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§168/21

Dnr: SN 2021/50

Utvärdering av inköpsstopp
Beslut
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen.
Ärendebeskrivning
I augusti 2021 beslutade nämnden om att införa ett inköpsstopp
året ut med uppföljningar av dess effekter månadsvis. För att
utvärdera om kostnaderna minskat har en jämförelse gjorts
mellan utfallet per sista september i år och föregående år. Det
har även gjorts en jämförelse mellan sista juli och sista
september respektive år för att se om kostnaderna ökat i samma
takt som tidigare.
Det är viktigt att ha i åtanke att båda åren inneburit högre
kostnader än normalt för inköp av bland annat skyddsmaterial,
handsprit och visir. Det är svårt att jämföra två extra ordinära år
med varandra vilket är anledningen till att kostnadsutvecklingen
för respektive år även analyserats.
Förvaltningens största kostnadsposter förutom personal och
lokaler är köp av huvudverksamhet, bidrag och transfereringar
samt övriga främmande tjänster. Köp av huvudverksamhet är till
största delen externa placeringar inom Individ och familj och
Funktionsstöd, dessa har ökat jämfört med föregående år på
grund av högre antal ärenden. Ökningen mellan juli och
september är 26 % båda åren, troligtvis för att ärendena är
återkommande flera månader. Bidrag och transfereringar är
försörjningsstöd och ersättning till Försäkringskassan gällande
de 20 första timmarna personlig assistans. Kostnaderna för
detta är lägre än föregående år och har inte ökat i samma takt
mellan juli och september på grund av lägre utbetalt
försörjningsstöd. Övriga främmande tjänster är bland annat
tolkkostnader, intern måltidsdebitering, licensavgifter och
kopiatorer. Ökningen mellan åren är drygt 2 Mnkr vilket beror
bland annat på att APPVA köpts in (finansieras av statsbidrag),
att det är dubbla kostnader för larmlicenser under 2021 på
grund av uppsägningstider och att det var två

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

3 (29)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2021-11-18

Socialsekreterarkonsulter inne i början av året.
De slagkategorier som bör påverkas mest av ett inköpsstopp
bedöms vara inköp av inläggsningstillgångar, inköp och
underhåll av maskiner, förbrukningsinventarier och material,
kontorsmaterial och trycksaker samt representation. Av dessa
har alla utom förbrukningsmaterial och inventarier minskat
jämfört med föregående år men det var en minskning även
innnan inköpsstoppet infördes. Förbrukningsinventarier och
material har ökat med 0,8 Mnkr (8 %) jämfört med föregående
år. Jämförs kostnadsökningen mellan juli och september 2021 är
den lägre procentuellt (23 %) än samma period 2020 (31 %).
Orsaken till detta kan vara att material köps in vid behov och
inte löpande vilket gör att kostnaderna den dyraste månaden i
år uppgick till 1,5 Mnkr och den billigaste till 0,8 Mnkr.
Efter två månader kan förvaltningen inte se någon effekt av
inköpsstoppet, varken positiv eller negativ, då inköpsmönstret
varierar för mycket krävs längre tid för att kunna utvärdera.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att tacka för
informationen.
För kännedom:
Förvaltningschef
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§169/21

Dnr: SN 2021/50

Uppföljning och analys oktober 2021 för
socialnämnden
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska
uppföljningen och överlämna den till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Månadsuppföljningen beskriver det ekonomiska läget per sista
oktober 2021 samt ger en prognos för helåret. Socialnämnden
har en negativ avvikelse med -23,6 Mnkr och det
prognosticerade underskottet för 2021 är -28,6 Mnkr.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta
1. Att godkänna den ekonomiska uppföljningen och överlämna
den till kommunstyrelsen.

