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SN §52/21

Dnr:

Godkänna deltagande på distans
Beslut
Ordförande godkänner att samtliga ledamöter deltar på distans
under dagens sammanträde på grund av covid-19.
Socialnämndens presidium närvarar fysiskt.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige samt samtliga nämnder i Lindesbergs
kommun får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får
endast äga rum om ljud- och bildförföring sker i realtid och på
ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra
på lika villkor. Lokalen ska vara beskaffad så att inte obehöriga
kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Förslag till beslut
Ordförande godkänner att samtliga ledamöter deltar på distans
under dagens sammanträde på grund av covid-19.
Socialnämndens presidium närvarar fysiskt.
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SN §53/21

Dnr: SN 2020/128

Mål och budget år 2021 - 2023 socialnämnden
Beslut
Socialnämnden beslutar:
1. Uppdra till förvaltningen att utreda möjligheten att
behålla dagvård rehab en dag i veckan i Frövi, Fellingsbro
och Storå samt två dagar i veckan i Lindesberg och
återrapporter till nämnd i maj månad.
Anta reducering av boendeansvarig till stödboende
öppenvård vuxen som kan ge en helårseffekt på 0,6 Mnkr.
Anta reducering av administrationen som kan ge en
helårseffekt på 0,6 Mnkr.
2. Ge förvaltningen i uppdrag att utreda de åtgärder som
Förvaltningen bedömer kunna ge positiva ekonomiska
effekter på lång sikt.
Ärendebeskrivning
Inför budget 2021 och verksamhetsplan 2022-2023 beslutade
Kommunstyrelsen att reducera Socialnämndens budgetram med
3,9 Mnkr för 2021 i effektiviseringar. För att uppnå en budget i
balans 2021 behöver Socialnämnden fatta beslut om
reduceringar eller effektiviseringar för motsvarande belopp.
Förvaltningen har sett över både de lagtvingande
verksamheterna och de icke lagtvingande verksamheterna i
syftet att se var det är möjligt att ändra arbetssätt eller utbud
samt om det finns verksamheter som helt kan avvecklas.
Förvaltningen har även beräknat den förväntade effekten för
innevarande år för respektive förslag. De åtgärder som innebär
personal behöver sägas upp eller omplaceras behöver
förhandlas med fackliga organisationer och hyresavtal behöver i
vissa fall sägas upp vilket innebär att besparingen inte ger effekt
förrän om cirka nio månader.
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De verksamheter förvaltningen föreslår nämnden att fördela
reduceringen för 2021 på är:
•

Dagvård rehab.
Alternativ 1: Nedläggning av hela verksamheten 4,2 Mnkr. Effekt
beräknas först efter 9 månader på grund av uppsägningstider
och hyresavtal. Eventuellt kan tidigare effekt uppnås om en del
av personalen kan fördelas ut i annan verksamhet.
Alternativ 2: Nedläggning av verksamheterna i Storå, Frövi och
Fellingsbro. Verksamheten i Lindesberg behålls. Två tjänster tas
bort 1 Mnkr. Kan ge effekt under innevarande år om personalen
kan arbeta i annan verksamhet.

•

Dagvård demens. Nedläggning av hela verksamheten 1,4 Mnkr.
Kan ge effekt under innevarande år om personalen kan arbeta i
annan verksamhet.

•

Boendeansvarig till stödboende öppenvård vuxen. En tjänst 0,6
Mnkr. Kan ge helårseffekt utifrån att tjänsten är ny och ännu inte
tillsatt.

•

Övrig budget på administrationen. Reducering 0,6 Mnkr. Kan ge
helårseffekt utifrån att budgeten ännu inte använts.
Utöver ovan nämnda åtgärder föreslår förvaltningen nämnden
att utreda sådana åtgärder som skulle kunna ge positiva
ekonomiska effekter på lång sikt. De verksamheter förvaltningen
förelår utreda vidare i ett längre perspektiv är:
•
•
•
•
•
•

Matlådor inom hemtjänsten.
Översyn av LSS-verksamheten.
Översyn av hemtjänstens arbetssätt.
Mellanboende enligt SoL.
Rintlinjerna för biståndsbedömning.
Fältassistenser.

