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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 2021-01-14 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll  Socialförvaltningen 
Underskrift ...................................................................................... 

 

Plats och tid: 
 

Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 9:00-13:30 
Beslutande: Elin Axelsson (S) 

Bo Stenberg (S) 
Ulla Lundqvist (S) 
Tuula Marjeta (C) 
Mathz Eriksson (C) 
Marie Lindh (V) 
Sven-Erik Larsson (M) 
Monika Klockars (M) 
Margareta Andergard (KD) 
Jari Mehtäläinen (SD) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Tom Persson (SD) för Björn Larsson (-) 
 

Ej tjänstgörande 
ersättare: 

Annika Himmerfält (V) 
Bertil Jansson (M) 
Stina Sundling (L) 
Ingalill Lennartdotter (MP) § 12 
Fredrik Rosenbecker (SD) § 5-12 
 

Övriga deltagare: Rouzbeh Isa, sekreterare  
Madde Gustavsson, förvaltningschef  
Inger Österberg, verksamhetschef  
Jessica Öhlund, verksamhetschef 
Sara Andersson, ekonomienheten 
Claudia Åhlgren, kommunal 

Utses att justera Marie Lindh (V) ersättare Elin Axelsson (S) 

Justeringens plats 
och tid: 

Kommunhuset, 21 januari 2021 kl. 15:30 
 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Rouzbeh Isa 

 
Paragraf 

 
1 - 12 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Mathz Eriksson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Marie Lindh 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
Ärendeförteckning 

 
§1/21 Godkännande deltagande på distans 
  
§2/21 Resursfördelningsmodellen 
  
§3/21 Utvärdering bemanningsekonomi 
  
§4/21 Redovisning externa placeringar november 2020 
  
§5/21 Försörjningsstöd enligt riksnorm 2021 
  
§6/21 Information från verksamheten december 2020 
  
§7/21 Information från ordförande december 2020 
  
§8/21 Sommarkollo för seniorer 
  
§9/21 Tillfälligt besöksförbud på korttidsboendet Grönboda i 

Lindesbergs kommun 
  
§10/21 Delegationsärenden 
  
§11/21 Meddelanden 
  
§12/21 Övriga frågor 
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SN §1/21   Dnr:  
 
Godkännande 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. 

Ledamöternas 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 §2/21   Dnr: SN 2020/4 
 
Resursfördelningsmodellen 
 
Beslut 

Socialnämnden beslutar 

Tacka för informationen och lägga den till handlingarna 

Ärendebeskrivning 
Controller Anette Persson föredrar om 
resursfördelningsmodellen den 10:e december 2020: 

• Modell för fördelning av driftbudget. 

• Utvecklad med stöd av RKA –Rådet för främjande av 
kommunala analyser. 

• Direkt koppling till demografiskt betingade behov. 

• Fördelningsgrund; referenskostnad, standardkostnad och 
likhetsutsökning.  

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 
Tack för informationen och lägga den till handlingarna. 
 
_____ 
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SN §3/21   Dnr: SN 2019/67 
 
Utvärdering bemanningsekonomi 
 
Beslut 

Socialnämnden beslutar 

• Tack för informationen och lägga den till handlingarna  

• Uppdra åt förvaltning att återkomma med en ny 
ekonomisk uppföljning i februari 2021  

Ärendebeskrivning 

Socialförvaltningen har sedan 2019 arbetat med projektet 
bemanningsekonomi som en del i att införa heltid som norm. 
Bemanningsekonomi går ut på att ha verksamhetsanpassade 
scheman, rörliga scheman i perioder om fyra veckor och 
förkortade arbetspass för natten samt att införa 
samplaneringsytor.  

Under hösten har fyra enheter varit startgrupper, två inom 
funktionsstöd och två inom Vård och omsorg. Den första 
perioden med nya scheman startades 26:e oktober för 
funktionsstöd och 9:e november för Vård och omsorg.  

