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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 

 
 2021-10-14  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-10-14 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Socialförvaltningen 

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

 

 

Plats och tid: Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 09:50-12:00, 14:00-14.30 

Beslutande: Elin Axelsson (S) deltar på distans 
Bo Stenberg (S) deltar på distans 
Ulla Lundqvist (S) deltar på distans 
Tuula Marjeta (C) deltar på distans 
Mathz Eriksson (C)   
Marie Lindh (V) deltar på distans 
Sven-Erik Larsson (M) deltar på distans 
Monika Klockars (M) deltar på distans 
Margareta Andergard (KD) deltar på distans 
Fredrik Rosenbecker (SD) tjänstgörande, ers Björn Larsson (-) 
deltar på distans 
Jari Mehtäläinen (SD) deltar på distans 

Ersättare: Vera Peci (S) deltar på distans 
Ingalill Lennartdotter (MP) deltar på distans 
Bertil Jansson (M) deltar på distans 
Stina Sundling (L) deltar på distans 
Annika Himmerfält (V) deltar på distans 

Övriga deltagare: Madde Gustavsson, förvaltningschef 
Jessica Öhlund, verksamhetschef vård och omsorg 
Inger Österberg, verksamhetschef individ och familj, funktionsstöd 
Sara Andersson, ekonomienheten 
Peter Björklund, utvecklingsstrateg 
Johanna Stunz, enhetschef försörjningsstöd § 158 deltar på distans 
Zila Conejeros enhetschef arbetsmarknadsenheten § 158 deltar på 
distans 
Anna Hedman, Kommunal 
Jessica Brogren, kanslienheten 

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

och tid: 
Kommunkansliet, Lindesberg 2021-10-18 

Underskrifter 

 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Jessica Brogren 

 
Paragraf 

 
142 - 158 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Mathz Eriksson 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

  

  
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Sven-Erik Larsson 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 

 
 2021-10-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Ärendeförteckning 

 
§142/21 Extra sammanträde 2021-10-28 

  

§143/21 Information från verksamheten 2021-09-16 

  

§144/21 Sammanställning ej verkställda beslut kvartal 2 2021 

  

§145/21 Utredning av lottade ärenden 

  

§146/21 Budget 2021 revidering tilläggsanslag 

  

§147/21 Delårsrapport 2021 för socialnämnden 

  

§148/21 Uppföljning av internkontroll 2021 för socialförvaltningen 

  

§149/21 Externa placeringar redovisad oktober 2021 

  

§150/21 Införande av avgift gällande trygghetslarm 

  

§151/21 Avgift för uteblivet tidsbeställt hembesök 

  

§152/21 Effektiviseringar 2022 

  

§153/21 Prioritering av ny- och ombyggnationsprojekt inom 
Socialförvaltningens lokal– och bostadsförsörjningsplan 

  

§154/21 Remissvar resor till daglig verksamhet 

  

§155/21 Demokratidag 

  

§156/21 Delegationsärenden 

  

§157/21 Meddelanden 

  

§158/21 Informationsärenden 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 

 
 2021-10-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §142/21   Dnr:  

 

Extra sammanträde 2021-10-28 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar om extra sammanträde 2021-10-28, 
kl. 13:00 

Ärendebeskrivning 

 
Kommunstyrelsen ska delges nämndernas effektiviseringar för 
år 2022, innan kommunstyrelsens sammanträde i november. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Mathz Eriksson föreslår att socialnämnden lägger in 
extra sammanträde 2021-10-28. 
 

Meddelas för åtgärd 

Kommunkansliet 

För kännedom 

Socialnämndens ledamöter/ersättare 
Förvaltningschef  
Verksamhetschefer  
Ekonomienheten - SN 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 

 
 2021-10-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §143/21   Dnr: SN 2021/25 

 

Information från verksamheten 2021-09-16 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att tacka för informationen och lägger 
den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Vid socialnämndens beredande nämnd i september delgavs 
nämnden följande information: 
 
Individ och familj 
För närvarande ett fortsatt högt inflöde av anmälningar men 
ändå en mer hanterbar arbetssituation, en viss omsättning av 
gruppen utredare har varit tidigare under året men 
rekryteringen har ändå vart väldigt god. Tilläggas att det varit 
ett antal riktade hot mot socialsekreterargruppen som hanterats 
under sommaren.  
 
Ett nu pågående arbete med omställning av viss verksamhet för 
att möte det ändå höga trycket gällande behovet av placering. 
Försörjningsstöd kan se en viss minskning både gällande 
minskning av ärenden in men också att samarbetet med AME 
har gett god effekt. Individer har snabbare kommit i någon form 
av sysselsättning 
  
Funktionsstöd 
4 individer väntar i kö på bostad med särskild service  
Ytterligare 2 individer omplaceras externt. 
Den förändrade målgruppen inom funktionsstöd med fler 
komplexa ärende funktionsnedsättning- psykisk ohälsa- 
missbruk kan komma kräva omplaceringar av 2 personer oklart 
nu i vilken form. 
Covid på ett LSS gruppboende  
 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
1. Tacka för informationen och lägga den till handlingarna 
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För åtgärd: 

  
 

För kännedom: 

 Förvaltningschef  
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 

 
 2021-10-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §144/21   Dnr: SN 2021/20 

 

Sammanställning ej verkställda beslut kvartal 2 2021 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 
 
Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 2 årtal överlämnas 
till 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. 

Förslag till beslut 

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 2 årtal överlämnas 
till kommunfullmäktige. 
 
Bilagor: 

Tjänsteskrivelse SN 2021/20–1 
Sammanställning SN 2021/20–2 
 
För åtgärd: 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
 

För kännedom: 

Socialnämnden 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 

 
 2021-10-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §145/21   Dnr: SN 2020/121 

 

Utredning av lottade ärenden 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att besluta att uppdra åt 
utvecklingsstrateg att:  
 revidera dokument Riktlinje Delegationsordning 

Socialnämnden i syfte att tydliggöra delegationsordning 
inklusive redovisning av delegerade beslut i nämnd.  

 vid revidering ska det stå med ersättare till ordinarie delegat.  
 vid revidering ska stå att nämnden efterlever KL 6 kap 40§ 

genom förtydligande av vad som ska redovisas och på vilket 
sätt (ambitionsnivån och syfte) samt att de tre olika 
verksamhetsområdena (Vård och omsorg, Funktionsstöd, 
Individ och familj) behöver förtydligas gällande redovisning.  

 vid revidering säkerställa att samtliga delegationsbeslut 
delges nämnden vid nästkommande sammanträde. 

 vid revidering ta fram rutin för anmälan av delegationsbeslut 
till nämnden  

 vid revidering ska stå med att ärenden redovisas vid nästa 
nämnd 

 

Ärendebeskrivning 

Under hösten 2020 lyfte ordförande frågan med syfte att 
använda sig av metoden lottade ärenden. Det kan behövas 
förtydligas syftet med lottade ärenden och om den 
kontrollfunktionen behövs. Det innebär att se över riktlinjer för 
delegationsordningen för socialnämnden inklusive vad står det 
om polisanmälan av bidragsbrott och hur snabbt de ska 
meddelas till nämnd. Förvaltningen gavs i uppdrag att se över 
behovet av lottade ärenden.  
 