Förvaltningen ser ett behov att utreda långsiktigt för att på så
vis kunna identifiera effektiva arbetssätt. Kortsiktiga
berparingar på förebyggande verksamheter riskerar att orsaka
merkostnader inom några år och mer lidande för de enskilda.
Den demografiska utvecklingen vi står inför innebär även att nya
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arbetssätt och prioriteringar kommer att vara viktiga för att
kunna tillhandahålla välfärd.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta
1. Att fördela reducering av ramen med 3,9 Mnkr inom
någon eller några av verksamheterna dagvård rehab,
dagvård demens, stödboende öppenvård och
administration.
2. Att ge förvaltningen i uppdrag att utreda de åtgärder som
Förvaltningen bedömer kunna ge positiva ekonomiska
effekter på lång sikt.
Ledamöternas förslag till beslut
Elin Axelson (S) yrkar på att ersätta punkt 1 med följande
förslag:
-

-

Uppdra till förvaltningen att utreda möjligheten att
behålla dagvård rehab en dag i veckan i Frövi,
Fellingsbro och Storå samt två dagar i veckan i
Lindesberg och återrapporter till nämnd i maj månad.
Anta reducering av boendeansvarig till stödboende
öppenvård vuxen som kan ge en helårseffekt på 0,6
Mnkr.
Anta reducering av administrationen som kan ge en
helårseffekt på 0,6 Mnkr.

Jari Mehtäläinen (SD) yrkar avslag på alla punkter i
förvaltningens förslag förutom administration
Beslutsgång
Ordförande ställer Jari Mehtäläinen (SD) förslag mot Elin
Axelssons (S) förslag och finner att nämnden besluter enligt Elin
Axelsson (S) förslag.
Ordförande ställer därefter Elin Axelssons (S) förslag mot punkt
1 i förslag till beslut och finner att nämnden beslutar enligt Elin
Axelsson (S) förslag.
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Ordförande frågar om förvaltningen kan besluta enligt förslag
till beslut på punkt 2 punkt och finner att nämnden beslutar
enligt förslag till beslut.
Reservationer
Sven-Erik Larsson (M)
Monika Klockars (M)
Margareta Andergard (KD)
Jari Mehtäläinen (SD)
Fredrik Rosenbecker (SD)
SD reserveras sig till förmån till konsekvensbeskrivningen.
M och KD reserver sig mot besparingsbeslutet och återkommer
efter att interpellationen i Kommunfullmäktige till
socialnämndens ordförande blivit besvarad.
För kännedom:
Förvaltningschef
Verksamhetschef
Ekonom
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SN §54/21

Dnr: SN 2021/45

Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer
Stärkt äldreomsorg - statsbidrag
Beslut
Socialnämnden beslutar:
Fördela statsbidraget ”Säkerställa en god vård och omsorg av
äldre personer” enligt förvaltningens förslag.
Ärendebeskrivning
Regeringen beslutade inför budgetåret 2021 att införa ett
statsbidrag om 4 Mdkr till kommunerna för att stärka
äldreomsorgen och säkerställa en god vård och omsorg av äldre
personer. Fördelningen sker utfrån andelen invånare i
kommunen som är över 70 år. Medlen får användas uifrån lokala
behov i syfte att möjliggöra förbättringar och utveckling av
verksamheten. Medlen ska förbrukas under 2021 och
återrapportering ska göras. Om medlen inte använts till avsett
ändamål eller inte förbrukats i sin helhet ska de betalas tillbaka.
I slutet av december 2021 fattar regeringen beslut om
nästkommande år och medlen för 2022 betalas endast ut om
regeringen beviljar det.
Exempel på utvecklingsområden kan enligt Socialstyrelsen vara:
• förbättrad arbetsmiljö och arbetsvillkor
• arbete för personcentrerad vård och omsorg av personer med
demenssjukdom
• förstärka eller utveckla lokala demensteam och
samverkansteam på ledningsnivå i enlighet med det
standardiserade insatsförloppet vid demenssjukdom
• aktiviteter som syftar till att motverka ensamhet bland äldre
• öka personalkontinuiteten
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• förbättra samverkan mellan socialtjänst och den kommunala
och regionala hälso- och sjukvården
• förebygga smittspridning av covid-19
• utveckla stöd till anhöriga och anhörigvårdare
• utveckla informationssäkerheten
• investering i utveckling av välfärdsteknik inom äldreomsorgen
• övriga investeringar som syftar till att öka kvalitén i vården
och omsorgen av äldre personer
• kostnader för kompetenshöjande insatser
Förvaltningen har gjort en översyn av verksamheterna inom
Vård och omsorg gällande både att utveckla verksamheten samt
att möta behoven. Nedanstånde lista visar förvaltningens förslag
på fördelning av medlen som uppgår till 11 325 376 kr under år
2021.
1. Höjd nattbemanning på vissa Särskilda boende för att förbättra
både arbertsmiljön och kvalitén för dem äldre.
Nattbemanningen har varit på samma nivå en längre tid även
fast flera avdelningar gjorts om till demensavdelningar.
Beräknad kostnad 2,7 Mnkr.
2. Larmorganisation inom hemtjänsten för att möta behovet av
installationer när tekniska lösningar är en del av verksamheten.
Två heltider skulle ingå i organisationen och vara tillgänglig för
hela hemtjänsten. Beräknad kostnad 1,0 Mnkr.
3. Systematiskt arbete med Covid-19. En heltid projektanställd
under 2021 0,3 Mnkr.
4. Sjuksköterskeorganisationen. En utökning av den befntliga
vikariebudgeten för att säkerställa att det finns vikarier och
minska risken för beroende av bemanningsföretag, 1,2 Mnkr.
5. Projektpengar för att implemtera det nya arbetssättet med
heltid som norm och verksamhetsanpassade scheman. Fördelas
utifrån antalet årsarbetare till samtliga särskilda boenden,
korttidsboende och hemtjänst, 4,7 Mnkr.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2021-04-15

