansvarsområde; 
 
1  Att endast bevilja matlådor för dem som har medicinska 

skäl för insatsen.  
2 Att ompröva samtliga befintliga beslut avseende insatsen 

matlådor utifrån punkt 1.  
3 Att följa upp förändringarna efter 6 månader från det att de 

träder i kraft. 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2022-06-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
Matlådor beviljas i dagsläget om den enskilde inte själv kan 
tillreda huvudmålet och inte kan tillgodose behovet på annat 
sätt. Den enskilde får kalla färdiglagade portionsrätter 
hemlevererade av hemtjänsten. För att beviljad matdistribution 
ska den enskilde ha behov av minst tre matlådor per vecka.  
 
Enligt den nya riktlinjen benämner Lindesbergs kommun nu 
matlåda som specialkost och att det är mat som en person kan 
behöva vid speciella sjukdomstillstånd.  Specialkost ska ha en 
medicinsk grund och ordineras av hälso- och sjukvårdspersonal 
efter individuell utredning och bedömning. Specialkost kan till 
exempel vara kost med anpassad konsistens, glutenfri, 
laktosreducerad eller mjölkfri kost. 
 
De gynnande beslut som de enskilda innehar idag för insatsen 
matdistribution (matlåda) hoppas kommunen kunna ompröva 
utifrån de möjligheter som ges i Förvaltningslagens 37§; 
 
37	§		En	myndighet	får	ändra	ett	beslut	som	den	har	meddelat	som	
första	instans	om	den	anser	att	beslutet	är	felaktigt	på	grund	av	
att	det	har	tillkommit	nya	omständigheter	eller	av	någon	annan	
anledning.	
Ett	beslut	som	till	sin	karaktär	är	gynnande	för	någon	enskild	part	
får	dock	ändras	till	den	enskildes	nackdel	bara	om;	
	
1 det	framgår	av	beslutet	eller	de	föreskrifter	som	det	har	

grundats	på	att	beslutet	under	vissa	förutsättningar	får	
återkallas,	

2 tvingande	säkerhetsskäl	kräver	att	beslutet	ändras	omedelbart,	
eller	

3 felaktigheten	beror	på	att	parten	har	lämnat	oriktiga	eller	
vilseledande	uppgifter.	

 
Den omprövningsprocess som kommer uppstå kommer kraftigt 
att öka arbetsbelastningen hos kommunens 
biståndshandläggare under perioden fram till uppföljningen 
vilket bör ske inom en 6 månaders period.  
 
Alla nya ansökningar som inkommer beträffande specialkost 
skall komma att följa den nya riktlinjen och intyg kommer att 
krävas för att påvisa att den enskilde har behov av specialkost.  
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2022-06-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
1. Att nämnden fastslår den riktlinje för biståndsbedömning 

som förvaltningen lämnat som förslag. 
2. Att endast bevilja specialkost enligt den nya riktlinjen. 
3. Att utifrån möjlighet i lagrum ompröva redan beviljade 

beslut utifrån nya riktlinjen. 
4. Att uppföljning ska ske efter 6 månader från det att 

nämndens beslut träder i kraft.   
 

Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande Mathz Eriksson (C) föreslår att nämnden ska besluta 
att: 
Socialnämnden återremitterar riktlinjen för att utreda 
medicinska skäl. Samt att ta bort punkt 3, att utifrån möjlighet i 
lagrum ompröva redan beviljade beslut utifrån den nya 
riktlinjen. 
 
Marie Lindh (V) yrkar på avslag gällande punkten om 
specialkost och att behålla matdistributionen som den är idag.  
 
Jari Mehtäläinen (SD) yrkar på återremiss av riktlinjen för att 
utreda skälen till rätten att ansöka om att ansöka om mat. 
 
Monika Klockars (M) yrkar på bifall till Marie Lindhs (V) förslag. 
 
Margareta Andergard (KD) yrkar på bifall till återremiss av 
riktlinjen. 
 
Elin Axelsson (S) yrkar på bifall till att återremittera riktlinjen 
för att utreda medicinska skäl. Samt att ta bort punkt 3, att 
utifrån möjlighet i lagrum ompröva redan beviljade beslut 
utifrån den nya riktlinjen. 
 
Tuula Marjeta (C) yrkar på bifall om återremiss av riktlinjen 
samt ett tilläggsbeslut att förvaltningen ska utreda andra 
alternativ till matdistribution. 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2022-06-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Beslutsgång 
Ordförande Mathz Eriksson (C) ställer frågan till nämnden om 
beslutet gällande Riktlinje Biståndsbedömning ska beslutas vid 
dagens sammanträde eller om nämnden ska besluta om 
återremiss i ärendet. 
 
