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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2023-01-12  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2023-01-12 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  
för protokoll 

 Socialförvaltningen (1) 
Underskrift ...................................................................................... 

 

 

Plats och tid: 
 

Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 09:00-11:00 

Beslutande: Jari Mehtäläinen (SD), ordförande 
Monika Klockars (M), vice ordförande 
Roseel Säwlund (SD) 
Bertil Jansson (M) 
Johan Montelius (L) 
Elin Axelsson (S) 
Bo Stenberg (S) 
Stina Sundling (S) 
Marie Lindh (V) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Lennart Holm (LPO) ersätter Margareta Andergard (KD) 
Ulla Lundqvist (S) ersätter Tuula Marjeta (C) 

Övriga deltagare: Jan Hansson (M) 
Nicklas Nielsen (M) 
Egon Svensson (M) 
Alessandro Lindskog (SD) 
Libaan Mohamoud (S) 
Ingalill Lennartsdotter (MP) 
Madde Gustavsson, förvaltningschef 
Jessica Öhlund, verksamhetschef vård och omsorg 
Inger Österberg, verksamhetschef individ och familj 
Malin Spiik, utvecklingsstrateg 
Linn Tallberg, ekonom 

Utses att justera Elin Axelsson (S) med Malin Lindh (V) som ersättare 
Justeringens plats 
och tid: 

Kommunhuset den 12 januari 2023 

Underskrifter 
 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Rouzbeh Isa 

 
Paragraf 

 
3 - 9 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Jari Mehtäläinen 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Elina Axelsson 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2023-01-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Ärendeförteckning 

 
  
§3/23 Information om socialnämndens utbildningsdagar 
  
§4/23 Kompletterande beslutsrätt 
  
§5/23 Val av ledamöter och ersättare till socialnämndens arbetsutskott 
  
§6/23 Dygnsavgift korttidsboende Björkstugan 
  
§7/23 Försörjningsstöd enligt riksnorm år 2023 
  
§8/23 Delegationsärenden 
  
§9/23 Meddelanden 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2023-01-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §3/23   Dnr:  
 
Information om socialnämndens utbildningsdagar 
 

Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen 

Ärendebeskrivning 
 
Förvaltningen informerar om utbildningsdagar som kommer att 
äga rum i Ånnaboda den 19:e januari 2023 kl 12:00. 
Utbildningen kommer att hålla på i en och en halv dag, med 
information om socialförvaltnings verksamhetsområde, samt de 
lagar som styr verksamheten och budget. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden tackar för informationen 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2023-01-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §4/23   Dnr: SN 2023/4 
 
Kompletterande beslutsrätt 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

 Anta den föreslagna kompletterande beslutsrätten. 

Ärendebeskrivning 
 
Inom socialtjänsten uppstår ibland situationer där det finns behov 
av att snabbt fatta beslut. Socialnämndens ordförande har i dessa 
fall en i lag direkt angiven beslutanderätt, s.k. kompletterande 
beslutanderätt. 
 
För beslut om polishandräckning enligt 43 § 2 p. LVU finns 
möjlighet för nämnden att förordna annan ledamot/ tjänsteman att 
besluta. 
 
Beslut	om	omedelbart	omhändertagande	av	barn	och	ungdom	
under	20	år	6	§	LVU.		
 
Jari Mehtäläinen (SD) socialnämndens ordförande 
Monika Klockars (M) vice ordförande  
Elin Axelsson (S) ledamot.	

 
Beslut	om	hur	vården	ska	ordnas	och	var	den	unge	ska	vistas	
under	vårdtiden	11	§	2	st	LVU	
 
Jari Mehtäläinen (SD) socialnämndens ordförande	
Monika Klockars (M) vice ordförande 	
Elin Axelsson (S) ledamot 	
 
Beslut	om	medgivande	till	att	den	unge	vistas	i	sitt	eget	hem	
under	vårdtiden.11§	2	st	LVU	
 
Jari Mehtäläinen (SD) socialnämndens ordförande	
Monika Klockars (M) vice ordförande 	
Elin Axelsson (S) ledamot 
  
Beslut	om	tillfälligt	flyttningsförbud	27	§	LVU	
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2023-01-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Jari Mehtäläinen (SD) socialnämndens ordförande	
Monika Klockars (M) vice ordförande 	
Elin Axelsson (S) ledamot  
 
Beslut	att	begära	polishandräckning	för	att	bereda	en	läkare	
tillträde	till	den	unges	hem	eller	för	att	föra	den	unge	till	
läkarundersökning	på	plats	som	nämnden	bestämt	43	§	1p	
LVU		
 
Jari Mehtäläinen (SD) socialnämndens ordförande 
Monika Klockars (M) vice ordförande  
Elin Axelsson (S) ledamot 
 
Beslut	att	begära	polishandräckning	för	att	genomföra	beslut	
om	vård	eller	omhändertagande	43	§	2	p	LVU	
 
Jari Mehtäläinen (SD) socialnämndens ordförande 
Monika Klockars (M) vice ordförande  
Elin Axelsson (S) ledamot 
  
Mladenka Gustafsson, Förvaltningschef 
Inger Österberg, verksamhetschef 
Johanna Stunz, enhetschef  
Klas Östman, enhetschef 
Maria Arnesson, enhetschef  
	
Beslut	om	omedelbart	omhändertagande	av	missbrukare	13	§	
LVM		
Jari Mehtäläinen (SD) socialnämndens ordförande	
Monika Klockars (M) vice ordförande 	
Elin Axelsson (S) ledamot  

 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

 Anta den föreslagna kompletterande beslutsrätten. 
 