För åtgärd:
Kommunstyrelsen
För kännedom:
Förvaltningschef
Ekonom Socialförvaltningen
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§170/21

Dnr: SN 2020/106

Externa placeringar - redovisning november 2021
Beslut
Ärendet utgår.
Ärendebeskrivning

För åtgärd:
Verksamhetschef individ och familj
För kännedom:
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§171/21

Dnr: SN 2021/92

Avgifter för matlådor inom hemtjänst
Beslut
Socialnämnden beslutar att
Föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå att
kommunfullmäktige beslutar att
‐ Höja avgiften per matlåda till 57 kr samt avgiften för
hemkörning till 41 kr från och med 2022-03-01. Därefter
höjs den årligen enligt konsumentprisindex.
‐

Endast bevilja matlådor för dem som har medicinska skäl1
för insatsen.

‐

Ompröva samtliga befintliga beslut avseende insatsen
matlådor utifrån beslut att endast bevilja matlådor för dem
som har medicinska skäl1 för insatsen..

‐

Följa upp förändringarna efter 6 månader från det att de
träder i kraft.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden gav förvaltningen i uppdrag att utreda matlådor
inom ordinärt boende enligt beslut SN §53/21. Förvaltningen
har tillsammans med måltidsenheten sett över debiteringen
gentemot de enskilda samt risker och konsekvenser för enskilda
och hur förändringen kommer att påverka producerande
enheter.
Under 2020 levererade Socialförvaltningen 59 438 st matlådor
till enskilda i ordinärt boende. Av dem avsåg 6 034 st
specialkost. För 2021 prognosticeras antalet portioner uppgå till
60 034 st baserat på antalet producerade matlådor under första
kvartalet.
Not 1. Med medicinska skäl menas specialkost som en person kan
behöva vid ett specifikt 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. Detta definieras i riktlinjen för biståndsbedömning.
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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. Vid
en mätning gjord 2021-05-20 hade 260 individer insatsen
matlåda och i snitt drygt 4 matlådor i veckan. Förvaltningen ser
ett behov av att ändra riktlinjen genom att införa krav om
medicinska skäl1 då det är det som anses ingå i verksamhetens
grunduppdrag.
Enligt nuvarande avgiftsnivå debiteras de enskilda 48 kr för en
matlåda och 11 kr i hemkörningsavgift. Självkostnadspriset för
matlådorna har ökat, bland annat på grund av ökade
livsmedelspriser, vilket innebär att kommunen subventionerar
kost till enskilda. För att fakturera självkostnadspris till de
enskilda behöver priset för en matlåda vara 57 kr och priset för
hemkörning vara 41 kr. Hemkörning beräknas utifrån den
schablontid (3 min) som planeras i TES samt snittrestid (8 min)
inom alla områden. Den faktiska tiden för distribueringen kan
variera.
Kostnaden för att leverera matlådorna beräknas utifrån 2020
års statistik uppgå till cirka 2,5 Mnkr och kostnaden för
matlådorna var 3,6 Mnkr. Intäkterna avseende matlådor 2020
var 2,8 Mnkr. För att uppnå effekt i närtid av de förändringar
som föreslås gällande krav på medicinska skäl behöver alla
befintliga beslut omprövas. Att ta bort matlådor för de som inte
bedöms ha medicinska skäl innebär även förändringar för
måltidsenheten.
I dagsläget produceras matlådorna på Ekgården, Tallen,
Grönboda och Lindbackaskolan. Förvaltningen gör bedömningen
att de föreslagna förändringarna gällande matlådor kan ge
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positiva ekonomiska effekter för socialförvaltningen och är
genomförbara för kommunstyrelseförvaltningen.
De enskilda med insatser av hemtjänsten bedöms kunna uppnå
en skälig levnadsnivå i och med förändringarna.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden föreslå kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Att höja avgiften per matlåda till 57 kr samt avgiften för
hemkörning till 41 kr från och med 2022-03-01. Därefter höjs
den årligen enligt konsumentprisindex.
2. Att endast bevilja matlådor för dem som har medicinska skäl1
för insatsen.
3. Att ompröva samtliga befintliga beslut avseende insatsen
matlådor utifrån punk 2.
4. Att följa upp förändringarna efter 6 månader från det att de
träder i kraft.

Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Mathz Eriksson (C) föreslår att nämnden ska besluta
enligt förvaltningens förslag att föreslå kommunstyrelsen
besluta föreslå att kommunfullmäktige beslutar att
1. Höja avgiften per matlåda till 57 kr samt avgiften för
hemkörning till 41 kr från och med 2022-03-01. Därefter
höjs den årligen enligt konsumentprisindex.
2. Endast bevilja matlådor för dem som har medicinska skäl1
för insatsen.
3. Ompröva samtliga befintliga beslut avseende insatsen
matlådor utifrån punkt 2.
4. Följa upp förändringarna efter 6 månader från det att de
träder i kraft.
Ingalill Lennartdotter (MP) yrkar på avslag gällande punkt 2 att
endast bevilja matlådor för dem som har medicinska skäl för
insatsen.
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Beslutsgång
Ordförande Mathz Eriksson (C) föreslår följande beslutsgång
Att först besluta om punkt 1.
Vid beslut om punkt 2 ställs ordförandes förslag mot Ingalill
Lennartdotter (MP) förslag
Om ordförandes förslag blir nämndens beslut i punkt 2, beslutar
nämnden vidare om punkt 3.
Slutligen beslutar nämnden om punkt 4.
Beslut om avgifter kommer att överlämnas till kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige för beslut.
Ordförande Mathz Eriksson (C) frågar om nämnden kan besluta
enligt punkt 1 att: Höja avgiften per matlåda till 57 kr samt
avgiften för hemkörning till 41 kr från och med 2022-03-01.
Därefter höjs den årligen enligt konsumentprisindex.
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förslag.
Vid beslut om punkt 2 ställer ordförande Mathz Eriksson (C) sitt
förslag att endast bevilja matlådor för dem som har medicinska
skäl1 för insatsen, mot Ingalill Lennartdotters (MP) förslag att
avslå ordförandes förslag och att alla fortsättningsvis ska kunna
bli beviljade matlådor som insats. Ordförande finner att
nämnden beslutar enligt ordförande Mathz Erikssons (C)
förslag.
Då nämnden beslutat om att endast bevilja matlådor för dem
som har medicinska skäl1 för insatsen, frågar ordförande Mathz
Eriksson om nämnden kan besluta om punkt 3 att ompröva
samtliga befintliga beslut avseende insatsen matlådor utifrån
punkt 2. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förslag.
Slutligen frågar ordförande Mathz Eriksson (C) om nämnden
kan besluta enligt punkt 4 att följa upp förändringarna efter 6
månader från det att de träder i kraft. Ordförande finner att
nämnden beslutar enligt förslag.
Reservationer
Ingalill Lennartdotter (MP och Marie Lind (V) reserverar sig mot
beslutet att endast bevilja matlådor för dem som har medicinska
skäl1 för insatsen.
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Bilagor:
Konsekvensbeskrivningar
För åtgärd:
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
För kännedom:
Förvaltningschef socialförvaltningen
Verksamhetschef Vård och omsorg
Verksamhetschef måltidsenheten
Ekonomienheten
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§172/21