Ordförande finner att nämnden beslutar om återremiss av 
Riktlinjen om biståndsbedömning avseende specialkost med 
tilläggsbeslutet om utredning avseende vilka andra alternativ 
som finns till socialförvaltningens matdistribution. 
 
 
För åtgärd: 
Socialnämnd 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef Vård och omsorg 
Enhetschef E-hälsa och Myndighetsenheten 
 

För kännedom: 
Enhetschefer Hemtjänst 
Biståndshandläggare SoL äldreomsorg 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §75/22   Dnr: SN 2022/5 
 
Information från verksamheten maj 2022 - 
familjehem 
 

Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
 
Vid beredande socialnämnd i maj år 2022 hade socialnämnden 
informationsärende med tema familjehem. Verksamhetschef 
Inger Österberg delgav nämnden bland annat nuläget och 
svårigheterna med att rekrytera familjehem, samt 
- Definition familjehem 
- Jourhem 
- Familjehem via konsulentföretag 
- Statistik 
- Dygnskostnad  
- Stadsbidrag under en begränsad period för att stärka 

arbetet runt familjehem 
 

 

Meddelas för åtgärd 
 

För kännedom 
Verksamhetschef individ och familj 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2022-06-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §76/22   Dnr: SN 2022/5 
 
Information från verksamheten maj 2022 
 

Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Vid beredande socialnämnd i maj år 2022 delgavs nämnden 
information från förvaltningens avdelningar: 
- Individ och familj 
- Funktionsstöd 
- Vård och omsorg 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att tacka för 
informationen. 
 

 
För åtgärd: 
  
 

För kännedom: 
 Förvaltningschef 
Verksamhetschefer  
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2022-06-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §77/22   Dnr:  
 
Information från ordförande 
 

Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen 

Ärendebeskrivning 
 
Vid beredande socialnämnd i maj delgav ordförande nämnden 
information. 
 

Meddelas för åtgärd 
 

För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2022-06-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §78/22   Dnr:  
 
Bemanningsekonomi 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Upphäva beslutspunkt 1 i beslutsparagraf SN 87/20, dnr 
2019/67 avseende Justeringar gällande arbetstidnatt kan ske 
utifrån verksamhetens behov. 

Ärendebeskrivning 
 
I samband med införandet av heltid som norm beslutade en enig 
socialnämnd att reglera nattens arbetstid samt antalet fridagar. 
Beslutet justerades senare och antal timmar gällande nattarbete 
samt antal fridagar togs bort. 
 
Syftet var att stötta förvaltningen i det omställningsarbete som 
krävdes för att ett genomförande skulle bli möjligt. 
Förvaltningen arbetar nu fullt ut med verksamhetsanpassade 
scheman och målet bedöms nu vara uppnått, och därför bör det 
nämndbeslut som reglerar detta upphöra. 
 
Förvaltningen ska se till verksamhetens behov och lägga 
bemanning efter denna i enighet med arbetstidslagstiftningen. 
 
Dialog avseende förslag till beslut har skett med förvaltning och 
Kommunal. 
 

Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande Mathz Eriksson (C) föreslår att nämnden beslutar 
att upphäva beslutspunkt 1 i beslutsparagraf SN 87/20, dnr 
2019/67 avseende Justeringar gällande arbetstidnatt kan ske 
utifrån verksamhetens behov. 
 
Marie Lindh (V) yrkar på bifall till förslag till beslut. 
 
Jari Mehtäläinen (SD) yrkar på bifall till förslag till beslut. 
 



 

 Sammanträdesprotokoll 20 (27) 

 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2022-06-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Monika Klockars (M) yrkar på bifall till förslag till beslut. 
 
Margareta Andergard (KD) yrkar på bifall till förslag till beslut. 
 
Bertil Jansson (M) yrkar på bifall till förslag till beslut. 
 

Beslutsgång 
Ordförande Mathz Eriksson (C) finner att nämnden beslutar 
enligt förslag till beslut att: 
 
Socialnämnden beslutar att upphäva beslutspunkt 1 i 
beslutsparagraf SN 87/20, dnr 2019/67 avseende Justeringar 
gällande arbetstidnatt kan ske utifrån verksamhetens behov. 
 

Meddelas för åtgärd 
 

För kännedom 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer  



 

 Sammanträdesprotokoll 21 (27) 

 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2022-06-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §79/22   Dnr:  
 
Ledamotsinitiativ – Heltid som norm 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Tacka för ledamotsinitiativet. 
 