Syftet med det nya arbetssättet ur en ekonomisk synvinkel är att 
minska kostnaderna genom att använda befintlig personal mer 
effektivt samt att ta tillvara på den ordinarie personalens ökade 
sysselsättningsgrad i samband med heltidsresan och därigenom 
minska användandet av timvikarier. För att utvärdera ska bland 
annat vikariekostnaderna, sjukfrånvaron och kostnaden per 
boendedygn/hemtjänsttimme.  

Det som går att titta på i dagsläget är antalet planerade timmar i 
schemat i förhållande till budgeterade timmar, det går dock inte 
att se hur många timmar som faktiskt använts inom Vård och 
omsorg då deras första schemaperiod inte är över ännu och 
vikarietimmar tillkommer löpande.  

Under november månad har det varit stor påverkan inom 
framförallt Vård och omsorgsverksamheter som en följd av 
pandemin vilket gör att det är svårt att utvärdera sjukfrånvaron 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

och vikariekostnaderna såväl som kostnaden per boendedygn. 
Siffrorna kan därför vara missvisande. På grund av den rådande 
pandemin presenteras således ingen statik och nästa uppföljning 
föreslås i februari. 

Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår nämnden besluta  

• Tack för informationen och lägga den till handlingarna  

• Uppdra åt förvaltning att återkomma med en ny 
ekonomisk uppföljning i februari 2021. 

_____ 
 
För kännedom: 

Förvaltningschef  
Ekonom 
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SN §4/21   Dnr: SN 2020/106 
 
Redovisning externa placeringar november 2020 
 
Beslut 

Socialnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden gav förvaltningen i uppdrag den 17 september 
att redovisa verksamheternas externa placeringar månadsvis. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

Socialnämnden tackar för infor 
 
_____ 
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SN §5/21   Dnr: SN 2021/3 
 
Försörjningsstöd enligt riksnorm 2021 
 
Beslut 
 
Socialnämnden antar riksnormen för 2021 

 
Ärendebeskrivning 
 
Socialstyrelsen ger varje år ut meddelande om riksnormen. 

Riksnormen avgör, tillsammans med skäliga kostnader för vissa 
andra behov, nivån på försörjningsstödet. Beloppet bestäms 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  

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta riksnormen för 2021 

_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Verksamhetschef Individ och familj 
Johanna Stunz Enhetschef Försörjningsstöd  
Sivie Hallor systemförvaltare. 
 
För kännedom 
Förvaltningschef 
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SN §6/21   Dnr: SN 2020/4 
 
Information från verksamheten december 2020 
 
Beslut 
 
Socialnämnden tackar för informationen 
 
Ärendebeskrivning 
Individ och familj/Funktionsstöd 

• Funktionsstöd – 9 personer väntar i kö. Haft Lex Sara 
uppföljning på ett boende. Fick in ett ny Lex Sara som det jobbas 
med.  

• Genomför en arbetsplatskartläggning. Verksamheten har varit 
förskonade från Covid-19 vad gäller enskilda.  

• Rekryterat ny chef inom funktonsstöd.  

• Näsgården har det skett en incident och arbetsmiljöverket har 
begärt in information om incidenten.  

• IFO – fortsätter att vara högt tryck. 59 barn placeringar inom 
kommunen. Utifrån nämndens föregående beslut en ny 
medarbetare inom anställts inom socialförvaltningen.  

• En alvarlig händelse skedde inom försörjningsstöd som det 
jobbas vidare med. 

Vård och omsorg 

• Ansträngt läge inom vård och omsorg - utbrott av smitta. Vid 
minsta symptom ska man stanna hemma vilket har ökat 
sjukfrånvaron. Personalen har varit fantastiska och ställt upp för 
varandra genom att t.ex. inte ta ut ledighet och Semester. Smitta 
på två boenden. 

• 29 väntar på att komma in på SÄBO, finns flera tomma 
lägenheter, men kan inte flytta in på grund av smitta på boende. 