För kännedom: 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef 
Enhetschefer Individ Familj 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2023-01-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §5/23   Dnr: SN 2023/5 
 
Val av ledamöter och ersättare till socialnämndens 
arbetsutskott 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar utse följande till ledamöter och 
ersättare till socialnämndens arbetsutskott. 
 
Ordinarie	Ledamöter:	
 
Jari Mehtäläinen (SD) till Ordförande i socialnämndens 
arbetsutskott 
 
Monika Klockars (M) till vice ordförande i socialnämndens 
arbetsutskott 
 
Bertil Jansson (M), väljs in på ett år 
Elin Axelsson (S) 
Bo Stenberg (S) 
 
Ersättare:	
 
Roosel Säwlund (SD) 
Margareta Andergard (KD) 
Fredrik Rosenbecker (SD) 
Stina Sundling (S) 
Tuula Marjeta (C) 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom 
socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd, den 
kommunala hälso- och sjukvården liksom insatser för personer 
med funktionsnedsättning.  
 
Inom socialnämnden ska finnas de utskott nämnden finner 
lämpligt. Ett utskott ska bestå av fem ledamöter och fem 
ersättare och kan väljas för kortare period än mandatperioden. 
Ersättare tjänstgör enligt samma turordning som nämnden. 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2023-01-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Utskotten väljs av nämnden vars ordförande och vise 
ordförande alltid ska ingå i respektive utskott.   
 
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om 
ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ledamot som är 
förhindrad att tjänstgöra kallar själv sin ersättare. 
 
Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet 
bestämmer. Sammanträden ska också hållas när ordförande 
anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det. 
Ordföranden eller socialchefen överlämnar ärenden till 
utskottet. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att 
 
Socialnämnden beslutar om ledamöter och ersättare i 
socialnämndens arbetsutskott enligt nominering. 
 
Samt beslutar att sekretesshandlingar som är beslutsunderlag i 
socialnämndens arbetsutskott enbart sänds ut till ordinarie 
ledamöter i socialnämndens arbetsutskott. 
 

Ledamöternas förslag till beslut 
Följande nomineras till Socialnämndens arbetsutskott 
 
Ordinarie	Ledamöter:	
 
Jari Mehtäläinen (SD) till Ordförande i socialnämndens 
arbetsutskott 
 
Monika Klockars (M) till vice ordförande i socialnämndens 
arbetsutskott 
 
Bertil Jansson (M), väljs in på ett år 
Elin Axelsson (S) 
Bo Stenberg (S) 
 
Ersättare:	
 
Roosel Säwlund (SD) 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2023-01-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Margareta Andergard (KD) 
Fredrik Rosenbecker (SD) 
Stina Sundling (S) 
Tuula Marjeta (C) 

Beslutsgång 
Ordförande föreslår följande beslutsgång: 
 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta enligt 
förslagen nominering av ordinarie ledamöter till 
socialnämndens arbetsutskott, med Jari Mehtäläinen (SD) till 
ordförande och Monika Klockars (M) till vice ordförande och 
finner så beslutat. 
 
Ordförande frågan om socialnämnden kan besluta enligt 
förslagen nominering av ersättare till socialnämndens 
arbetsutskott och finner så beslutat.  
 
För åtgärd: 
Ledamöter/ersättare i socialnämndens arbetsutskott 
Kommunkansliet 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2023-01-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §6/23   Dnr: SN 2022/132 
 
Dygnsavgift korttidsboende Björkstugan 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 

 Anta höjd dygnsavgift från 5 056 kr till 5 469 kr per dygn 
för köp av plats på korttidsboende LSS i Lindesbergs 
kommun.  

Ärendebeskrivning 

Under 2021 har dygnsavgiften varit 5 056 kr/dygn för köp av 
plats. Avgiften är baserad på självkostnad för bland annat löner, 
hyra och overheadkostnader. Varje år görs en översyn av 
kostnaderna samt en uppräkning med omsorgsprisindex för att 
beräkna det nya priset. Inför 2023 föreslås en höjning med 8,2 % 
till 5 469 kr.  
Det finns en stor efterfrågan från närliggande kommuner att 
vilja köpa plats i Lindesbergs kommun. Björkstugan är 
korttidsvistelse utanför hemmet för barn och unga enligt 9 § 6 
LSS. Korttidsvistelsen kan vara både en regelbunden insats eller 
en insats vid tillfälligt behov. I gästens korttidsvistelse ingår 
omvårdnad, hjälp med läxläsning, fritidsaktiviteter m.m. Idag 
säljer verksamheten Björkstugan korttidsplats /dygn till 
närliggande kommuner som behöver plats till enskilda individer. 
 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 

 Att anta höjd dygnsavgift från 5 056 kr till 5 469 kr per 
dygn för köp av plats på korttidsboende LSS i 
Lindesbergs kommun.  

