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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2020-03-19  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 2020-03-19 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Socialförvaltningen 

Underskrift ...................................................................................... 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Plats och tid: 

 
Brandstationen, kl. 9:10-10:00 

Beslutande: Bo Stenberg (S) 
Ulla Lundqvist (S) 
Mathz Eriksson (C) 
Monika Klockars (M) 
Margareta Andergard (KD) 
Jari Mehtäläinen (SD) 

Tjänstgörande 

ersättare: 
Vera Peci (S) för Elin Axelsson (S) 
Maria-Pia Karlsson (C) för Tuula Marjeta (C) 
Bertil Jansson (M)för Sven-Erik Larsson (M) 
 
 

Övriga 

deltagare: 
Ellinor Halldan, sekreterare 
Madde Gustavsson, förvaltningschef 
 
 

Utses att 

justera 
Jari Mehtäläinen (SD) med Margareta Andergard (KD) som ersättare 
 

Justeringens 

plats och tid: 
Kanslienheten torsdag den 19 mars 2020 
 
 

 

Underskrifter: 
 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Ellinor Halldan 

 
Paragraf 

 
20 - 27 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Mathz Eriksson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Jari Mehtäläinen 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2020-03-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ärendeförteckning 

 
§20/20 Ersättningsnivåer för viss privat utförd personlig assistans 

enligt LSS 9 § 2, år 2020 
  
§21/20 Ej verkställda beslut kvartal 4 2019 
  
§22/20 Avvikelser, fallrapporter och klagomål enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen HSL år 2019 
  
§23/20 Information från verksamheterna februari 2020 
  
§24/20 Habiliteringsersättning daglig verksamhet LSS 2020 
  
§25/20 Delegationsärenden 
  
§26/20 Meddelanden 
  
§27/20 Informationsärenden 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2020-03-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §20/20   Dnr: SN 2020/12 

 

Ersättningsnivåer för viss privat utförd personlig 

assistans enligt LSS 9 § 2, år 2020 
 

Beslut 

 

Socialnämnden beslutar 
• Ersättningsnivåerna för viss privat utförd personlig 

assistans enligt LSS skall justeras enligt förvaltningens 
förslag. 

 
Ärendebeskrivning 

 

Assistansersättningens timbelopp för år 2020 blir enligt beslut 
från regeringen 304,30 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 304,30 kronor per 
timme, vilket innebär enhöjning på 4,5 kronor i timmen jämfört 
med 2019. 
 
Verksamheten för funktionsstöd har justerat 
ersättningsnivåerna för viss privat utförd assistans enligt LSS 
enligt årets timbelopp, 2019 för assistansersättning enligt SFB 
51 kap (Socialförsäkringsbalken) vilket innebär följande nivåer; 
 
Kategori A  75–100 % av assistansen utför av 
anhörig/anhöriga som bor tillsammans med personen. 
258,70 kronor 85% av SFB belopp 
 
Kategori B 75–100 % av assistansen utför av anställda som 
saknar vårdbiträdesutbildning-eller undersköterskeutbildning 
eller annan jämförbar utbildning. 
286 kronor 94 % av SFB belopp 
 
Kategori C  75–100 % av assistansen utförs av anställda med 
vårdbiträdes- eller undersköterskeutbildning eller annan 
jämförbar utbildning. 
304,30 kronor 100 % av SFB belopp  
 
Förvaltningens förslag till beslut 

 

Socialnämnden beslutar 
• Ersättningsnivåerna för viss privat utförd personlig 

assistans enligt LSS skall justeras enligt förvaltningens 
förslag. 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2020-03-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Ekonom 
Enhetschef 
 
För kännedom 

Förvaltningschef 
Verksamhetschef 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2020-03-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §21/20   Dnr: SN 2020/11 

 

Ej verkställda beslut kvartal 4 2019 
 

Beslut 

 

Sammanställningen avseende ej verkställda beslut kvartal 4 år 
2019 delges kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  

 
Ärendebeskrivning 

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

 
Förvaltningens förslag till beslut 

 

Sammanställningen avseende ej verkställda beslut kvartal 4 år 
2019 delges kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  
_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2020-03-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §22/20   Dnr: SN 2020/19 

 

Avvikelser, fallrapporter och klagomål enligt Hälso- 

och sjukvårdslagen HSL år 2019 
 

Beslut 

 

Socialnämnden beslutar lägga sammanställning gällande 
avvikelser HsL helår för 2019 till handlingarna. 
 