• Lindesbergs kommun är i ett bekymmersamt läge vad gäller 
antalet smittade individer. Förvaltningschef uppmanar alla 
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kommuninvånare att ta sitt ansvar och följa 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  

• Vaktmästartjänst – haft möte med chef för vaktmästare, med 
anledning av att det saknas vaktmästare inom vård och omsorg. 
Framöver kommer det finnas möjlighet att nyttja vaktmästarna 
inom skolan. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

Tacka för informationen. 
_____ 
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SN §7/21   Dnr: SN 2020/4 
 
Information från ordförande december 2020 
 
Beslut 

Socialnämnden beslutar 

Lägga informationen till handlingarna 

Ärendebeskrivning 

Ordförande informerar om enhetsträff med chefer inom vård 
och omsorg. Punkter på agendan var heltidsresan, storleken på 
arbetsgrupper, stödfunktioner som t.ex. IT, HR och vaktmästare. 

Ordförande har varit ute och delat ut julgåva från kommunen. 

Förslag till beslut 

Ordförande Mathz Eriksson (C) förslår socialnämnden lägger 
informationen till handlingarna 

_____ 
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SN §8/21   Dnr: SN 2019/118 
 
Sommarkollo för seniorer 
 
Beslut 

Socialnämnden beslutar återremittera ärendet till 
socialförvaltningen med motiveringen att: 

• Se över uppdraget och återkomma till 
socialnämnd i februari med en delrapport 

Ärendebeskrivning 
Efter att under sommaren 2020 ha arrangerat ett Seniorkollo, 
som inte blev som det vi planerat pga. Covid-19, men med ett 
fantastiskt resultat, så ser vi att det finns ett stort behov av att 
fortsatt arrangera seniorkollo. 

Av de 21 deltagare som var med, så vill 19 av dessa vara med 
igen om det arrangeras. Hälften av deltagarna har uppgett i en 
självskattning att de har en mindre känsla av ensamhet, att de 
allmänt mår bättre och att de är i bättre fysiskt skick än innan 
kollot. 

Därför ser vi att det finns ett stort behov av att erbjuda 
seniorkollo under två veckor nästa år, för ca 40 personer. Om 
det finns möjlighet att samarbeta med civila samhället igen, så 
kommer vi att göra det. Då det kommer göra kollot ännu bättre. 

Involvera civilsamhället gör vi genom att ha en arbetsgrupp med 
deltagare och även bjuda in till ett möte inför, så vi vet hur de 
kan vara med och erbjuda bra verksamhet. 

Ärendets beredning 

Det är enhetschef för Rehabenheten som varit ansvarig för 
genomförandet av Seniorkollot. 

Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet 

Förvaltningen ser att ett sommarkollo skulle kunna vara en bra 
förebyggande aktivitet under två perioder sommaren 2021. 
Inför beslutet för 2020 så var ståndpunkten att om utifrån 
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utvärderingen avgöra om det skulle bli en verksamhet som 
skulle erbjudas årligen. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

1. Att under 2021 anordna sommarkollo för 40 seniorer under en 
vecka måndag till fredag. 

2. Att göra det tillsammans med arbetsgrupp med deltagare från 
civila samhället. 

3. Att uppdra till arbetsgruppen att bestämma var det ska förläggas 
och innehållet. 

4. Att varje deltagare får betala en avgift på ca 1200 kr. 

5. Att kostnaden som beräknas uppgå till 200 000 kr för kommunen 
finansieras av Socialnämnden. 

Ledamöternas förslag till beslut 
 
Elin Axelsson (S) yrkar på att ärendet återremitteras till 
socialförvaltningen med motiveringen: 

- Se över uppdraget och återkomma till socialnämnd i februari 
med en delrapport. 

Beslutsgång 

Ordförande Mathz Eriksson (C) ställer yrkandet om återremiss 
mot om ärendet ska avgöras idag. 

Socialnämnden godkänner beslutsgången. 