6. Demensteam bestående av en sjuksköterska, en arbetsterapeut
och en specialist undersköterska för att kunna bistå med
expertkunskap inom hela Vård och omsorg, 0,5 Mnkr .
7. En deltidstjänst till bemaningsenheten för att kunna besvara
verksamheternas behov av deras tjänster 0,3 Mnkr.
8. En projektanställd deltidstjänst för att implementera
arbetssättet IBIC (individens behov i centrum) utifrån
verkställarsidans perspektiv, 0,3 Mnkr
9. En projektanställd deltidstjänst för att kartlägga framtida behov
och genomföra en översyn av verksamhetslokaler, 0,3 Mnkr
10. Skulle det bli pengar över kan de användas till
materialkostnader kopplade till hygienrutinerna som införts
med anledning av att förebygga smittspridningen av Covid-19.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta:
Att fördela statsbidraget ”Säkerställa en god vård och omsorg av
äldre personer” enligt förvaltningens förslag.
Ledamöternas förslag till beslut
Mathz Eriksson (C) yrkar bifall till majoritetens förslag.
Beslutsgång
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förslag till beslut
För kännedom:
Förvaltningschef
Verksamhetschef Vård och omsorg
Ekonom
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SN §55/21

Dnr: SN 2019/118

Sommarkollo - läger - funktionsstöd LSS
Beslut
Socialnämnden beslutar:
•

Att under fyra veckor anordna sommarkollo för ca 40
personer med funktionsnedsättning.

•

Att förlägga sommarakollot vid Norslunds dagliga verksamhet

•

Att erbjuda både personer som bor och inte bor på gruppservicebostad möjlighet att delta. På grund av pandemin delas
dessa grupper upp för att så långt som möjligt förhindra
smittspridning.

•

Att på grund av pandemin kommer det enbart att vara
dagaktiviteter utan möjlighet till övernattning.

•

Deltagarna betalar för fika och lunch, självkostnadspris.

•

Kostnaden för två personal finansieras av socialnämnden.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att åter utreda
möjligheten till att anordna sommarkollo för personer inom
funktionsstöds verksamhet.
Funktionsstöd anordnade under några år framgångsrikt
sommarkollo och erhöll socialförvaltningen förbättringspris
2015.
2017 var sommarkollot med som en av de besparingsåtgärder
nämnden antog och sommarkollot upphörde.
De år sommarkollot genomfördes så vara det förlagt på
Fellingsbro folkhögskola, samarbetet med folkhögskolan
fungerade mycket bra och lokalerna var väl anpassade för
ändamålet
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Exempel på aktiviteter som erbjöds under sommarkollot var
sång, musik, målning, bad och andra utflykter.
Det fanns möjlighet att delta antingen under dagtid, eller med
övernattning för de som önskade det.
Kontakt har tagits med Fellingsbro folkhögskola för att utröna
möjligheten till att åter anordna sommarkollot där. På grund av
pandemin är de tvungna att tacka nej till att ta emot oss, men de
hälsar att vi är mycket välkomna tillbaka ett annat år.
Arbetsgruppen har då funderat på vilka alternativ som kan vara
aktuella, och kommit fram till att vi, under pandemin, skulle
kunna använda oss av den dagliga verksamheten på Norslund,
då övernattning ändå inte är aktuellt.
Från Norslund kan vi bedriva sommarkollo med utflykter
anpasssade fter den målgrupp som är aktuell.
Vi föreslår att vi erbjuder 4 personer/dag möjlighet att delta i
anpassade aktiviteter. Skulle ett helt gruppboende vara
intresserade av att åka tillsammans, kan vi erbjuda en större
grupp då det vanligtvis träffas tillsammans hemma.
För att kunna genomföra detta anställer vi 2 extra personal som
kommer att planera och hålla i aktiviteterna.
Vi reserverar oss för de beslut som kommer gällande pandemin,
men känner att det borde gå att genomföra sommarkollot på
dessa villkor, samt att vaccinationerna nu är igång för denna
grupp av personer samt personal som arbetar inom
verksamheten.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta

Justerandes signatur
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•

Att på grund av pandemin kommer det enbart att vara
dagaktiviteter utan möjlighet till övernattning.

•

Deltagarna betalar för fika och lunch, självkostnadspris.

•

Kostnaden för två personal finansieras av socialnämnden.
För åtgärd:
Ethel Andersson Enhetschef FS
Desireé JAnsson Thunell Enhetschef FS
Malin Spiik.
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SN §56/21

Dnr: SN 2020/106

Externa placeringar mars 2021
Beslut
Socialnämnden beslutar:
•

Tacka för informationen och lägga den till handlingarna

Ärendebeskrivning
Socialnämnden gav förvaltningen i uppdrag den 17 september
2020 att redovisa verksamheternas externa placeringar
månadsvis.
Förvaltningen redovisar externa placeringar för mars månad
2021.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta
•

Justerandes signatur
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SN §57/21

Dnr: SN 2020/96

Uppföljning Granskning utredning av barn och unga
enligt Socialtjänstlagen
Beslut
Socialnämnden beslutar:
•

Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen fick i uppdrag att redovisa hur arbetet fortskred
med att säkerställa en ändamålsenlig handläggning av
utredningar med följsamhet till tidsgränser i enhetlighet med
socialtjänstlagen. Utifrån revisionens rekommendationer så
pågår ett utvecklingsarbete.
•

Internt finns det en statistik som följs varje månad av enhetschef
upp gällande tidsgränser för skyddsbedömningarutredningstider dock finns det fortfarande ett arbete i hur
statistiken kan användas för att underlätta och uppmärksamma
utredningstiderna.

•

Socialtjänsten har ett högt tryck av inflödet av ärenden och
komplexiteten i dessa är omfattande. Det har medfört att
verksamheten har en hög arbetsbelastning, vilket har inburit att
den planerade förändringen av hur ärendegenomgångar skall
kunna få en ökad kvalité, inte kunnat genomföras som önskat.
Socialnämnden beslutade under hösten 2020 en utökning inom
familjeenheten genom att tillsätta 2 tjänster av sakkunniga
socialsekreterare som nu finns tillgängliga från 1 mars 2021.
Dessa nu tillsatta tjänster av sakkunniga socialsekreterare ger
andra förutsättningar att kunna arbeta med frågor gällande
utredningstider inom enheten. Den nu unga arbetsgruppen inom
Familjeenheten har ett behov av att öka kompetensen i
utredningsförfarande utifrån BBICs modell.
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Under hösten 2020 omprioriterades en tjänst till
verksamhetutvecklare i ett projekt inom familjeenheten. En del i
dennes uppdrag var att se över metoder för att öka barns
delaktighet i utredning, Bla samverkar vi med Regionen för att ta
fram en modell för barnsamtal.
•

I hanteringsprocessen kommer det läggas till att ej verkställda
beslut skall vidare till Kommunstyrelsen för kännedom.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att lägga informationen
till handlingarna.
För åtgärd:
Verksamhetschef
Enhetschef.
För kännedom:
Förvaltningschef
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SN §58/21

Dnr: SN 2021/50

Månadsuppfölning Socialnämnd mars 2021
Beslut
Socialnämnden beslutar:
•

Godkänna den ekonomiska uppföljningen per sista mars.

•

Anta åtgärder för en budget i balans

•

Ge i uppdrag till förvaltningen att vid maj månad
återkomma med en lista på åtgärder som kan ge effekt
under 2021.

•

Uppmana förvaltningen att uppmana alla sina
verksamheter att minska sina kostnader.

•

Lämna en budgetvarning till kommunstyrelsen gällande
individ och familj, samt vård och omsorg.