Samt att nämnden beslutar att: 
- En större uppföljning av beslutet och en genomlysning 

gällande heltidsresan om två år, maj år 2024. 
- Bjuda in fackliga företrädare från Kommunal för 

redovisning av resultat av enkät bland medarbetare och 
dialog, september år 2022.  

- En ekonomisk/personalekonomisk rapport sker till 
nämnden i september år 2022, för att sedan återrapporteras 
en gång per kvartal. 

 

Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Monika Klockars (M) har lämnat in ledamotsinitiativ 
till socialnämnden gällande Heltid som norm. 
 
I ledamotsinitiativet föreslår Monika Klockars (M) att nämnden 
beslutar att: 
- Se över tidigare beslut i ärende SN 2019/67 och 

ändringsbeslutet SN§87/20. För att se över vilka 
konsekvenser beslutet fått i frågorna arbetsmiljö, ohälsa för 
medarbetare, ekonomi, minskat antal årsarbetare och antal 
heltidsarbetare. Blev heltidsresan dyrare för socialnämnden 
som arbetsgivare. 

- Bjuda in fackliga företrädare Kommunal att delta. 
- Låta förvaltningen sätta ihop en arbetsgrupp där 

fackförbundet Kommunal är involverat tillsammans med 
medarbetare och hela nämnden för att arbeta med att göra 
kommunen till en attraktiv arbetsgivare där alla orkar 
arbeta heltid och inte enbart vara anställda på heltid. 

 



 

 Sammanträdesprotokoll 22 (27) 

 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2022-06-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Monika Klockars redogör för sitt ledamotsinitiativ vid 
beslutande nämnd i juni år 2022. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande Mathz Eriksson föreslår att nämnden ajournerar sig 
för att diskutera förslag till beslut.  
 
Efter ajournering föreslår ordförande Mathz Eriksson (C) att 
nämnden beslutar att: 
Tacka för ledamotsinitiativet. 
Samt att nämnden beslutar att: 
- En större uppföljning av beslutet och en genomlysning 

gällande heltidsresan om två år, maj år 2024. 
- Bjuda in fackliga företrädare från Kommunal för 

redovisning av resultat av enkät bland medarbetare och 
dialog, september år 2022.  

- En ekonomisk/personalekonomisk rapport sker till 
nämnden i september år 2022, för att sedan återrapporteras 
en gång per kvartal. 

Beslutsgång 
Ordförande Mathz Eriksson (C) finner att nämnden beslutar 
enligt ordförandes förslag till beslut. 
 

Meddelas för åtgärd 
Förvaltningschef  
Verksamhetschefer 
Ekonomienheten SN 

För kännedom 
  



 

 Sammanträdesprotokoll 23 (27) 

 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2022-06-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §80/22 
 
Delegationsärenden 
 

Beslut 
 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till socialnämnden: 
 
2022-05-04 Komplettering av Lex Sarah hemtjänstens 
hus Lindesberg, IVO dnr 3.1.2-05672/2022-2 Dnr SN 
2022/10 

 
2022-06-03 Svar på Underrättelse om inledd tillsyn av 
Tallåsen, meddelande om inspektion 13 juni 2022 samt 
begäran om handlingar, IVO dnr 3.5.1-18381/2022-1 
Dnr SN 2022/58 

 
2022-05-13 Anmälan Lex Sarah Solliden Dnr SN 
2022/52 

 
Svar på begäran om komplettering i anmälan Lex Sarah 
Tallåsen, blockerade mobiltelefoner, IVO dnr 3.1.2-
06935/2022-5 Dnr SN 2022/19 

 
2022-05-13 Svar på begäran om utredning av allvarlig 
händelse 2022-04-13 Hemtjänstens hus Kärnan, 
Arbetsmiljöverket dnr 2022/025411 Dnr SN 2022/48 

 
2022-05-18 Yttrande om överflyttning av ärende från 
Örebro kommun, IVO dnr 3.8.4-109052022-8 Dnr SN 
2022/44 

 
2022-05-25 Anmälan Lex Sarah familjehem Dnr SN 
2022/59 

 
 

 



 

 Sammanträdesprotokoll 24 (27) 

 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2022-06-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §81/22 
 
Meddelanden 
 

Beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till socialnämnden: 
 
Synpunkt på information till anhörig vid inflyttning och 
byte av avdelning på Tallåsen Dnr SN 2022/47 

 
Överlämnade av Klagomål kring handläggning av ett 
barnärende, IVO Dnr 3.4.2-171262022-3 Dnr SN 
2022/50 

 
Klagomål på vård av enskild i verksamhet och 
kommunikation mellan Lindesbergs kommun och 
Region Örebro län. Dnr  