Senaste revidering av riktlinjer för delegationsordning 
genomfördes 29 september 2020. Dokumentet ska revideras vid 
behov.  
 
Förslagspunkterna är framtagna av utvecklinsgsstrateg i dialog 
med nämndsekreterare. Förslagen bygger bland annat på 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KPMG:s   revisionsgranskning av Piteå kommuns styrelse- och 
nämnd hantering av delegation våren 2020. 
 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden att besluta att uppdra åt 
utvecklingsstrateg:  
 att revidera dokument Riktlinje Delegationsordning 

Socialnämnden i syfte att tydliggöra delegationsordning 
inklusive redovisning av delegerade beslut i nämnd.  

 att vid revidering ska det stå med ersättare till ordinarie 
delegat.  

 att vid revidering ska stå att nämnden efterlever KL 6 kap 
40§ genom förtydligande av vad som ska redovisas och på 
vilket sätt (ambitionsnivån och syfte) samt att de tre olika 
verksamhetsområdena (Vård och omsorg, Funktionsstöd, 
Individ och familj) behöver förtydligas gällande redovisning.  

 att vid revidering säkerställa att samtliga delegationsbeslut 
delges nämnden vid nästkommande sammanträde. 

 att vid revidering ta fram rutin för anmälan av 
delegationsbeslut till nämnden  

 att vid revidering ska stå med att ärenden redovisas vid 
nästa nämnd 

 
För åtgärd: 

Utvecklingsstrateg socialförvaltningen 
 

För kännedom: 

Förvaltningschef 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 

 
 2021-10-14  
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SN §146/21   Dnr: SN 2020/128 

 

Budget 2021 revidering tilläggsanslag 

 

Beslut 

Ärendet utgår och återkommer på extra sammanträde  
2021-10-28. 

Ärendebeskrivning 

 

 

 
 
 
För kännedom: 

Förvaltningschef  
Verksamhetschefer 
Ekonom 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 

 
 2021-10-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §147/21   Dnr: SN 2021/104 

 

Delårsrapport 2021 för socialnämnden 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 
  
 Godkänna delårsrapport 2021 samt att överlämna den till 

Kommunstyrelsen.  
 Socialnämnden beslutar att anta åtgärder för en budget i 

balans.  
 Samt uppmanar samtliga verksamheter hålla en ekonomisk 

återhållsamhet utifrån det ekonomiska läget. 
 

Ärendebeskrivning 

Socialförvaltningens avvikelse per sista augusti uppgår till -24,1 
Mnkr och prognos för helåret är -34,7 Mnkr (6,1 %). I 
Kommunfullmäktige 2021-06-07 beslutades om en 
ändringsbudget för 2021 som innebär 25,0 Mnkr i tilläggsanslag 
för Socialnämnden vilket förbättrar både avvikelsen och 
prognosen. De största avvikelserna finns inom Individ och familj 
avseende placeringskostnader samt Vård och omsorg för 
personalkostnader. 

 

Året har fortsatt präglats av Panidemin. Förvaltningen har 
arbetat med nya flexibla lösningar, modeller för samarbete och 
en förmåga att agera utifrån snabbt förändrade förutsättningar. 
Förvaltningen huvudsakliga huvuduppgift har varit att leverera 
verksamheternas grunduppdrag samtidigt som att minska 
risken för smittspridning och skydda äldre och svårt sjuka som 
är i riskgrupp. Verksamheterna har arbetat fram rutiner för att 
enskilda ska få möjlighet att träffa sina anhöriga på ett säkert 
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sätt i den enskildes lägenhet, detta för att säkerställa säkra 
besök utifrån smittorisk. 

 

Förvaltningen har fortlöpande följt folkhälsomyndighetens 
rekommendationer och vård- och omsorgspersonal har använt 
den skyddsutrustning som rekommenderats.  

Socialförvaltningen har haft en sjukfrånvaro har varit ett par 
procentenheter högre än innan pandemin då 
rekommendationerna har varit att stanna hemma vid minsta 
förkylningssymtom.  

Inom verksamheten vård och omsorg utbildar sig 25 
medarbetare till undersköterskor i samarbete med Masugnen. 
Utbildningen är finansierad av stadsbidrag enligt projektet 
omsorgslyftet. Studietakten är på 50 % samtidigt som de arbetar 
50 %. 

Medarbetare med deltidstjänster inom Kommunals 
avtalsområde kommer återigen erbjudas heltidsanställning eller 
ökad sysselsättningsgrad. 

Handläggarna inom myndighetsenheten har tagit fram modeller 
och arbetssätt kring "digitala vårdmöten".  

Inom försörjningsstöd har enheten kommit igång med 
ansökningar digitalt.  

Sommarkollo för personer med funktionsnedsättning har 
genomförts med mycket lyckat resultat. Dessutom har 
verksamheten haft sommarkollo för äldre där cirka 30 personer 
deltog under en vecka.  

Verksamheten Individ och familj är oroad över den utmaning de 
kan komma stå inför. Pandemin har till viss del bidragit till våld i 
hemmet, triggat igång missbruk och psykisk ohälsan har ökat.  

I mars månad anställdes två sakkunniga socialsekreterare inom 
Familjeenheten. 

Funktionsstöd arbetar med lokalanpassningar för att möta 
behovet av ökat variationer av sysselsättning. 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
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Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 Att godkänna delårsrapport 2021 samt att överlämna den till 

Kommunstyrelsen.  
 Samt att anta åtgärder för en budget i balans.  
 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Mathz Eriksson (C) föreslår att nämnden beslutar 
om tillägg till förslag till beslut att uppmana samtliga 
verksamheter om återhållsamhet utifrån det ekonomiska läget. 