Dnr: SN 2021/76

Besvarande av motion från Markus Lundin och
Margareta Andergard om att inleda samarbete med
organisationen Ung omsorg
Beslut
Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens svar som sitt
svar gällande motion om att inleda samarbete med
organisationen Ung omsorg, att:
‐ Förvaltningen ställer sig positiva att se över möjligheterna
att inleda ett samarbete med organisationen Ung Omsorg
‐ I ett första skede bjuda in organisationen tillsammans med
Tillväxtförvaltningen för att ta del av deras verksamhet och
hur ett samarbete skulle kunna se ut.
Svar på remiss överlämnas till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Markus Lundin (KD) och Margareta Andergard (KD) skrivit en
motion gällande möjligheter för Lindesbergs kommun att inleda
ett samarbete med organisationen Ung omsorg.
För de äldre innebär det att man vill med ungdomlig energi ge
det lilla extra och ge en meningsfull vardag.
För de unga kan det bli det första extra jobbet som erbjuder
möjligheter att utvecklas om både individ och ledare.
Målet med Ung omsorg är att vara en naturlig språngbräda ut i
arbetslivet och att ungdomen ska bli intresserade och
engagerade i välfärdsfrågor framöver och med nya ögon vill
organisationen vara en del av lösningen på framtidens
välfärdsutmaningar genom att göra äldreomsorgen mer
mänsklig och attraktiv som ett framtida karriär- och yrkesval.
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Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta
1. Förvaltningen ställer sig positiva att se över möjligheterna
att inleda ett samarbete med organisationen Ung Omsorg
2. I ett första skede bjuda in organisationen tillsammans med
Tillväxtförvaltningen för att ta del av deras verksamhet och
hur ett samarbete skulle kunna se ut.
Därmed anses motionen vara besvarad och skickas vidare till
Kommunstyrelsen.
För åtgärd:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
För kännedom:
Tillväxtnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

13 (29)

Sammanträdesprotokoll

14 (29)

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2021-11-18

§173/21

Dnr: SN 2021/70

Mål och budget 2022-2024 för socialnämnden Verksamhetsplan 2022
Beslut
Socialnämnden antar verksamhetsplan 2022 med
grunduppdrag, verksamhet inklusive omvärldsanalys,
kvalitetsfaktorer, utvecklingsmål och ekonomisk fördelning för
socialnämnden år 2022.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade i februari 2019 om ny Styrmodell
för ledning och styrning. Enligt handlingsplanen ska
grunduppdrag på nämndnivå, kvalitetsfaktorer på nämndnivå
och nämndmål vara antagna senast i december 2020 för att gälla
från år 2020.
Den 28 oktober 2021 arbetade nämnden tillsammans med
socialförvaltningen i workshop med omvärldsanalys och SWOT.
Utifrån det materialet som kom fram är det en del av underlag i
verksamhetsplan 2022.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta anta Verksamhetsplan
2022 med
‐ Grunduppdrag
‐ Verksamhet inkl omvärldsanalys
‐ Kvalitetsfaktorer
‐ Utvecklingsmål
‐ Ekonomisk fördelning för socialnämnden 2022 under
förutsättning att tilldelad budgetram antas av
kommunfullmäktige i december
För åtgärd:
Utvecklingsstrateg socialförvaltningen
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För kännedom:
Socialchef
Kommunstyrelsen
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§174/21

Dnr: SN 2021/103

Internkontrollplan 2022 för socialförvaltningen
Beslut
Socialnämnden beslutar anta Internkontrollplanen för
socialnämnden år 2022.
Ärendebeskrivning
Internkontrollen är en viktig del av styrningen och utvecklingen
av verksamheten. Det är också ett sätt för kommunstyrelsen att
utöva sin uppsiktsplikt. Organisationen för internkontrollen
framgår av Reglemente för intern kontroll. Syftet med
reglementet är ytterst att säkerställa att kommunfullmäktiges
beslut och fastställda mål uppfylls genom att kommunstyrelsen,
nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande
intern kontroll, d v s att med rimlig grad av säkerhet säkerställa
att följande uppnås:
‐
‐
‐

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.
Tillförlitlig finansiell rapportering och information om
verksamheten.
Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm.

Internkontrollmomenten ska alltså mäta hur riskutsatt
grunduppdraget är, genom respektive kvalitetsfaktor.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta
1. Internkontrollplanen för socialnämnden 2022
För åtgärd:
Utvecklingsstrateg socialförvaltningen
För kännedom:
Socialchef
Kommunstyrelsen
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§175/21