 
Beröm över verksamheten vid Källgården, avdelning 
Lärkan  

 
Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av 
föreskrifterna (HSLF-FS 2020:46) om besök i särskilda 
boendeformer för äldre under covid-19-pandemin, 
HSLF-FS 2022:27  

 
2022-06-01 Dom i Förvaltningsrätten 2022-06-01 om 
ekonomiskt bistånd - bifall för klagande  

 
2022-05-04 Dom i Förvaltningsrätten 2022-05-04 om 
ekonomiskt bistånd - avslag för klagande  

 
2022-05-04 Beslut om att införliva personligt ombud i 
ordinarie verksamhet Dnr SN 2021/8 

 



 

 Sammanträdesprotokoll 25 (27) 

 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2022-06-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

2022-05-10 Dom i Förvaltningsrätten 2022-05-10 om 
ekonomiskt bistånd - avslag för klagande  

 
2022-05-10 Klagomål på kommunikation mellan 
Region Örebro län och Lindesbergs kommun gällande 
behov av stöd för enskild individ  

 
2022-05-16 Dom i Förvaltningsrätten 2022-05-16 om 
ekonomiskt bistånd - avslag för klagande  

 
2022-05-16 Beslut i Inspektionen för vård och omsorg 
2022-05-16 i anmälan om Lex Tallåsen, blockerade 
mobiltelefoner, IVO dnr 3.1.2-06935/2022-7 - ärendet 
avslutas Dnr SN 2022/19 

 
2022-05-17 Dom i Förvaltningsrätten 2022-05-17 om 
ekonomiskt bistånd - avslag för klagande  

 
2022-05-20 Klagomål från enskild inom verksamhet 
om uppföljning av vård och många olika personal. Dnr  

 
2022-05-23 Dom i Förvaltningsrätten 2022-05-23 om 
återkrav av ekonomiskt bistånd - avvisning av 
överklagande  

 
2022-04-25 Protokollsutdrag från 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april 2022 § 
35 - Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 3 år 
2021 Dnr SN 2021/111 

 
2022-04-25 Protokollsutdrag från 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april 2022 § 
27 - Årsredovisning 2021 Dnr SN 2022/12 

 
2022-05-25 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 17 maj 2022 § 72 - Mål- och budget 
2023 och Verksamhetsplan 2024-2025  

 
2022-05-25 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 17 maj 2022 § 76 - Ekonomisk 
uppföljning - mars 2022 Dnr SN 2022/40 

 



 

 Sammanträdesprotokoll 26 (27) 

 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2022-06-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

2022-05-30 - Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 17 maj 2022 § 77-
Arvodesbestämmelser 2022-2026  

 
2022-05-30 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 17 maj 2022 § 77- 
Arvodesbestämmelser 2022-2026  

 
2022-05-30 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 17 maj 2022 § 88 - 
Kommunövergripande strategi för ett stärkt 
föräldraskapsstöd i Lindesbergs kommun Dnr SN 
2022/14 

 
2022-05-03 Uttalande från Synskadades riksförbund 
Örebro län  

 
2022-05-09 Beslut i Inspektionen för vård och omsorg 
2022-05-09 om Lex Sarah hemtjänstens hus Lindesberg, 
IVO dnr 3.1.2-05672/2022-8 - ärendet avslutas Dnr SN 
2022/10 

 
2022-05-11 Anmälan Lex Sarah familjehem Dnr SN 
2022/59 

 
2022-05-17 Beslut i Arbetsmiljöverket 2022-05-17 om 
allvarlig händelse 2022-04-13 Hemtjänstens hus 
Kärnan, Arbetsmiljöverket dnr 2022/025411 - ärendet 
avslutas Dnr SN 2022/48 

 
2022-05-20 Underrättelse om inledd tillsyn av Tallåsen, 
meddelande om inspektion 13 juni 2022 samt begäran 
om handlingar, IVO dnr 3.5.1-1838/2022-1 Dnr SN 
2022/58 

 
2022-04-25 Protokollsutdrag från 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april 2022 § 
28- Revisionsberättelse 2021 Lindesbergs kommun  

 
2022-04-25 Protokollsutdrag från 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april 2022 § 
48 - Avsägelse och fyllnadsval Sven Erik Larsson (M) 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2022-06-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

som ledamot i Socialnämnden 30 juni 2022 Dnr SN 
2022/37 

 
2022-05-30 Lex Sarah Tallåsen 2022-04-25 med 
bedömning att inte skicka anmälan vidare till 
Inspektionen för vård och omsorg Dnr SN 2022/60 

 
 

 

 