Socialnämnden uppdrar till förvaltningschef att utreda om det 
finns digitala lösningar för att minska risken för avvikelser. 
Återrapport ska ske till socialnämnden i maj 2020. 
 
Ärendebeskrivning 

 

Sammanställning HSL avvikelser 2019 för vård och omsorg och 
funktionsstöd. Övrigt som redovisas inom är händelser, 
klagomål, avvikelser i vårdkedjan, Lex Marior. Glömda 
läkemedel har ökat med 2 % och totala antalet HSL avvikelser 
med 59 %. Fallavvikelser har ökat med 10 %. Frakturer/ 
sårskador har dock inte ökat. Uppföljning av avvikelserna tar 
ibland lång tid och flödet från SSK, arbetsterapeut och 
enhetschef tar ibland flera veckor och personen hinner ramla 
fler gånger. Den avancerade komplexa sjukvården i kommunen 
ökar med risk för större fallrisk som följd. Mall för 
händelseanalys finns där enheterna kan utreda händelser, 
åtgärda och riskbedöma och skicka kopia till MAS/MAR för 
vidare bedömning. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar lägga sammanställning gällande 
avvikelser HsL helår för 2019 till handlingarna. 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Mathz Eriksson (C) föreslår att socialnämnden 
uppdrar till förvaltningschef att utreda om det finns digitala 
lösningar för att minska risken för avvikelser. Återrapport ska 
ske till socialnämnden i maj 2020. 

 
Beslutsgång 

 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta enligt 
förvaltningens förslag med Mathz Eriksson (C) tilläggsförslag 
och finner att förslaget godkänns.  
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2020-03-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

                      Förvaltningschef 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2020-03-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §23/20   Dnr: SN 2020/4 

 

Information från verksamheterna februari 2020 
 

Beslut 

 

Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna 
 
Ärendebeskrivning 

 

Övergripande information 
 
Förhandlad organisationsförändring tom 2020‐12‐31 
Två verksamhetschefer 

‐ Verksamhetschef för vård och Omsorg, Jessica Ö 
‐ Verksamhetschef för Individ och familj samt   
funktionsstöd, Inger Österberg 
 

Individ och familj 
Fortsatt höga antal orosanmälningar barn 154 st varav 40% är 
våld som leder till 
utredning. 
Mina sidor ansökan via e-tjänst försörjningsstöd startar med 
pilotklienter v 8 
 
Funktionsstöd 
Tre individer väntar på LSS bostad 
Sex individer väntar på kontaktperson enligt LSS 
En utökad lägenhet på Källbacka 
 
Vård och Omsorg 
Ny enhetschef Solliden 
Korttids: 22st platser belagda 
Ordinärt boende: 11st 
Demensboende: Åtta 
Växelvård: Åtta 
Nytt projekt arbetsterapeut tillsammans med 
biståndshandläggare Fellingsbro 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

 

Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna 
_____ 

 

 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (15) 
 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2020-03-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §24/20   Dnr: SN 2020/23 

 

Habiliteringsersättning daglig verksamhet LSS 2020 
 

Beslut 

 

Socialnämnden beslutar 
• Att rekvirera statliga medel för att höja 

habiliteringsersättningen tillfälligt under 2020 med en 
påökning av 50 kronor per dag. Sammanlagt 60:-/dag för 
de som deltar i daglig verksamhet enligt LSS.  

• Förutsatt att det finns medel kvar fördelas dessa ut i 
slutet av året till respektive individ som deltagit i daglig 
verksamhet enligt LSS. 

• Att skicka ut ett informationsbrev ifrån Socialnämnden 
om den tillfälliga habiliteringsersättningen under 2020 
till deltagare i den dagliga verksamheten. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020 
fördela medel till kommunerna i stimulansbidrag för 
habiliteringsersättning. Statsbidraget får användas av 
kommunerna i syfte att införa eller höja en låg dagpenning till 
dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS 
(habiliteringsersättning). Lindesbergs kommun kan rekvirera 1 
073 705 kr som endast kan användas till och med den 31 
december 2020.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 

 

Socialnämnden beslutar 
• Att rekvirera statliga medel för att höja 

habiliteringsersättningen tillfälligt under 2020 med en 
påökning av 50 kronor per dag. Sammanlagt 60:-/dag för 
de som deltar i daglig verksamhet enligt LSS.  