Dnr: SN 2021/97

Granskning av styrning och ledning av
biståndsbedömning inom äldreomsorgen
Beslut
Socialnämnden beslutar att ge förvaltningschef i uppdrag att
‐ Genomföra analys av schablontidernas relevans
‐ Återrapportering av ovanstående analys samt
kvalitetsfaktor Likvärdig och rättssäker biståndsbedömning
inom äldreomsorgen, sker till beredande socialnämnd i april
år 2022, som återfinns i Verksamhetsplan år 2022 antagen
SN §173/21 2021-11-18.
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 ett individuell bedömning utifrån den
enskildes behov.
Socialnämnden har till ansvar att säkerställa en rättsäker
biståndsbedömning. Om inte Socialnämnden säkerställer en
ändamålsenlig styrning och ledning av bståndsbedömningen
finns risk för ett 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 kosnader inom Vård
och omsorg. I utredningen görs en jämnförelse mellan
Lindesberg och liknande sommunder samt riket i stort.
Andelen invånare som har hemtjänst i ordinärt boende, invånare
+65 är lägre än i jämförelse med liknande kommuner,
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Lindesberg ligger på 6,5% i jämnförelse 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 rättsäker styrning och ledning av
myndighetsutövningen.
För att svara upp mot förslag till beslut kommer förvaltningen
och dess verksamheter att:
‐
‐
‐

‐
‐
‐

Utarbeta tydligare och lika rutiner för Teamträffar som
möjliggör samsyn mellan verkställighet och myndighetsutövning
inklusive att kvalitetssäkra uppföljningar.
Revidera introduktionsplanen för nyanställda
biståndshandläggare.
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.
Säkerställa att kvalitetsmässiga genomförandeplaner genomförs
på individnivå, internkontroll 2022.
Säkerställa att verksamhetens medarbetare har rätt behörighet
utifrån roll.
Kvalitetsfaktorer i verksamhetsplan för år 2022 med tillhörande
indikatorer inom myndighetsutövningen, antogs SN §173/21
2021-11-18.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden beslutar att ge förvaltningschef
i uppdrag att
‐ Genomföra analys av schablontidernas relevans
‐ Återrapportering av ovanstående analys samt
kvalitetsfaktor Likvärdig och rättssäker biståndsbedömning
inom äldreomsorgen, sker till beredande socialnämnd i april
år 2022.
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För åtgärd:
Patrik Borup, enhetschef E-hälsa och Myndighetsutövning
Jessica Öhlund, verksamhetschef Vård och Omsorg
Madde Gustafsson, förvaltningschef
För kännedom:
Peter Björklund, utvecklingsstrateg
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§176/21

Dnr: SN 2021/99

Sammanträdestider för socialnämnden år 2022
Beslut
Socialnämnden antar sammanträdestider för år 2022
gällande socialnämnden och socialnämndens arbetsutskott:
Socialnämnden
13 januari, kl 09.00
10 februari, kl 09.00
17 mars, kl 09.00
13 april, kl 09.00
12 maj, kl 09.00
16 juni, kl 09.00
18 augusti, kl 09.00
15 september, kl 09.00
13 oktober, kl 09.00
10 november, kl 09.00
15 december, kl 09.00

Socialnämndens arbetsutskott
5 januari, kl 08.30
3 februari, k kl 08.30
3 mars, kl 08.30
7 april, kl 08.30
5 maj, kl 08.30
2 juni, kl 08.30
7 juli, kl 08.30
4 augusti, kl 08.30
1 september, kl 08.30
6 oktober, kl 08.30
3 november, kl 08.30
1 december, kl 08.30

Ärendebeskrivning
Kanslienheten har tagit fram förslag till sammanträdestider för
år 2022 för socialnämnden.
Hänsyn har tagits till sammanträdestider för övriga nämnder i
Lindesbergs kommun, ekonomiska årshjulet, sportlov, påsklov
och höstlov.
Regionfullmäktiges och Regionstyrelsens sammanträdesdagar
är inte beslutade ännu. Efter att dessa är antagna kan eventuella
justeringar ske av ovanstående sammanträdesdagar.
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Förslag till beslut
Socialnämnden
13 januari, kl 09.00
10 februari, kl 09.00
17 mars, kl 09.00
13 april, kl 09.00
12 maj, kl 09.00
16 juni, kl 09.00