Beslutsgång 

Ordförande Mathz Eriksson (C) finner att nämnden beslutar 
enligt yrkande. 

 

Bilagor: 

Tjänsteskrivelse SN 2021/104–1 
Delårsrapport jan-aug 2021 SN 2021/104–2  
 

För kännedom: 

Förvaltningschef 
Verksamhetschefer 
Enhetschefer 
Ekonom 
Utvecklingsstrateg 
 

För åtgärd 

Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 

 
 2021-10-14  
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SN §148/21   Dnr: SN 2021/102 

 

Uppföljning av internkontroll 2021 för 

socialförvaltningen 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna uppföljning av 
internkontrollrapporten för 2021 samt att överlämna den till 
kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Socialförvaltningen använder internkontroll som hjälp för att 
arbeta med moment i det dagliga arbetet som identifieras som 
riskfyllda. Förvaltningen har i uppdrag att kontrollera rutiner 
och riktlinjer dels i samband med delårsbokslutet och även vid 
årsbokslut. Vid eventuella avvikelser som identifieras vid en 
kontroll kan åtgärder skapas. 

Förvaltningen har vid delåret fyra internkontrollmoment att 
kontrollera, resterande kontrolleras per helår. De som 
kontrollerats är beslutade timmarna för boendestöd, att 
biståndshandläggare erbjuder trygghetskamera i första hand vid 
nattillsyn, felaktig utbetalning av ekonomiskt bistånd samt att 
barn och unga inte är delaktiga vid uppföljning av insats. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
1. Att godkänna uppföljning av internkontrollrapporten för 

2021 samt att överlämna den till kommunstyrelsen. 

Bilagor: 

Tjänsteskrivelse SN 2021/102–2 
Uppföljningsrapport internkontroll januari-augusti  
SN 2021/102–1 

För kännedom: 

Förvaltningschef 
Utvecklingsstrateg 
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SN §149/21   Dnr: SN 2020/106 

 

Externa placeringar redovisad oktober 2021 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att tacka för redovisningen och lägga 
den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden gav förvaltningen i uppdrag den 17 september 
2020 att redovisa verksamheternas externa placeringar 
månadsvis. 
 
Förvaltningen fick ta del av redovisade externa placeringar vid 
beslutande nämnd oktober 2021. 
 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta att tacka för 
informationen och lägga redovisningen till handlingarna. 
 
 
För åtgärd: 

 
 

För kännedom: 

Verksamhetschefer 
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SN §150/21   Dnr: SN 2021/91 

 

Införande av avgift gällande trygghetslarm 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta 
föreslå kommunfullmäktige att besluta om att införa en avgift 
om 500 kr vid installation av trygghetslarm från och med  
2022-02-01. 

Ärendebeskrivning 

För de enskilda som har behov finns möjligheten att ha 
trygghetslarm som en insats från hemtjänsten. När den enskilde 
ansöker om trygghetslarm för första gången behöver det 
installeras i bostaden. Installationen utförs av personal inom 
hemtjänsten.  

Under ett år utförs cirka 200 installationer som i dagsläget är 
kostnadsfria för de enskilda. Därefter debiteras en månadsavgift 
för larmet. Förvaltningen ser ett behov av att debitera för 
faktiskt kostnad för installationen också varför en avgift om 500 
kr föreslås införas. Avgiften ska ingå i maxtaxan.  

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden föreslå kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige att besluta 
1. Att införa en avgift om 500 kr vid installation av 

trygghetslarm från och med 2022-02-01.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Mathz Eriksson (C) föreslår att socialnämnden ska 

besluta enligt förvaltningens förslag: att föreslå kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige att besluta att införa en avgift om 
500 kr vid installation av trygghetslarm från och med  
2022-02-01. 
 

Jari Mehtäläinen (SD) yrkar på avslag till förvaltningens förslag. 
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Beslutsgång 

 
Ordförande Mathz Eriksson (C) ställer sitt förslag att föreslå 
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige att införa 
en avgift om 500 kr vid installation av trygghetslarm från och 
med 2022-02-01 mot Jari Mehtäläinen (SD) yrkande att avslå 
förslaget om införandet av avgift vid installation. 
 
De som röstar enligt Mathz Erikssons (C) förslag att besluta enligt 

ordförandes förslag, röstar Ja 

De som röstar enligt Jari Methäläinens (SD) yrkande om att avslå 

ordförandes förslag , röstar Nej. 
 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens 
förslag. 
 

Votering 

Votering begärs och genomförs enligt följande 
- De som röstar enligt Mathz Erikssons (C) förslag att besluta 

enligt ordförandes förslag, röstar Ja. 

- De som röstar enligt Jari Methäläinens (SD) yrkande om att 

avslå ordförandes förslag , röstar Nej. 
 Ja Nej 

Elin Axelsson (S) X  

Bo Stenberg (S) X  

Ulla Lundqvist (S) X  

Tuula Marjeta (C) X  

Marie Lind (V) X  

Sven-Erik Larsson X  

Monika Klockars (M) X  

Margareta Andergard (KD) X  

Fredrik Rosenbecker (SD)  X 

Jari Methtäläinen (SD)  X  

Röstresultat 9 ja 2 nej 

 
Ordförande finner att socialnämnden beslutar att föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta 
Att införa en avgift om 500 kr vid installation av trygghetslarm 
från och med 2022-02-01. 
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Reservationer 

Jari Mehtäläinen (SD) och Fredrik Rosenbecker (SD) reserverar 
sig mot beslutet. 
 
Bilagor: 

Tjänsteskrivelse SN 2021/91–1 

 
För kännedom: 

Förvaltningschef Socialförvaltningen 
Enhetschef myndighetsenheten 
Ekonom 

 

För åtgärd 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
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SN §151/21   Dnr: SN 2021/98 

 

Avgift för uteblivet tidsbeställt hembesök 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att den enskilde vid sen avbokning 
betalar för hela hembesöket. 
 

Ärendebeskrivning 

Verksamheten Vård och omsorg, hemtjänst har uppmärksammat 
att fler och fler individer inte avbokar sina tidsbeställda 
hembesök i tid, insatser hinner planeras ut av hemtjänsten och 
när de kommer för att utföra insatsen så är de inte hemma, 
vilket i sin tur innebär outnyttjad personalresurs. 
 