Ärendebeskrivning
Månadsuppföljningen beskriver det ekonomiska läget per sista
mars 2021 samt ger en prognos för helåret.
Samtliga av förvaltningens verksamhetsområden har en negativ
avvikelse och det prognosticerade underskottet för 2021 är 53,9 Mnkr. Prognosen har försämrats sedan februari på grund
av nytillkomna familjehemsplaceringar och en extern
vuxenplacering inom LSS. Risken för att det prognosticerade
underskottet fortsätter att öka under året om inga åtgärder
vidtas är stor då Socialförvaltningens verksamheter
karakteriseras av stor osäkerhet gällande antal placeringar och
enskilda.
Underskottet behöver hanteras i god tid för att få årets
prognosticerade avvikelse att minska men också för att ge
förutsättningar för en budget i balans 2022. Förvaltningen
föreslår därför nämnden att anta åtgärder för en budget i balans.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2021-04-15

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta
•

Att godkänna den ekonomiska uppföljningen per sista
mars.

•

samt att anta åtgärder för en budget i balans.

Ledamöternas förslag till beslut
Jari Mehtäläinen (SD) yrkar på följande tilläggsförslag:
-

Socialnämnden lämnar en budgetvarning till
kommunstyrelsen gällande individ och familj, samt vård
och omsorg.

Elin Axelsson (S) yrkar på följande tilläggsförslag:
-

Ge i uppdrag till förvaltningen att vid maj månad
återkomma med en lista på åtgärder som kan ge effekt
under 2021.

-

Uppmana förvaltningen att uppmana alla sina
verksamheter att minska sina kostnader.

Sven Erik Larsson (M), yrkar bifall till Jaris Mehtäläinens (SD)
förslag.
Margareta Andergard, yrkar bifall till Jaris Mehtäläinens (SD)
förslag (KD)
Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt
förvaltningens förslag och finner så beslutat.
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt Jari
Mehtäläinens tilläggsförslag och finner så beslutat
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt Elin
Axelssons tilläggsförslag och finner så beslutat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden
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För åtgärd:
Verksamhetschef Individ och familj
Verksamhetschef vård och omsorg
Enhetschef, ekonomigruppen
Ekonom
För kännedom:
Förvaltningschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2021-04-15

SN §59/21

Dnr: SN 2021/32

Revidering av riktlinje för handläggning av
försörjningsstöd
Beslut
Socialnämnden beslutar:
•
•

Anta reviderad riktlinje för försörjningsstöd.
Reviderad riktlinje skall gälla fram till 2023-03-31.

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.
Riktlinjer antagna av socialnämnden ska regelbundet revideras.
Riktlinjen för försörjningsstöd antogs av nämnd 2020-04-16.
Vid genomgång av riktlinjen har ett antal punkter reviderats.
Förvaltningen föreslår därför att anta den nya reviderade
riktlinjen för försörjningsstöd och att den skall gälla fram till
2023-03-31. Uppstår något som innebär att riktlinjen behöver
revideras tidigareläggs kommande revidering.
Ärendet har beretts av enhetschef Johanna Stunz och
verksamhetschef för individ & familj.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta
• Anta reviderad riktlinje för försörjningsstöd.
• Reviderad riktlinje skall gälla fram till 2023-03-31.
För åtgärd:
Verksamhetschef Individ och familj
Enhetschef, ekonomigruppen
För kännedom:
Förvaltningschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

21 (37)

Sammanträdesprotokoll

22 (37)

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2021-04-15

SN §60/21

Dnr: SN 2021/41

Riktlinje för avvikelsehantering
Beslut
Socialnämnden beslutar:
•

Riktlinje för riskhantering, avvikelsehantering SoL och
LSS samt annan avvikelse

Ärendebeskrivning
Avvikelser ska rapporteras inom olika lagrum, denna riktlinje
avser avvikelser inom SoL och LSS och annan avvikelse.
•

SoL och LSS avvikelse en händelse som medfört eller
kunnat medföra någon typ av obehag eller skada för den
enskilde, till exempel bristande omsorg eller brister i
dokumentationen.

•

Annan avvikelse är något som avviker i det dagliga
arbetet och ger negativa konsekvenser som ej är direkt
kopplat till den enskilde. Exempelvis tekniska problem,
informationsbrister, bristande rutiner i arbetsflöden,
brist i administrativa rutiner, brister i
verksamhetssystemet osv.”