Socialnämndens arbetsutskott
5 januari, kl 08.30
3 februari, k kl 08.30
3 mars, kl 08.30
7 april, kl 08.30
5 maj, kl 08.30
2 juni, kl 08.30
7 juli, kl 08.30
18 augusti, kl 09.00
4 augusti, kl 08.30
15 september, kl 09.00
1 september, kl 08.30
13 oktober, kl 09.00
6 oktober, kl 08.30
17 10 november, kl 09.00 3 november, kl 08.30
15 december, kl 09.00
1 december, kl 08.30

Förslag på sammanträdestid för socialnämnden i november
år 2022 ändras från den 17 till den 10 för att äga rum innan
kommunstyrelsens sammanträde i november.
För åtgärd:
Kanslichef
Nämndsekreterare
För kännedom:
Ledamöter och ersättare i socialnämnden
Förvaltningschef
Verksamhetschefer
Socialförvaltningen
Ekonomi SN
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Tillväxtnämnden
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§177/21

Dnr: SN 2021/25

Information från verksamheten 2021-10-14
Beslut
Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till
handlingarna
Ärendebeskrivning
Socialnämnden delgavs följande information från verksamheten
vid nämndens sammanträde i oktober år 2021:
Individ och familj
Inflödet av antalet anmälningar är i nivå som förra året vid
motsvarande tid. Områden som verksamheten kommer se över
tillsammans med Barn och utbildningsförvaltningen utifrån
anmälningarna är psykisk ohälsa som bland annat leder till
”hemmasittare”, unga med riskbeteende.
Ökat antal unga med riskbeteende. Cirkulerar mycket droger i
Lindesberg.
Pandemin börjar ge effekter på vuxen genom flera ”grupper”
ökar gällande att söka stöd för beroende. Ökat antal ärenden
gällande VIR, våld i nära relation.
Funktionsstöd
En individ väntar på boende med särskild service.
Flertalet individer tillbaka på daglig verksamhet, vissa
svårigheter att anpassa lokalerna för antalet individer ökar.
Alla verksamheter är inne i verksamhetsanpassade scheman
dock kvarstår som väntat en hel del justeringar för att få till
funktionella schema för både verksamhet och personal. En del
blir också att man ser över möjligheten med pool både för att
använda resurserna men också nya LAS regler som kommit 1
oktober.
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Finns behov utifrån både arbetsmiljö men framförallt utifrån
förändringar i målgruppen på ett av våra gruppboenden av att
öka bemanningen.
Vård och omsorg
På korttids är det: 18 st individer.
I oktober är det tre individer på gång från sjukhuset, ifrån
hemmet är det en individ på gång. På korttids väntar: fyra
individer som har beslut på särskilt boende och en individ
särskilt boende demens.
Utökning av antal chefer på de stora särskilda boendena pågår
med rekrytering. Omflyttning av chefer i verksamheten.
Samtliga verksamheter är nu inne i verksamhetsanpassade
scheman.
Nämnden informeras om Lex Sarah särskilt boende. Brister i
hygienen, palliativ vård och bemötande med mera. Riktad till
hela verksamheten/boendet.
Covidspridning i vissa hemtjänstområden samt ett boende i
nuläget.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta
1. Tacka för informationen och lägga den till handlingarna
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§178/21

Dnr:

Information från ordförande
Beslut
Socialnämnden tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Ordförande delgav nämnden information vid sammanträdet i
oktober.
För kännedom
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SN §179/21

Delegationsärenden
Beslut
Delegationsärenden läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Följande meddelas till socialnämnden:
2021-10-25 Dom i Förvaltningsrätten 2021-10-25 om
överklagat beslut i socialnämnden 2021-07-30 om
ekonomiskt bistånd - målet återförvisas till
socialnämnden för handläggning
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SN §180/21