Förvaltningen föreslår därför nämnden att avgift tas ut om inte 
individen är hemma vid avtalat tid och att avbokning inte skett 
dagen innan inplanerad insats. 
 
Ingen avgift tas ut för uteblivet besök i händelse av att 
avbokning inte kunnat ske på grund av att individen akut fått 
uppsöka sjukhus. 
 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår förvaltningen föreslår nämnden föreslå 
Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta. 

1. Vid sen avbokning betalar den enskilde för hela hembesöket. 
 

Bilagor: 

Tjänsteskrivelse SN 2021/98-1 
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För åtgärd: 

Kommunstyrelsen/ Kommunfullmäktige 
Avgiftshandläggare 
Verksamhetschef Vård och omsorg 
Enhetschefer Vård och omsorg 
Enhetschef myndighetsenheten 
 

För kännedom: 

Verksamhetschef Vård och omsorg 
Enhetschefer Vård och omsorg 
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SN §152/21   Dnr: SN 2021/70 

 

Effektiviseringar 2022 

 

Beslut 

Ärendet utgår och flyttas till beredande socialnämnd 14 oktober 
för beslut vid extra sammanträde 2021-10-28. 

Ärendebeskrivning 

 

 
Bilagor:  

Konsekvensbeskrivningar 

 
För kännedom: 

Förvaltningschef  
Verksamhetschef 
Ekonom 
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SN §153/21   Dnr: SN 2020/123 

 

Prioritering av ny- och ombyggnationsprojekt inom 

Socialförvaltningens lokal– och 

bostadsförsörjningsplan 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att överlämna följande 
prioriteringsordning för ny- och ombyggnationsprojekt inom 
socialförvaltningens verksamheter, till kommunstyrelsen: 
 
1) Nybyggnation av särskilt boende motsvarande 47–50 

lägenheter med flexibel användningsmöjlighet varav 20 
lägenheter är tänkt att användas som korttidsplatser.  
Placering där nuvarande lokal Stadsskogsskolan är uppförd 
idag. Utgör en utökning av kommunens befintliga 
lägenhetsbestånd av särskilt boende för att börja svara upp 
mot det rådande och ökande behov av lägenheter för 
särskilt boende som finns fram till år 2030. 

 
Innebär både utökning av platser för särskilt boende i 
centrala Lindesberg med 30 platser samt är tänkt att frigöra 
20 platser till särskilt boende i norra Lindesberg (Grönboda) 
genom rockad av placering av korttidsplatser från Grönboda 
till det nya särskilda boendet. 
 
Kvarstående utredningar och beslut på förväntade 
kostnader utanför budget:  
 Hyreskostnader 
 Personalkostnader (preliminärt beräknad för 

bemanning av 30 platser särskilt boende med 
demensinriktning samt 20 platser korttidsboende): 

 Inventariekostnader 
 Övriga löpande driftkostnader tillkommer utanför 

budget 
 M.m. 

 
2) Nybyggnation av lokal för demensdagvård. 

Placering där nuvarande lokal Stadsskogsskolan är uppförd 
idag. Ersätter befintlig verksamhetslokal som nu är förlagd i 
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Källgårdens särskilda boende. Källgården har sedan länge 
saknat tillräckliga ytor för gemensamhetsutrymmen och 
personal vilket kan lösas genom ny lokalisering av 
demensdagvården. 

 
Den nya lokaliseringen möjliggör en minskad upplevd 
stigmatisering för våra enskilda med behov av 
demensdagvård så att de känner sig mer bekväma med att 
ta del av den omsorg de har behov av, vilket i sin tur leder 
till positiva effekter ur självständighets- och 
integritetssynvinkel för våra enskilda och deras anhöriga 
samtidigt som även kostnadseffektiva effekter finns i 
möjliggörande till kvarboende i eget boende genom det den 
avlastning för anhöriga och aktiveringsmöjlighet för våra 
enskilda som demensdagvård innebär. 
 
Personalkostnader och inventarier inom budget för befintlig 
demensdagvård men uppskattad ökad hyreskostnad för ny 
lokal på Stadsskogsskolan:  
Övriga tillkommande löpande driftkostnader utöver budget 
är ännu inte uppskattat. 

 
3) Nybyggnation av lokal för LSS korttidsboende för unga, 

7 lägenheter. 
Placering där nuvarande lokal Stadsskogsskolan är uppförd 
idag. Ersätter befintlig verksamhetslokal på 
Björkhyttevägen 99 och är en del av planen för Framtidens 
Stadsdel Hagaberg. 
 
Innebär ett bättre naturnära läge för verksamheten och har 
en positiv närhet till Lindbackaskolan utifrån barn- och 
ungdomsperspektiv. 
  
Personalkostnader och inventarier inom budget för befintlig 
verksamhet men uppskattad ökad hyreskostnad för ny lokal 
på Stadsskogsskolan uppgår till: Övriga tillkommande 
löpande driftkostnader och vissa inventarier utöver budget 
är ännu inte uppskattat. 
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Förtydligande prioriteringspunkter 1–3: 
Prioriteringsordning för punkt 1–3 är åtgärder som rör 
nyproduktion av verksamhetsytor där idag Stadsskogsskolan 
är befintlig fastighet och är avsett att utföras samtidigt och 
med samma prioritet. 
 
Tillgänglig tomtmark i Lindesberg som är lämplig för 
verksamhetsutveckling utifrån Vård och Omsorgs samt 
Funktionsstöds specifika förutsättningar är begränsad. Det är 
därför av vikt att det naturnära, samhällsnära och skolnära 
tomtperspektiv som Stadskogsskolans placering utgör ligger 
till särskild grund för bedömningen av prioritet. 

 
4) Lokalanpassning av Fastighet på Banvägen 28  

Utveckling av fastighet på Banvägen 28, genom 
lokalanpassning av kontorshuset och tillhörande varm- och 
kallgarage för verksamheter från Socialförvaltningens 
avdelning Individ och Familj samt funktionen 
hjälpmedelsförråd som tillhandahåller hjälpmedel för både 
Vård och Omsorgs och Funktionsstöds verksamheter. 
Verksamheterna inom Individ och Familj med inriktning 
gentemot missbruk men även familjebehandling och 
utredning inom barn- och unga har de senaste fem åren 
mött en fördubbling i antal ärenden vilket även har 
inneburit en personalutökning som nu innebär en 
trångboddhet. 