 
För åtgärd: 
Enhetschef Björkstugan 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2023-01-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §7/23   Dnr: SN 2022/129 
 
Försörjningsstöd enligt riksnorm år 2023 
 

Beslut 
Socialnämnden antar Riksnormen för 2023 

Ärendebeskrivning 

Socialstyrelsen ger varje år ut meddelande om riksnormen. 
Riksnormen avgör, tillsammans med skäliga kostnader för vissa 
andra behov, nivån på försörjningsstödet. Beloppet bestämds av 
regeringen inför varje nytt kalender år och gäller som miniminivå 
för de behov som riksnormen skall täcka. 
 
Riksnormen antas av kommunerna i landet och gäller som 
beräkningsgrund i försörjningsstödsärenden. 
 
Ärendet har beretts av systemadministratör/handläggare och 
verksamhetschef för individ & familj. 
 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

 Förslag till beslut att Socialnämnden antar Riksnormen 
för 2023 

 
 
För åtgärd: 
Enhetschef Försörjningsstöd 
Verksamhetschef Individ Familj 
 

För kännedom: 
Förvaltningschef 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2023-01-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §8/23 
 
Delegationsärenden 
 

Beslut 
 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Socialnämnden : 
 
-- Personuppgiftsbiträdesavtal Adda AB 
Xtractor Interactive AB Dnr SN 2022/1 

 
 
2022-12-19 Svar på föreläggande om särskild avgift 
enligt 16 kap 6 a § SOL för verkställt beslut IVO dnr 
3.3.1-01868/2022, målnr 4911-22 Dnr SN 2022/73 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2023-01-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §9/23 
 
Meddelanden 
 

Beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Socialnämnden : 
 
-- Beröm över personal och organisation vid 
Källgården Dnr  

 
2022-12-07 Dom i förvaltningsrätten 2022-12-07 om 
ekonomiskt bistånd - avslag för klagande Dnr  

 
2022-12-09 Dom i förvaltningsrätten 2022-12-09 om 
ekonomiskt bistånd - avslag för klagande Dnr  

 
2022-12-12 Dom i förvaltningsrätten 2022-12-12 om 
ekonomiskt bistånd - bifall för klagande Dnr  

 
2022-12-12 Begäran om yttrande om handlingar - ej 
verkställt beslut enligt LSS, korttidsvistelse, IVO dnr 
3.3.1-01847/2022-5 Dnr SN 2022/128 

 
2022-12-13 Beslut i Inspektionen för vård och omsorg 
2022-12-13 i anmälan Lex Sarah Rönnliden , IVO dnr 
3.1.2-35208/2022-9 - ärendet avslutas Dnr SN 2022/95 

 
2022-12-13 Begäran om yttrande och svar på frågor i 
Tillsyn av Tallåsen, IVO dnr 3.5.1-18381/2022-22 Dnr 
SN 2022/58 

 
2022-12-15 Dom i Förvaltningsrätten 2022-12-15 om 
ekonomiskt bistånd - Delvis bifall för klagande Dnr  
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Socialnämnden 
 

 2023-01-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

2022-12-29 Skyddad@IVO överlämnar klagomål på 
omvårdnad av enskild på Tallåsens äldreboende, IVO 
dnr 3.4.2-47858/2022 Dnr SN 2022/135 

 
 
-- Regionstyrelsen nr 15 2022 
Överenskommelse mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Regioner - Insatser inom området 
psykisk hälsa och suicidprevention 2023 Dnr  

 
2023-01-04 Protokollsutdrag från 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 november 
2022 - KF § 17 Val av 11 ledamöter och 11 ersättare i 
socialnämnden 2023-2026 Dnr  

 
2023-01-04 Protokollsutdrag från 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 november 
2022 - KF § 21 Val av socialnämndens ordförande tillika 
kommunalråd 2023-2026 Dnr  

 
2022-12-12 Föreläggande om särskild avgift enligt 16 
kap 6 a § SOL för verkställt beslut IVO dnr 3.3.1-
01868/2022, målnr 4911-22 Dnr SN 2022/73 

 
2022-12-14 Anmälan Lex Sarah Källgården 2022-12-11 
- med bedömning - intern Dnr SN 2022/130 

 
2022-12-14 Anmälan Lex Sarah Personlig assistans 
2022-12-02 - med bedömning, intern Dnr SN 2022/131 

 
2022-12-20 Förändrade avgifter vid placering hos SiS 
från och med den 1 januari 2023 Dnr  

 
2022-12-20 Dom i förvaltningsrätten 2022-12-20 om 
bistånd enligt socialtjänstlagen Dnr  

 
2022-12-21 Beslut om personuppgiftsincident 
avdelning funktionsstöd gällande skyddade 
personuppgifter, dnr IMY-2022-11162-2 Dnr SN 
2022/123 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

2022-12-30 Massflyktsdirektivet: anvisningar till 
kommuner under 2023 - Migrationsverket Dnr  

 
 

 

 