Revideringar i riktlinje för riskhantering, avvikelsehantering SoL
och LSS samt annan avvikelse finns under nedanstående
rubriker:
• 1 Inledning
• 2.3.1 Hur
• 2.3.2 Bakomliggande orsaker
• 4.3 Definition
• 5.3 Ansvarsfördelning
Samtliga revideringar i riktlinjen är gulmarkerade. Riktlinjen
kompletterar riktlinje för annan avvikelse. De främsta
revideringarna är tillägg gällande information om annan
avvikelse samt utifrån ny beslutad riskmatris som är
kommunövergripande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2021-04-15

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta
• Riktlinje för riskhantering, avvikelsehantering SoL och
LSS samt annan avvikelse
För kännedom:
Utvecklingsstrateg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2021-04-15

SN §61/21

Dnr: SN 2021/42

Riktlinje lex Sarah
Beslut
Socialnämnden beslutar:
•

Riktlinje lex Sarah

Ärendebeskrivning
Bestämmelserna om Lex Sarah är en del i det systematiska
kvalitetsarbetet. Syftet är att missförhållanden inte ska uppstå
eller upprepas. Om ett missförhållande ändå uppstår ska
verksamheten lära av det för att förhindra att liknande
missförhållanden inträffar igen. Därför är det viktigt att
identifiera bakomliggande orsaker till missförhållandet.
Bakomliggande orsaker till ett missförhållande är orsaker som
finns på systemnivå: något som är relaterat till organisationen i
sig, ledningen och styrningen av en verksamhet och därför
bidrar till varför ett missförhållande kan inträffa. Syftet med
utredningen är således inte att peka ut någon enskild anställd
som syndabock, utan att förstå varför missförhållandet kunde
inträffa i verksamheten. På så sätt kan verksamheten förhindra
att något liknande inträffar igen.
De revideringar som gjorts i dokumentet riktlinje för lex Sarah
finns under rubrikerna:
• 4.1 Information om rapporteringsskyldighet
• 7.1 Dokumentation av utredning
• 9. Uppföljning
Samtlig reviderad text är gulmarkerad. Framförallt har det lagts
till information om vilken dokumentation som ska ingå i en
utredning samt ansvaret att följa upp att de beslutade
åtgärderna haft avsedd effekt.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta
• Riktlinje lex Sarah

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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2021-04-15

För kännedom:
Utvecklingsstrateg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2021-04-15

SN §62/21

Dnr: SN 2021/43

Riktlinje för ledningssystem
Beslut
Socialnämnden beslutar:
• Riktlinje för ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete
Ärendebeskrivning
Socialnämndens uppbyggnad av ledningssystem utgår från
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9,
inom Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
och Lagen om särskilt stöd och service (LSS). Ledningssystemet
anpassas efter verksamhetens inriktning och omfattning.
Ledningssystemet syftar till att systematiskt kvalitetssäkra och
utveckla verksamhet. Socialnämndens ledningssystem omfattar
samtlig verksamhet inom nämndens ansvarsområde.
Revideringarna är gulmarkerade och finns under rubrikerna:
• Ledningssystemets uppbyggnad
• 1.3 Kvalitetsbegreppet
• 4.1 Målarbete
• 5. Organisation och ansvar
• 5.1 Socialnämnd
• 5.3 Verksamhetschef
• 5.4 Enhetschef
• 8.4.3 Hantering av annan avvikelse
Under rubrik 4.1 Målarbete utgår revideringarna från att
kommunfullmäktige beslutade i februari 2019 om ny Styrmodell
för ledning och styrning. Den nya styrmodellen innebär att
verksamheter utgår från verksamheternas grunduppdrag och
genomför nulägesanalys och omvärldsanalys som syftar till att
identifiera prioriterade utvecklingsområden. Detta görs på
samtliga politiska- och verksamhetsnivåer och de
förutsättningar respektive verksamhet och nivå har.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2021-04-15

Målen ska vara relevanta för den organisatoriska nivå de
formuleras för. Det vill säga kommunövergripande frågor för
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, nämndspecifika för
nämnden utifrån nämndens uppdrag/reglemente,
verksamhetsspecifika för verksamheterna samt enhetsspecifika
för respektive enhet. Målen ska stödja och ge förutsättningar för
att verksamheterna ska klara sitt grunduppdrag. Antalet mål ska
vara få, max fem stycken per varje organisatorisk nivå.
Uppföljning och utvärdering bör alltid ske med utgångspunkt i
vilket värde som skapas för medborgaren.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta
• Riktlinje för ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete
För kännedom:
Utvecklingsstrateg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2021-04-15