 
Vissa verksamheter är även splittrade geografisk på flera 
olika lokaler som i vissa fall även har annan fastighetsägare 
än det kommunala fastighetsbolaget LIBO/FALAB. 
 
Vissa av de nuvarande lokalytorna är idag även uppsagda 
eftersom fleråriga hyresavtal annars skulle träda i kraft och 
det finns behov av annan lösning än idag utifrån både 
platsbrist och tillgänglighetsperspektiv för berörda enskilda. 
Rockad Bemanning, daglig verksamhet. Viss täckning finns 
från lokaler som förvaltningen har eller kommer att säga 
upp.  

 
5) Nybyggnation av LSS-boende 6 platser 

Tänkt att ersätta nuvarande LSS-boende kallat 57:an 
(Björkhyttevägen 57) för att frigöra planerad grönyta till 
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Framtidens stadsdel Hagaberg samt förebygga problematik 
utifrån förväntad rotrust (stambyte) och 
evakueringsproblematik för målgruppen som har behov av 
kontinuitet. Målgruppen bör utsättas för så lite 
stressfaktorer som möjligt och flytt i flera steg, särskilt 
oplanerad sådan, bör undvikas i så stor utsträckning som 
möjligt. 

 
6) LSS boenden Lillhaga, Björkbacken och Kullen 

Stora delar av fastighetsbeståndet på område Hagaberg är 
byggt under 70-talet och förväntas ha behov av rotrust 
under kommande 10 år. Detta innebär att det kommer att 
bli nödvändigt med omfattande renovering i nuvarande 
verksamhetslokaler med evakuering som av de boende som 
nödvändig följd. Det är av vikt att i samband med den 
nödvändiga renoveringen utveckla befintliga lokalytor för 
ett framtidssäkert perspektiv. 

 
Den lämpligaste lösningen för de enskilda i dessa tre 
boenden inom funktionsstöd är dock inte en utveckling av 
befintliga lokaler. Den för målgruppen mest positiva 
lösningen vore om de lokaler som tas fram som 
evakueringslösningar utformas som permanent lösning. 

  
7) 6 platser Naturnära LSS-boende  

Behöver byggas för att kunna hämta hem kostsamma 
externa placeringar men även för att kunna tillgodose det 
framtida behov som kan uppskattas utifrån barn och 
ungdomar med särskilda behov som idag ännu bor hemma.  
Kvarstående utredningar och beslut på förväntade 
kostnader utanför budget:  
 Hyreskostnader 
 Personalkostnader (preliminärt beräknad för bemanning 

av 30 platser särskilt boende med demensinriktning samt 
20 platser korttidsboende) 

 Inventariekostnader 
 Övriga löpande driftkostnader tillkommer utanför budget 
 M.m. 
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8) Utbyggnad Solliden 20 platser 
Är ett ytterligare steg för att tillgodose det behov av platser 
för särskilt boende som kan förutsättas finnas för gruppen 
äldre-äldre i Lindesberg fram till 2030. 
Fastigheten som idag omfattar Solliden särskilt boende har 
möjlighet till påbyggnad och det är lämpligt att fler platser 
även byggs i Lindesbergs södra del för att fler äldre från 
detta geografiska område ska kunna få sin insats i närheten 
av kända trakter och sina anhöriga.  Kvarstående 
utredningar och beslut på förväntade kostnader utanför 
budget:  
 Hyreskostnader 
 Personalkostnader (preliminärt beräknad för 

bemanning av 30 platser särskilt boende med 
demensinriktning samt 20 platser korttidsboende): 

 Inventariekostnader 
 Övriga löpande driftkostnader tillkommer utanför 

budget 
 M.m. 

 
9)  Naturnära demensboende 

Det finns fram till 2030 ett uppskattat behov av ett 
ytterligare särskilt boende med demensinriktning som det 
är fördelaktigt att ha i lugn och naturnära miljö. 
Behovet av platser bör dock utvärderas igen längre fram i 
tid, om ca 4–5 år, för att ge utrymme till analys av eventuella 
förändringar som skulle kunna påverka behovet av antal 
lägenheter. Förändringar i lagstiftning, möjligheter utifrån 
välfärdsteknik och eventuell ökning av andra typer av 
boendeformer i Lindesberg så som t ex seniorbostäder och 
trygghetsboenden skulle eventuellt kunna påverka behovet 
av platser för särskilt boende. Kvarstående utredningar och 
beslut på förväntade kostnader utanför budget:  
 Hyreskostnader 
 Personalkostnader (preliminärt beräknad för 

bemanning av 30 platser särskilt boende med 
demensinriktning samt 20 platser korttidsboende): 

 Inventariekostnader 
 Övriga löpande driftkostnader tillkommer utanför 

budget 
 M.m. 
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Ärendebeskrivning 

Bakgrund Vård och Omsorg: 

Sveriges kommuner står inför en omfattande demografisk 
vändpunkt med ökande antal äldre i sin befolkning. Gruppen 
äldre-äldre som tillhör den kategori äldre som har störst 
omsorgsbehov ökar markant eftersom vi lever allt längre. 

Demensdiagnos blir av samma skäl allt vanligare som 
omsorgsaspekt på särskilt boende. 

Lindesbergs kommun har precis som övriga Sverige utifrån den 
demografiska utvecklingen behov av att antalet lägenheter för 
särskilt boende ökar inom avdelningen för Vård och Omsorg. 

Bakgrund Funktionsstöd: 

Dagens lägenhetsbestånd inom funktionsstöd planerades under 
en tid då personer med funktionshinder inom de grupper som 
kunde förväntas ha behov av lägenhet med särskild service hade 
en markant lägre livslängd än idag. Den positiva utvecklingen 
kring livslängd för målgruppen har påverkat ett ökat behov av 
lägenheter. 

Avdelningen för Funktionsstöd ser även ett förväntat 
kommande behov av BmSS (bostäder med särskild service) 
utifrån de barn och unga som idag har plats i särskola alternativt 
fortfarande bor hemma. 

Utöver utökat behov av lägenheter utifrån demografisk 
utveckling har avdelningen för Funktionsstöd även stora 
kostnader i samband med så kallade externa placeringar. 