Ordförande Mathz Eriksson (C) frågar om ärendet ska avgöras 
idag eller återremitteras och finner att ärendet återremitteras 
med uppdrag till förvaltningen att återkomma till 
socialnämnden i februari med en delrapport 

_____ 
 
För åtgärd: 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef vård och omsorg 
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För kännedom: 

KPR 
Verksamhetschef vård och omsorg 
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SN §9/21   Dnr: SN 2020/36 
 
Tillfälligt besöksförbud på korttidsboendet Grönboda i 
Lindesbergs kommun 
 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag till 
beslut. 

Ärendebeskrivning 

Ordförandebeslut 

Socialnämndsordförande beslutade om att Socialförvaltningen, 
Vård och Omsorg i Lindesbergs kommun tillfälligt inför 
besöksförbud på korttidsboendet Grönboda från och med 2020-
12-11 till och med 2021-01-08. 

Sammanfattning 

Sverige har för tillfälligt mycket hög risk för allmänspridning av 
virusinfektionen Covid-19. Man ser att samhällsspridningen 
ökar i Lindesberg. Med denna anledning har beslut tagits att 
tillfälligt införa besöksförbud till vårt korttidsboende. Beslutet 
är grundat till våra äldre som ingår i riskgrupp löper större risk 
för att bli smittade. Beslutet gäller från och med 2020-12-11-
2021-01-08. Då informationen hela tiden ändras kan även 
beslutet förlängas eller ändras under tiden. 

Besök kan tillåtas efter överenskommelse med boendets 
enhetschef eller ansvarig sjuksköterska, exempelvis om det 
handlar om besök vid livets slutskede. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår socialnämnden besluta 

Om tillfälliga besöksförbudet på korttidsboendet Grönboda fram 
till socialnämndens sammanträde den 18 mars 2021, på grund 
av att läget är det samma som tidigare. Med hänvisning till att 
korttidsboende inte är den enskildes hem och risken för 
samhällssmitta är hög. Verksamheten kan inte säkerställa säkra 
besök på korttidsboendet då flertalet enskilda delar rum där 
besöken skulle ha skett. 
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Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Mathz Eriksson (C) förslår att nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 

Monika Klockars (M) yrkar avslag på förvaltningens förslag. 

Sven-Erik Larsson (M), Jari Mehtäläinen (SD) och Tom Persson 
(SD) yrkar bifall till Monika Klockars (M) yrkande. 

Beslutsgång 
 
Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Monika Klockars 
(M) yrkande om avslag. 

Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 

De som röstar enligt förvaltningens förslag röstar JA. De som röstar 
enligt Monika Klockars (M) förslag röstar NEJ.  

Omröstningen utföll med 5 JA och 6 NEJ.  

Av röstningslistans nedan framgår hur var och en av 
ledamöterna röstade. 

Ordförande lägger sin röst sist Förvaltningens förslag: JA 

Avslag: NEJ 

Namn och partiförteckning JA NEJ Avstår 

Elin Axelsson (S) x   

Bo Stenberg (S) x   

Ulla Lundqvist (S) x   

Tuula Marjeta (C) x   

Marie Lindh (V)  x  

Sven-Erik Larsson (M)  x  
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Monika Klockars (M)  x  

Margareta Andergard (KD)  x  

Tom Persson (SD)  x  

Jari Mehtäläinen (SD)  x  

Mathz Eriksson (C), ordf. x   

Totalt 5 6  

 
Ordförande finner att socialnämnden beslutar enligt Monika 
Klockars (M) förslag om avslag. 
_____ 
 
För åtgärd: 
Verksamhetschef vård och omsorg 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (22) 
 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2021-01-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §10/21 
 
Delegationsärenden 

Beslut 
 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Socialnämnden: 
 
 Delegationsrapport avdelning individ och familj 2020-
11-01 - 2020-11-30 Dnr  

  

 
 Delegationsrapport avdelning individ och familj 2020-
10-01 - 2020-10-31  Dnr  

  

