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Plats och tid: 
 

Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 09:00-15:00 

Beslutande: Mathz Eriksson (C)  
Elin Axelsson (S) 
Ulla Lundqvist (S) 
Bo Stenberg (S) 
Tuula Marjeta (C) § 13–15, § 17–32 
Marie Lindh (V)  
Sven-Erik Larsson (M) 
Monika Klockars (M) 
Margareta Andergard (KD) 
Fredrik Rosenbecker (SD) 
Jari Mehtäläinen (SD) 

Tjänstgörande Ersättare: Fredrik Rosenbecker (SD) för Björn Larsson (-) 
Vera Peci (S) för Tuula Marjeta (C) § 16 

Övriga Deltagare: Rouzbeh Isa, sekreterare 
Annika Himmerfält (V)  
Bertil Jansson (M)  
Stina Sundling (L)  
Ingalill Lennartdotter (MP) 
Fredrik Rosenbecker (SD)  
Madde Gustavsson, förvaltningschef 
Inger Österberg, verksamhetschef Individ och Familj 
Jessica Öhlund, verksamhetschef 
Sara Andersson, ekonom 
Marlene Hedblad, utvecklingsstrateg 
Claudia Åhlgren, kommunal 
 

Utses Att Justera Marie Lindh (V) ersättare Elin Axelsson (S) 

Justeringens Plats Och Tid: Kanslienheten, 23 februari 2021 
 
UNDERSKRIFTER: 

 
Sekretera
re 

 
_______________________________ 
Rouzbeh Isa 
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13 – 27, 30 – 32 

 
Ordföran
de 

 
__________________________________________________________ 
Mathz Eriksson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Marie Lindh 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 
 

§13/21 Godkänna deltagande på distans 
  
§14/21 Tjänsteskrivelse Seniorkollo 2021 
  
§15/21 Information om hemtjänst - del i Vård och Omsorg 
  
§16/21 Information om HSL 
  
§17/21 Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse 2020. 
  
§18/21 Uppföljning internkontroll jan-dec 2020 
  
§19/21 Avgifter inom avdelningen för vård och omsorg samt avdelningen 

för funktionsstöd 
fr. o. m. 2021-01-01 

  
§20/21 Höjd dygnsavgift för korttidsplats enligt LSS i Lindesbergs kommun 
  
§21/21 Hyresavgifter Socialförvaltningen 
  
§22/21 Kostavgifter funktionsstöd 
  
§23/21 Ersättningsnivåer för viss privat utförd personlig assistans enligt 

LSS 9 § 2 
  
§24/21 Motion från (V) om resor till daglig verksamhet 
  
§25/21 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SOL år 

2021, cirkulär 20.53 
  
§26/21 Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, 

vårdnadsöverflyttningar med mera för år 2021, cirkulär 20:52 
  
§27/21 Information från verksamheten 2021-01-14 
  
§30/21 Delegationsärenden 
  
§31/21 Meddelanden 
  
§32/21 Övriga frågor 
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SN §13/21   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.  

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 §14/21   Dnr: SN 2019/118 
 
Tjänsteskrivelse Seniorkollo 2021 

Beslut 
 
Socialnämnden beslutar: 
 

• Att under 2021 anordna sommarkollo för 20 seniorer under en 
vecka måndag till fredag.  

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

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

• Att varje deltagare betalar en avgift till självkostandspris.  
• Att kostnaden som beräknas uppgå till 100 000 kr för kommunen 

finansieras av Socialnämnden.  
• Fristående utredning av aktivitetsdagar/kollo för enskilda inom 

verksamhet LSS.  

Ärendebeskrivning 

Efter att under sommaren 2020 arrangerat ett seniorkollo som inte 
blev som planerat pga. Covid-19 men trots det med goda resultat är 
förhoppningen att fortsätta arrangera seniorkollo.  
Av de 21 deltagare som var med sommaren 2020, så vill enligt 
uppföljningen 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 verksamheten att 
det finns ett stort behov och intresse av att erbjuda seniorkollo. Om 
det finns möjlighet att samarbeta med civila samhället igen, så 
kommer verksamheten att göra det. Då det kommer göra kollot 
ännu bättre. Involvera civilsamhället görs genom att skapa en 
arbetsgrupp med deltagare och även bjuda in till ett möte inför, för 
att klargöra hur de kan vara med och erbjuda bra verksamhet. 

Syftet med seniorkollot är att förebygga ensamhet, fysiskt och 
psykiskt mående inom målgruppen för personer 70+. Målgruppen 
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ska klara sig på egen hand eller med hjälp av eventuell 
anhörigvårdare. 

Enhetschef för Rehabenheten är ansvarig för planering och 
genomförandet av seniorkollot. Enhetschef ansvarar för att 
sammankalla arbetsgrupp som består av representanter från KPR 
Kommunala pensionärsrådet. Det är också arbetsgruppen som 
beslutar och utreder vart seniorkollot lämpligast kan förläggas 
samt innehåll.   