Med ett utökat lägenhetsbestånd möjliggörs högre verkställighet 
kring beslut om BmSS inom kommunen vilket innebär lägre 
kostnader än externa placeringar utöver det eftersträvansvärda 
mervärdet i form av närmare avstånd till anhöriga och den 
trygghet som kommer av trygga välkända miljöer för våra 
enskilda. 

Konsekvenser 

Sveriges kommuner har lagstadgat ansvar utifrån i 
Socialtjänstlag (2001:453 och Lag (1993:387) om stöd och 
service till vissa funktionshindrade att kunna tillhandahålla 



 

 Sammanträdesprotokoll 28 (41) 

 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 

 
 2021-10-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

särskilt boende för äldre och lägenheter med särskild service till 
personer med funktionshinder.  

Om kommunen själv inte har boendeplatser i tillräcklig 
utsträckning och därför inte kan verkställa beslut om boende i 
tid uppkommer krav på vite. 

Extern placering som alternativ för verkställighet kan vara 
nödvändigt i särskilda fall utifrån specifika behov men innebär 
alltid en hög kostnad för kommunen. 

Behöver externa placeringar användas utifrån platsbrist i 
kommunen innebär det att verkställigheten kostar betydligt mer 
än om den kan ske inom kommunens egna verksamheter. 

Av ekonomiska skäl är det därför av vikt att ha ett sådant 
boendebestånd att så många boendeplaceringar som möjligt kan 
verkställas inom kommunen och det är fördelaktigt att på sikt 
hämta hem så många externa placeringar som möjligt. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden att besluta om följande 
prioriteringsordning för ny- och ombyggnationsprojekt inom 
Socialförvaltningens verksamheter. 
 

1) Nybyggnation av särskilt boende motsvarande 47–50 
lägenheter med flexibel användningsmöjlighet varav 20 
lägenheter är tänkt att användas som korttidsplatser.  
Placering där nuvarande lokal Stadsskogsskolan är uppförd 
idag. Utgör en utökning av kommunens befintliga 
lägenhetsbestånd av särskilt boende för att börja svara upp 
mot det rådande och ökande behov av lägenheter för särskilt 
boende som finns fram till år 2030. Innebär både utökning av 
platser för särskilt boende i centrala Lindesberg med 30 
platser samt är tänkt att frigöra 20 platser till särskilt boende 
i norra Lindesberg (Grönboda) genom rockad av placering av 
korttidsplatser från Grönboda till det nya särskilda boendet. 
Kvarstående utredningar och beslut på förväntade kostnader 
utanför budget:  
 Hyreskostnader 
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 Personalkostnader (preliminärt beräknad för bemanning 
av 30 platser särskilt boende med demensinriktning samt 
20 platser korttidsboende): 

 Inventariekostnader 
 Övriga löpande driftkostnader tillkommer utanför budget 
 M.m. 

 
2) Nybyggnation av lokal för demensdagvård. 

Placering där nuvarande lokal Stadsskogsskolan är uppförd 
idag. Ersätter befintlig verksamhetslokal som nu är förlagd i 
Källgårdens särskilda boende. Källgården har sedan länge 
saknat tillräckliga ytor för gemensamhetsutrymmen och 
personal vilket kan lösas genom ny lokalisering av 
demensdagvården. Den nya lokaliseringen möjliggör en 
minskad upplevd stigmatisering för våra enskilda med behov 
av demensdagvård så att de känner sig mer bekväma med att 
ta del av den omsorg de har behov av, vilket i sin tur leder till 
positiva effekter ur självständighets- och integritetssynvinkel 
för våra enskilda och deras anhöriga samtidigt som även 
kostnadseffektiva effekter finns i möjliggörande till 
kvarboende i eget boende genom det den avlastning för 
anhöriga och aktiveringsmöjlighet för våra enskilda som 
demensdagvård innebär. Personalkostnader och inventarier 
inom budget för befintlig demensdagvård men uppskattad 
ökad hyreskostnad för ny lokal på Stadsskogsskolan: Övriga 
tillkommande löpande driftkostnader utöver budget är ännu 
inte uppskattat. 

 
3) Nybyggnation av lokal för LSS korttidsboende för unga, 7 

lägenheter. 
Placering där nuvarande lokal Stadsskogsskolan är uppförd 
idag. Ersätter befintlig verksamhetslokal på Björkhyttevägen 
99 och är en del av planen för Framtidens Stadsdel Hagaberg. 
Innebär ett bättre naturnära läge för verksamheten och har 
en positiv närhet till Lindbackaskolan utifrån barn- och 
ungdomsperspektiv. Personalkostnader och inventarier inom 
budget för befintlig verksamhet men uppskattad ökad 
hyreskostnad för ny lokal på Stadsskogsskolan uppgår till: 
Övriga tillkommande löpande driftkostnader och vissa 
inventarier utöver budget är ännu inte uppskattat. 
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Förtydligande prioriteringspunkter 1–3: 
Prioriteringsordning för punkt 1–3 är åtgärder som rör 
nyproduktion av verksamhetsytor där idag Stadsskogsskolan är 
befintlig fastighet och är avsett att utföras samtidigt och med 
samma prioritet. 
 
Tillgänglig tomtmark i Lindesberg som är lämplig för 
verksamhetsutveckling utifrån Vård och Omsorgs samt 
Funktionsstöds specifika förutsättningar är begränsad. 
Det är därför av vikt att det naturnära, samhällsnära och 
skolnära tomtperspektiv som Stadskogsskolans placering utgör 
ligger till särskild grund för bedömningen av prioritet. 
 

4) Lokalanpassning av Fastighet på Banvägen 28  
Utveckling av fastighet på Banvägen 28, genom 
lokalanpassning av kontorshuset och tillhörande varm- och 
kallgarage för verksamheter från Socialförvaltningens 
avdelning Individ och Familj samt funktionen 
hjälpmedelsförråd som tillhandahåller hjälpmedel för både 
Vård och Omsorgs och Funktionsstöds verksamheter.  
 
Verksamheterna inom Individ och Familj med inriktning 
gentemot missbruk men även familjebehandling och 
utredning inom barn- och unga har de senaste fem åren mött 
en fördubbling i antal ärenden vilket även har inneburit en 
personalutökning som nu innebär en trångboddhet.  
 