Meddelanden
Beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Följande meddelas till socialnämnden:
Beslut i Inspektionen för vård och omsorg 2021-10-25 i
anmälan Lex Sarah , IVO dnr 3.1.2-28656/2021-8 ärendet avslutas Dnr SN 2021/84
Beslut i Inspektionen för vård och omsorg 2021-10-11
om tillsyn av stödboende Kvarnen
dnr 3.2.2-07009/2021-4 - ärendet avskrivs
Dnr SN 2021/31
Synpunkter på planering, schemaläggning,
bemanningsenheten och rätt till heltid från personal och
arbetsplatsombud vid Frövi hemtjänst Dnr SN 2021/113
2021-11-02 Dom i Förvaltningsrätten 2021-11-02 om
överklagat beslut i socialnämnden 2021-07-21 om
ekonomiskt bistånd - avslag för klagande
2021-11-03 Synpunkt på besparing fältkuratorer - med
svar från socialnämndens ordförande Mathz Eriksson
Dnr SN 2021/95
2021-11-04 Dom i Förvaltningsrätten 2021-11-04 om
överklagat beslut i socialnämnden 2021-07-06 och
2021-07-09 om ekonomiskt bistånd - avslag för
klagande Dn
2021-11-04 Föreläggande om särskild avgift enligt 16
kap 6 a § SOL, för ej verkställt beslut om boendestöd
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enligt SoL, IVO dnr 3.3.1-26808/2020, målnr 5326-21
Dnr SN 2020/98
2021-11-05 Dom i Förvaltningsrätten 2021-11-05 om
överklagat beslut i socialnämnden 2021-07-20 om
ekonomiskt bistånd - bifall för klagande
2021-10-07 Dom i Förvaltningsrätten 2021-10-07 om
överklagat beslut i socialnämnden 2021-05-26 om
ekonomiskt bistånd - avslag för klagande
2021-10-08 Kommunens kontakt betydelsefull för dem
som berörs av förändrade socialtjänstinsatser
2021-10-11 Överlämnande av klagomål på
handläggning av försörjningsstöd, IVO Dnr 3.4.236988/2021-3 Dnr SN 2021/107
2021-10-12 Protokollsutdrag från Tillväxtnämndens
sammanträde den 12 oktober 2021 TN § 65 Information om tillväxtförvaltningens arbete med
målgruppen försörjningsstödstagare
2021-10-13 Svar på klagomål på handläggning av
försörjningsstöd, IVO Dnr 3.4.2-36988/2021-3 Dnr SN
2021/107
2021-10-13 Dom i Förvaltningsrätten 2021-10-13 om
överklagat beslut i socialnämnden 2021-07-12 om
ekonomiskt bistånd - avslag för klagande
2021-10-18 Information gällande barn i familjer med
försörjningsstöd och rätt att behålla gåvor från
Majblomman
2021-10-19 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens
sammanträde den 19 oktober 2021 KS § 120 - Riktlinje
för kompetensförsörjning 2022-2026
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2021-10-19 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens
sammanträde den 19 oktober 2021 KS § 126 Redovisning ej verkställda beslut inom
socialförvaltningen kvartal 1 2021 Dnr SN 2021/57
2021-10-20 Dom i Förvaltningsrätten 2021-10-20 om
överklagat beslut i socialnämnden 2021-07-23 om
ekonomiskt bistånd - avslag för klagande
2021-10-20 Dom i Förvaltningsrätten 2021-10-20 om
överklagat beslut i socialnämnden 2021-08-05 om
bistånd enligt socialtjänstlagen - avslag för klagande
2021-10-25 Protokollsutdrag från
Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober
2021 KF § 114 - Redovisning ej verkställda beslut inom
socialförvaltningen kvartal 4 2020 Dnr SN 2021/14
2021-10-28 Överlämnande av klagomål på
äldreboende, IVO dnr 3.4.2-3.4.2-41533/2021 Dnr SN
2021/110
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SN §181/21

Informationsärenden
Beslut
Socialnämnden tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Följande meddelas till socialnämnden:
Information till nämnd om introduktion och information
för chefer och legitimerad personal om hälso- och
sjukvård, patientsäkerhet och ledningssystem
Dnr SN 2021/25-32
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