SN §63/21

Dnr: SN 2021/25

Information från verksamheten om funktionsstöd 18
mars 2021.
Beslut
Socialnämnden beslutar:
• Tacka för informationen och lägga den till handlingarna
Ärendebeskrivning
Verksamhet vilar på 4 olika områden som vi ska balansera och
förhålla oss till.
1. Lagstiftning som sätter ramar och krav.
2. Politiken som också sätter ramar och ger förutsättningar för vårt
arbete. Ett exempel är Socialnämndens värdegrund.
3. Våra enskilda som har fått en insats beviljad av våra
handläggare – detta ger verksamheten i uppdrag att verkställa
insatsen utifrån den enskildes behov och förutsättningar.
4. Personal och enhetschefer utgör det sista området där vi har
olika roller och ansvar.
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
(1993:387) Det är den lag som är grunden för samtliga
verksamheter inom Funktionsstöd.
Personen ska enligt LSS tillförsäkras goda levnadsvillkor.
Målet är att personen med funktionsnedsättning ska känna
delaktighet och jämlikhet i samhället och kunna delta i
samhällslivet på samma villkor som andra. Insatserna ska vara
varaktiga och samordnade. De ska anpassas till personernas
behov, vara lättillgängliga och stärka förmågan att leva ett
självständigt liv.
LSS är en rättighetslag där man för att bil beviljad en insats
måste tillhöra någon av 3 olika personkretsar. Inom ramen för
lagen finns det 10 specificerade insatser att ansöka om.

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2021-04-15

Vår verksamhet i kommunen
•
•
•
•
•

vi har 15 grupp – och servicebostäder med 97
boendeplatser
åldersspannet är 23 – 82 år.
Vi har ett korttids för barn och ungdomar, med idag 19
enskilda som har beviljats insats
Daglig verksamhet med ca 140 beslut
Personlig Assistans där kommunen är arbetsgivare. Idag
har vi 17 assistans ärenden.
Kontaktperson, ledsagare, avlösare, stödfamilj

Tidigare så hade vi en tydligare indelning på våra boenden.
Några boende var inriktade på ”omsorg” – utvecklingsstörning,
andra var inriktade mer på psykiatri och psykisk ohälsa. Några
av våra boenden var våra ”äldreboende”.
I dag har vi svårt att bibehålla dessa indelningar då vi måste
erbjuda den person som står i kö den plats som är ledig på något
av våra boende, detta innebär att det blir blandade diagnoser på
alla våra boende.
Vi har utmaningar redan idag då både nya och gamla enskilda
ställer andra krav på verksamheten och personalen att utvecklas
och förändras. Framtiden kommer att ge oss fler utmaningar,
kanske annorlunda utmaningar. Dessa utmaningar måste vi anta
och hantera på bästa sätt så att alla våra enskilda får det som
lagen ger dem rätt till; goda levandsvillkor, delaktighet och
jämlikhet och en stärkt förmåga att leva ett självständigt liv.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta
•

Tacka för informationen och lägga den till handlingarna

För kännedom:
Enhetschef Boel Persson

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2021-04-15

SN §64/21

Dnr: SN 2021/25

Information från verksamheten 2021-03-18
Beslut
Socialnämnden beslutar:
• Tacka för informationen och lägga den till handlingarna
Ärendebeskrivning
Barn- och unga gruppen:
Ökning jämfört mot februari månad år 2020, nu 125
orosanmälningar. 208 pågående BBIC utredningar (barns behov
i centrum).
Försörjningsstöd:
140 ansökningar via Mina sidor av 382 stycken pågående
ärenden, 344 stycken avslag/delavslag. Lägre utbetalning
Försörjningsstöd, färre antal sökande men fler antal barn per
familj. Personuppgiftsincident har anmälts och utretts. Lex sara
Högt tryck inom familjeteamet, 18 ärenden väntar på
verkställighet vilket innebär att öppeningången är stängd under
ett par månader (möjlighet för medborgare att söka insats utan
beslut, ett antal samtal)
Funktionsstöd
Sex individer väntar på LSS boende. Ett Lex
Sara ärende avslutat och ett pågående ärende. Korttidsboendet
Björkstugan har semesterstängt vecka 28 till och med vecka 31.
Daglig verksamhet har fortsatt begränsad verksamhet till och
med maj månad.
Vård och Omsorg
På korttidsboende väntar: Nio st (1demens särskilt
boende och åtta individer väntar på plats på särskilt boende) tre
individer har precis tilldelats plats.
I boendekön: Särskilt boende väntar 15 individer. Demens
Särskilt boende: Nio individer. Fortsatt ökning
på säbodemens beslut.