Vissa verksamheter är även splittrade geografisk på flera 
olika lokaler som i vissa fall även har annan fastighetsägare 
än det kommunala fastighetsbolaget LIBO/FALAB. Vissa av de 
nuvarande lokalytorna är idag även uppsagda eftersom 
fleråriga hyresavtal annars skulle träda i kraft och det finns 
behov av an annan lösning än idag utifrån både platsbrist och 
tillgänglighetsperspektiv för berörda enskilda. Rockad 
Bemanning, daglig verksamhet. Viss täckning finns från 
lokaler som förvaltningen har eller kommer att säga upp.  

 
5) Nybyggnation av LSS-boende 6 platser 

Tänkt att ersätta nuvarande LSS-boende kallat 57:an 
(Björkhyttevägen 57) för att frigöra planerad grönyta till 
Framtidens stadsdel Hagaberg samt förebygga problematik 
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utifrån förväntad rotrust (stambyte) och evakuerings-
problematik för målgruppen som har behov av kontinuitet. 
Målgruppen bör utsättas för så lite stressfaktorer som möjligt 
och flytt i flera steg, särskilt oplanerad sådan, bör undvikas i 
så stor utsträckning som möjligt. 

 
6) LSS boenden Lillhaga, Björkbacken och Kullen 

Stora delar av fastighetsbeståndet på område Hagaberg är 
byggt under 70-talet och förväntas ha behov av rotrust under 
kommande 10 år. Detta innebär att det kommer att bli 
nödvändigt med omfattande renovering i nuvarande 
verksamhetslokaler med evakuering som av de boende som 
nödvändig följd. Det är av vikt att i samband med den 
nödvändiga renoveringen utveckla befintliga lokalytor för ett 
framtidssäkert perspektiv. Den lämpligaste lösningen för de 
enskilda i dessa tre boenden inom funktionsstöd är dock inte 
en utveckling av befintliga lokaler. Den för målgruppen mest 
positiva lösningen vore om de lokaler som tas fram som 
evakueringslösningar utformas som permanent lösning. 

  
7) 6 platser Naturnära LSS-boende  

Behöver byggas för att kunna hämta hem kostsamma externa 
placeringar men även för att kunna tillgodose det framtida 
behov som kan uppskattas utifrån barn och ungdomar med 
särskilda behov som idag ännu bor hemma. Kvarstående 
utredningar och beslut på förväntade kostnader utanför 
budget:  
 Hyreskostnader 
 Personalkostnader (preliminärt beräknad för bemanning 

av 30 platser särskilt boende med demensinriktning samt 
20 platser korttidsboende) 

 Inventariekostnader 
 Övriga löpande driftkostnader tillkommer utanför budget 
 M.m. 

 
8) Utbyggnad Solliden 20 platser 

Är ett ytterligare steg för att tillgodose det behov av platser för 
särskilt boende som kan förutsättas finnas för gruppen äldre-
äldre i Lindesberg fram till 2030. Fastigheten som idag 
omfattar Solliden särskilt boende har möjlighet till påbyggnad 
och det är lämpligt att fler platser även byggs i Lindesbergs 
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södra del för att fler äldre från detta geografiska område ska 
kunna få sin insats i närheten av kända trakter och sina 
anhöriga.  Kvarstående utredningar och beslut på förväntade 
kostnader utanför budget:  
 Hyreskostnader 
 Personalkostnader (preliminärt beräknad för bemanning av 

30 platser särskilt boende med demensinriktning samt 20 
platser korttidsboende): 

 Inventariekostnader 
 Övriga löpande driftkostnader tillkommer utanför budget 
 M.m. 

 
9)  Naturnära demensboende 

Det finns fram till 2030 ett uppskattat behov av ett ytterligare 
särskilt boende med demensinriktning som det är fördelaktigt 
att ha i lugn och naturnära miljö. 
Behovet av platser bör dock utvärderas igen längre fram i tid, 
om ca 4–5 år, för att ge utrymme till analys av eventuella 
förändringar som skulle kunna påverka behovet av antal 
lägenheter. Förändringar i lagstiftning, möjligheter utifrån 
välfärdsteknik och eventuell ökning av andra typer av 
boendeformer i Lindesberg så som t ex seniorbostäder och 
trygghetsboenden skulle eventuellt kunna påverka behovet av 
platser för särskilt boende. Kvarstående utredningar och beslut 
på förväntade kostnader utanför budget:  
 Hyreskostnader 
 Personalkostnader (preliminärt beräknad för bemanning av 

30 platser särskilt boende med demensinriktning samt 20 
platser korttidsboende): 

 Inventariekostnader 
 Övriga löpande driftkostnader tillkommer utanför budget 
 M.m. 
 
 
Bilagor: 

Prioritering av ny- och ombyggnationsprojekt inom 
Socialförvaltningens lokal– och bostadsförsörjningsplan  
SN 2020/123–9  
 
För åtgärd: 

Kommunstyrelsen 
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För kännedom: 

Förvaltningschef 
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SN §154/21   Dnr: SN 2020/145 

 

Remissvar resor till daglig verksamhet 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens remissvar som 
sitt och överlämna det till kommunstyrelsen som remissvar till 
motion om resor till daglig verksamhet. 

Ärendebeskrivning 

 
Socialnämnden har givit avdelningen för funktionsstöd i 
uppdrag att redovisa alternativ för resor till daglig verksamhet 
för enskilda med beslut om daglig verksamhet. Åtminstone för 
enskilda som bor på gruppbostad och inte kan på grund av sin 
funktionsvariation ta sig till och från daglig verksamhet på egen 
hand. 
 
 Idag ansvarar den enskilde för att ta sig till och från daglig 
verksamhet. De enskilda väljer olika alternativ, gång, cykel, reser 
med länstrafiken eller färdtjänst arbetsresa med taxi eller egen 
bil. Den enskilde bekostar sin resa. Egenavgift för arbetsresa 
med färdtjänst betalas av den enskilde. Tidigare har 
verksamheten ombesörjt transporterna till och från daglig 
verksamhet för alla som fått beslut om detta enligt LSS. Detta 
upphörde år 2018 som besparing. 
 
Enhetschef för daglig verksamhet har sammanställt hur resorna 
fungerar idag och vilka alternativ som kan finnas. 
Ekonomiavdelningen har bidraget med beräkningar. Beloppen 
är uträknade med utgångspunkt i de 128 enskilda som idag har 
LSS beslut om daglig verksamhet. 
  