 
2020-12-11 Ordförandebeslut om att tillfälligt 
besöksförbud införs på korttidsboendet Grönboda i 
Lindesbergs kommun Dnr SN 2020/36 

  

 
2021-01-05 Delegationsbeslut anställningar inom 
socialförvaltningen år 2020 Dnr SN 2021/2 

  

 
2020-12-04 Svar på begäran om uppgifter från samtliga 
nämnder/motsvarande med ansvar för beslut och 
insatser enligt SoL och/eller LSS  Dnr SN 2020/124 

  

 
2020-12-14 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr SN 2020/103 

  

 
2021-01-07 Svar på begäran om handlingar och 
uppgifter kring besök på korttidsboende under Corona-
pandemin, IVO dnr 3.5.1-59728/2020-2 Dnr SN 
2020/139 

  

 
2020-12-17 Svar på begäran om utredning, 
gruppboende Näsgården, arbetsmiljöverkets beteckning 
2020/068148 Dnr SN 2020/138 

  

 
2021-01-05 Svar : Påminnelse om föreläggande i 
Förvaltningsrätten 2020-12-01 målnr 6220-20 om 
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laglighetsprövning enligt kommunallagen Dnr SN 
2020/8 
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SN §11/21 
 
Meddelanden 

Beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Socialnämnden: 
 
2020-12-08 Protokollsutdrag från 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 8 december 
2020 KF § 170 - Mål och budget 2021 och VP 2022-2023 
Dnr SN 2020/128 

  

 
2020-12-21 Beslut om personuppgiftsincident om 
publicering av bilder från äldreomsorg på instagram, 
dnr PUI-2020-2973-4 - ärendet avslutas Dnr SN 
2020/87 

  

 
2020-11-17 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 17 november 2020 KS § 183 - 
Redovisning ej verkställda beslut inom 
socialförvaltningen 2020 kvartal 2 Dnr SN 2020/91 

  

 
2020-12-08 Protokollsutdrag från 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 8 december 
2020 KF § 172 - Redovisning ej verkställda beslut inom 
socialförvaltningen 2020 kvartal 2 Dnr SN 2020/91 

  

 
2021-01-08 Uppföljning av  Lex Sarah om 
verksamheten vid Ånäs gruppboende Dnr SN 2020/32 

  

 
2021-01-08 Utredning av Lex Sarah LSS Hagaberg  Dnr 
SN 2020/125 

  

 
2020-12-23 Statsbidrag för att ekonomiskt stödja 
vården och omsorgen till följd av pandemin covid-19 
Dnr  

  

 
2020-11-20 Anmälan  Lex Sarah om stöld hos boende 
på Tallåsen Dnr SN 2020/133 
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Socialnämnden  
 

2021-01-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
2020-12-08 Begäran om handlingar och uppgifter kring 
besök på korttidsboende under Corona-pandemin, IVO 
dnr 3.5.1-59728/2020-2 Dnr SN 2020/139 

  

 
Dom i Förvaltningsrätten 2020-11-26 målnr 4616-20 
om överklagat beslut i socialnämnden 2020-07-24 om 
ekonomiskt bistånd - avslag för klagande Dnr  

  

 
2020-12-09 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr  

  

 
2020-12-11 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr  

  

 
2020-12-17 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr  

  

 
2020-12-21 Beslut av Arbetsmiljöverket 2020-12-21 
om att avsluta ärendet  allvarlig händelse 2020-11-17, 
arbetsmiljöverkets beteckning 2020/068148 Dnr SN 
2020/138 

  

 
2020-12-23 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr  

  

 
2020-12-23 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr  

  

 
2020-12-23 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr SN 2020/146 

  

 
2021-01-04 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr  

  

 
2021-01-08 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr SN 2021/4 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §12/21 
 
Övriga frågor 

 

Beslut 
 
Övriga frågor läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Socialnämnden: 
 
Inga övriga frågor ställdes under sammanträdet. 
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