• Förutsatt att det finns medel kvar fördelas dessa ut i 
slutet av året till respektive individ som deltagit i daglig 
verksamhet enligt LSS. 

• Att skicka ut ett informationsbrev ifrån Socialnämnden 
om den tillfälliga habiliteringsersättningen under 2020 
till deltagare i den dagliga verksamheten. 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2020-03-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Ekonom 
Enhetschef för daglig verksamhet 
 
För kännedom 

Förvaltningschef 
Verksamhetschef 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2020-03-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §25/20 

 

Delegationsärenden 
 

Beslut 

 

Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till Socialnämnden: 
 
2020-01-29 Komplettering av Lex Sarah om omvårdnad 
av boende på Tallåsen, IVO dnr 3.1.2-43235/2019-4 Dnr 
SN 2019/104 

  

 
2020-01-30 Utredning Lex Sarah om felaktiga 
trygghetslarm från Tunstall Dnr SN 2019/109 

  

 
 
2020-02-03 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr  

  

 
2020-02-04 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr  

  

 
2020-02-13 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr SN 2020/1 

  

 

 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (15) 
 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2020-03-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §26/20 

 

Meddelanden 
 

Beslut 

 

Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till Socialnämnden: 
 
2020-01-17 Beslut avseende tillsyn av stödboendet 
Ungstöd (tidigare Kvarnen stödboende) - ärendet 
avslutas Dnr SN 2019/116 

  

 
 
2020-01-29 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 29 januari 2020 KS § 2 - Årshjul för 
uppsiktsplikten 2020 Dnr  

  

 
2020-01-29 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 29 januari 2020 KS § 3 - 
Ombudgetering av investeringsmedel från år 2019 till år 
2020 Dnr SN 2019/44 

  

 
2020-01-29 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 29 januari 2020 KS § 5 - 
Internkontrollplan 2020 Dnr SN 2019/98 

  

 
2020-02-10 Meddelande (3/2020) från SKR:s styrelse 
om Överenskommelse om äldreomsorg – teknik, kvalitet 
och effektivitet med den äldre i fokus Dnr  

  

 
 
2020-01-17 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr SN 2019/58 

  

 
2020-01-21 Beslut i inspektionen för vård och omsorg 
2020-01-21 om Lex Maria Rönnliden, IVO dnr 8.1.1-
18888/2019-6 - ärendet avslutas Dnr SN 2019/47 

  

 
 
2020-01-27 Utredning Lex Sarah om stöld av läkemedel 
på Solliden Dnr SN 2019/106 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2020-03-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-02-06 Beslut i Inspektionen för vård och omsorg 
2020-02-06 dnr 3.1.2-43235/2019-6 för Lex Sarah om 
omvårdnad av boende på Tallåsen - ärendet avslutas 
Dnr SN 2019/104 

  

 
2020-02-12 Utredning - uppföljning av åtgärder - av 
Lex Sarah om stöld hos boende på Tallåsen Dnr SN 
2019/107 

  

 
 
2020-01-16 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr  

  

 
 
2020-01-09 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr SN 2020/9 

  

 
2020-01-17 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr SN 2020/8 

  

 
2020-02-04 Beslut i Förvaltningsrätten 2020-02-04 
målnr 355-20 om överklagat beslut i socialnämnden 
2019-12-12 om laglighetsprövning - överklagandet 
avvisas Dnr SN 2020/8 

  

 
 
2020-01-10 Beslut om att avsluta ärendet 
personuppgiftsincident gällande felutskick 
försörjningsstöd, dnr PUI-2019-3566 Dnr SN 2019/91 

  

 
2020-01-16 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr  

  

 
2020-01-16 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr  

  

 
2020-01-31 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr  

  

 
2020-02-04 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr  

  

 
2020-02-05 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr  

  

 
2020-02-11 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr  
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2020-03-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 
2020-02-13 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr  
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2020-03-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §27/20 

 

Informationsärenden 
 

Beslut 

 

Socialnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till Socialnämnden: 
 
 Information om Lagar som styr socialnämnden, 
nämndens delegationsordning Dnr  

  

 
 Information om boendeformer inom socialnämndens 
verksamheter Dnr  

  

 
 Information om heltidsresan Dnr    

 
 
Information gällande hur verksamheternas arbete 
påverkas av coronaviruset 2020-03-19 Dnr KS 2020/85 

  

 

 

 

 
 