Förslag till beslut 

Att socialnämnden antar förvaltningens remissvar som sitt och 
överlämnar det till kommunstyrelsen som remissvar till motion 
om resor till daglig verksamhet. 
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Bilagor 

Remissvar daglig verksamhet SN 2020/145–4 

 

Meddelas för åtgärd 

Kommunstyrelsen 

För kännedom 

Förvaltningschef 
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SN §155/21   Dnr:  

 

Demokratidag 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 
 
Ordförande Mathz Eriksson (C) deltar 26 oktober och vice 
ordförande Elin Axelsson (S) deltar 27 oktober.  
 
För oppositionen deltar Monika Klockars (M) 26 oktober och 
Jari Mehtäläinen (SD) 27 oktober. 

Ärendebeskrivning 

 
Demokratidag för ungdomar ska hållas 26 och 27 oktober år 
2021. 
 
Vid demokratidagarna ska nämndernas ordförande och 
representant för oppositionen. 
 

Förslag till beslut 

Att socialnämnden beslutar att ordförande och representant 
från oppositionen i socialnämnden deltar vid demokratidagar år 
2021. 
 

Meddelas för åtgärd 

Utvecklingsstrateg TN 
Valda ledamöter 

För kännedom 
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SN §156/21 

 

Delegationsärenden 

 

Beslut 

 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 
Följande meddelas till Socialnämnden: 
 
--Delegationsrapport avdelning individ och familj 2021-
07-01 - 2021-07-31 Dnr SN 2021/2 

  

 
--Delegationsrapport avdelning individ och familj 2021-
08-01 - 2021-08-31 Dnr SN 2021/2 

  

 
2021-10-04 Anmälan Lex Sarah Tallåsen Dnr SN 
2021/105 

  

 
2021-09-08 Komplettering i Lex Sarah barn- och 
ungdomsgruppen försenat beslut om vård enligt LVU, 
IVO dnr 3.1.2–27342/2021–2 Dnr SN 2021/69 

  

 
2021-09-27 Yttrande efter tillsyn av kommuners 
genomförande av smittsäkra besök i särskilda 
boendeformer för äldre under covid-19-pandemin, 
Ågården, IVO dnr 3.5.1–26094/2021 Dnr SN 2021/83 
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SN §157/21 

 

Meddelanden 

 

Beslut 

 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 
Följande meddelas till socialnämnden: 
 
--Synpunkt på stängning av terapi och träffpunkt Dnr SN 
2021/95 

  

 
--Synpunkter på stängning av terapi och gymnastik på 
Grönboda samt fråga om öppnande av matsal Dnr SN 
2021/95 

  

 
2021-10-01 Anmälan Lex Sarah Tallåsen Dnr SN 
2021/105 

  

 
2021-09-08 Överlämnande av klagomål på 
familjehemsplacering, IVO Dnr 3.4.2–33278/2021–4 
Dnr SN 2021/93 

  

 
2021-09-08 Överlämnande av klagomål på 
familjehemsplacering, IVO Dnr 3.4.2–33446/2021–4 
Dnr SN 2021/94 

  

 
2021-09-08 Överlämnande av klagomål på 
familjehemsplacering, IVO Dnr 33.4.2-33 741/2021–4 
Dnr SN 2021/96 

  

 
2021-09-08 Inspektionsmeddelande 2021-09-07 om 
arbetsmiljöarbetet på arbetsställe kommunhus 
Stentäppsgatan 5 i Lindesberg Dnr 2021/034536    

  

 
2021-09-14 Dom i Förvaltningsrätten 2021-09-14 om 
överklagat beslut i socialnämnden 2021-04-28 om 
bistånd enligt socialtjänstlagen - avslag för klagande    
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2021-09-14 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 14 september 2021 KS § 98 - Rapport 
Kommunkompassen 2021    

  

 
2021-09-14 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 14 september 2021 KS § 96 - 
Utredning om kostnadsbesparingar inom 
färdtjänsttrafiken i Örebro län    

  

 
2021-09-14 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 14 september 2021 KS § 104 - 
Redovisning ej verkställda beslut inom 
socialförvaltningen kvartal 4 2020 Dnr SN 2021/14 

  

 
2021-09-15 Dom i Förvaltningsrätten 2021-09-15 om 
överklagat beslut i socialnämnden 2021-05-03 om 
ekonomiskt bistånd - avslag för klagande    

  

 
2021-09-17 Dom i Förvaltningsrätten 2021-09-17 om 
överklagat beslut i socialnämnden 2021-05-31 om 
ekonomiskt bistånd - avslag för klagande    

  

 
2021-09-20 Kommunicering av handlingar efter tillsyn 
av kommuners genomförande av smittsäkra besök i 
särskilda boendeformer för äldre under covid-19-
pandemin, Ågården, IVO dnr 3.5.1–26094/2021 Dnr SN 
2021/83 

  

 
2021-09-22 Dom i Förvaltningsrätten 2021-09-22 om 
överklagat beslut i socialnämnden 2021-08-11 om 
ekonomiskt bistånd - avslag för klagande    

  

 
2021-09-23 Dom i Förvaltningsrätten 2021-09-23 om 
överklagat beslut i socialnämnden 2021-08-31 om 
ekonomiskt bistånd - avslag för klagande    

  

 
2021-09-24 Beslut i Inspektionen för vård och omsorg 
2021-09-23 i anmälan enligt Lex Sarah om försenat 
beslut om vård enligt LVU - ärendet avslutas, dnr 3.1.2–
27342/2021–6 Dnr SN 2021/69 
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2021-09-28 Dom i Förvaltningsrätten 2021-09-28 om 
överklagat beslut i socialnämnden 2021-06-14 om 
ekonomiskt bistånd - avslag för klagande    

  

 
2021-09-28 Dom i Förvaltningsrätten 2021-09-28 om 
överklagat beslut i socialnämnden 2021-06-01 om 
ekonomiskt bistånd - avslag för klagande    
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SN §158/21 

 

Informationsärenden 

 

Beslut 

 
Socialnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

 
Följande meddelas till Socialnämnden: 
 
Samverkan arbetsmarknadsenheten och 
försörjningsstöd - Redovisning av statistik från 
Försörjningsstöd, Arbetsmarknadsenheten och 
Arbetsförmedlingen, Johanna Stunz enhetschef för 
försörjningsstöd och Zila Conejeros enhetschef 
arbetsmarknadsenheten informerar socialnämnden vid 
beslutande socialnämnd 2021-10-14.  
Dnr SN 2021/25–29 
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