Justerandes signatur
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Appva införande. Info verksanpassade scheman
Ny enhetschef Källgården från 1 maj, med delat ledarskap.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta
• Tacka för informationen och lägga den till handlingarna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2021-04-15

SN §65/21

Dnr:

Information från ordförande 2021-03-18
Beslut
Socialnämnden beslutar:
• Tacka för informationen och lägga den till handlingarna
Ärendebeskrivning
Ordförande har följande att informera:
-

Informationsmöte om samsjuklighet där regionen stått
som mötessamordnare – samsjuklighet handlar om
missbruk och psykisk ohälsa.
Ordförande ser fram emot att kunna komma ut igen och
göra besök på boenden i Lindesbergs kommun när
pandemin är över.

Förslag till beslut
Ordförande föreslår socialnämnden besluta:
• Tacka för informationen och lägga den till handlingarna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
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SN §66/21

Delegationsärenden
Beslut
Delegationsärenden läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Följande meddelas till Socialnämnden:
2021-02-09 Yttrande och handlingar i ärende om
verkställt beslut om korttidsvistelse enligt SoL, IVO dnr
3.3.1-25079/2020

Justerandes signatur
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2021-04-15

SN §67/21

Meddelanden
Beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Följande meddelas till Socialnämnden:
2021-03-12 Utredning Lex Sarah om uteblivet
tillsynsbesök hos enskild, hemtjänsten Kärnan, SoL kap
14 3-7§§ Dnr SN 2021/30
2021-02-15 Utredning Lex Sarah om enskild personals
agerande vid Källgården, SoL 14 kap Dnr SN 2021/11
2021-02-15 Utredning Lex Sarah särskilt boende
Ågården, SoL kap 14 3-7§§ Dnr SN 2021/23
2021-03-16 Dom i Förvaltningsrätten 2021-03-16
målnr 5262-20 om överklagat beslut i socialnämnden
2020-09-04 om ekonomiskt bistånd - avslag för
klagande Dnr
2021-03-16 Dom i Förvaltningsrätten 2021-03-16
målnr 7068-20 om överklagat beslut i socialnämnden
2020-10-20 om ekonomiskt bistånd - avslag för
klagande Dnr
2021-03-16 Dom i Förvaltningsrätten 2021-03-16
målnr 7052-20 om överklagat beslut i socialnämnden
2020-10-26 om ekonomiskt bistånd - avslag för
klagande Dnr
2021-03-22 Utredning Lex Sarah LSS Vikens
gruppboende, SoL kap 14 3-7 §§ Dnr SN 2021/22

Justerandes signatur
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Socialnämnden
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2021-03-22 Beslut i Arbetsmiljöverket 2021-03-22 om
att avsluta ärendet om allvarligt tillbud 2020-11-09
daglig verksamhet Kullgatan, dnr 2021/007055 Dnr SN
2021/27
2021-03-23 Dom i Förvaltningsrätten 2021-03-23
målnr 7627-20 om överklagat beslut i socialnämnden
2020-10-20 och 2020-11-06 om bistånd enligt SoL avslag för klagande Dnr
2021-03-23 Dom i Förvaltningsrätten 2021-03-23
målnr 6125-20 om överklagat beslut i socialnämnden
2020-09-29 om ekonomiskt bistånd - avslag för
klagande Dnr
2021-03-23 Beslut i Arbetsmiljöverket 2021-03-23 om
att avsluta ärendet allvarligt tillbud 2021-02-04
gruppbostad Källängen, Arbetsmiljöverkets dnr
2021/007530 Dnr SN 2021/28
2021-03-24 Dom i Förvaltningsrätten 2021-03-24
målnr 5685-20 om överklagat beslut i socialnämnden
2020-08-14 och 2020-09-11 om avgifter enligt 8 kap
SoL - avslag för klagande Dnr

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden
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SN §68/21

Informationsärenden
Beslut
Socialnämnden tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Följande meddelas till Socialnämnden:
-

Justerandes signatur

Investeringar 2021 Dnr SN 2021/55
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Socialnämnden
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SN §69/21

Övriga frågor
Beslut
Övriga frågor läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Följande meddelas till Socialnämnden:
Inga övriga frågor ställdes under sammanträdet.

Justerandes signatur
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