Socialnämnden gav den 14 januari 2021 förvaltningen i uppdrag att 
utreda möjligheten till ett gemensamt sommarkollo för seniorer 
och enskilda inom verksamhet för LSS under sommaren 2021. 
Förvaltningen har tidigare år genomfört sommarkollo inom 
målgruppen för LSS som sedan beslutades som besparingsåtgärd. 
Förvaltningen menar för att kunna erbjuda ändamålsenliga 
aktiviteter bör målgrupperna lämpligast erbjudas två fristående 
kollon. Detta på grund av olika målgruppers behov av 
förebyggande aktiviteter i programmet och även utifrån sociala 
aspekter. Därav förslår förvaltningen nämnden besluta att anordna 
ett sommarkollo under en vecka för 20 seniorer, istället för tidigare 
förslag på två veckor för 40 seniorer, som finansieras av 
socialnämnden. Samt en separat utredning för kollo/aktiviteter för 
målgruppen inom LSS. 

Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet  
 
Förvaltningen bedömer att ett sommarkollo bidrar hälsofrämjande 
för kommunens seniorer. Inför beslutet 2020 var ståndpunkten att 
utifrån utvärderingen avgöra om seniorkollo skulle övergå till att 
vara en verksamhet som skulle erbjudas årligen. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 

• Att under 2021 anordna sommarkollo för 20 seniorer under en 
vecka måndag till fredag.  

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

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

• Att varje deltagare betalar en avgift till självkostandspris.  
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• Att kostnaden som beräknas uppgå till 100 000 kr för kommunen 
finansieras av Socialnämnden.  

• Fristående utredning av aktivitetsdagar/kollo för enskilda inom 
verksamhet LSS.  

Ledamöternas förslag till beslut 
 
Jari Mehtäläinen (SD) yrkar bifall till punkt 1, 5 och 6  
 
Jari Mehtäläinen (SD) yrkar återremittering av punkt 2 och 4 
med motivering: 
 
Att förvaltningen återkommer med konkreta förslag till 
punkterna 2 och 4. 
 
Mathz Eriksson (C) förslår att nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag.  

Beslutsgång 
 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Beslut om 
återremittering av punkterna 2 och 4. Samt Mathz Eriksson (C) 
förslag om bifall till förvaltningens förslag. 
 
Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras och finner att 
nämnden avslår begäran om återremittering. 
 
Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 
 
Bifall av förslag om återremittering rösta JA. För avslag till 
förslag om återremittering rösta 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 Bifall till förslag om 
återremittering: JA  
 
Avslag: NEJ 
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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   
Monika Klockars (M) x   
Margareta Andergard (KD) x   
Fredrik Rosenbecker (SD) x   
Jari Mehtäläinen (SD) x   
Mathz Eriksson (C), ordf.  x  

 
Ordförande finner att socialnämnden avslår Jari Mehtäläinen 
(SD) förslag om återremittering. 
 
Ordförande ställer därefter Mathz Eriksson (C) förslag om bifall 
till förvaltningens förslag mot avslag och finner att nämnden 
beslutar enligt Mathz Erikssons (C) förslag. 
 
Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 
 
Bifall till Mathz Eriksson (C) förslag till beslut rösta JA. För 
avslag rösta NEJ. 
 
Omröstningen utföll med 6 JA och 5 NEJ. 
 
Av röstningslistans nedan framgår hur var och en av 
ledamöterna röstade. 
 

Ordförande lägger sin röst sist Bifall till Mathz Erikssons 
förslag till beslut: 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   
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Sven-Erik Larsson (M)  x  
Monika Klockars (M)  x  
Margareta Andergard (KD)  x  
Fredrik Rosenbecker (SD)  x  
Jari Mehtäläinen (SD)  x  
Mathz Eriksson (C), ordf. x   

 
Ordförande finner att socialnämnden bifaller förvaltningens 
förslag till beslut. 

Reservationer 
Sven-Erik Larsson (M), Monika Klockars (M), Margareta 
Andergard (KD), Fredrik Rosenbecker (SD) och Jari Mehtäläinen 
(SD) reserverar sig mot beslutet. 
 
För åtgärd: 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef 
_____ 
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SN §15/21   Dnr: SN 2021/25 
 
Information om hemtjänst - del i Vård och Omsorg 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen och lägga 
den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden informeras om hur hemtjänst i Lindesbergs 
kommun arbetar och planerna för arbetet framåt där följande 
punkter ingick: 

Personlig omvårdnad 

- Med personlig omvårdnad avses stöd och hjälp vid uppstigning 
och sänggående, på-och avklädning, hjälp med att sköta daglig 
hygien med mera 

Serviceinsatser  

- Innefattar exempelvis inköp av dagligvaror, tvätt och klädvård 
samt städning. 

Ärendets gång i hemtjänst 

Biståndshandläggare fattar beslut och skickar det till chefen för 
hemtjänsten i Viva. TES planerare tar kontakt med vårdtagaren 
för att planera insatserna. Insatserna planeras in i TES där man 
skriver in vilka kompetenser som behövs utifrån varje besöks 
insatser. Personalen har olika kompetenser och även olika 
delegeringar utifrån kompetens. Hemtjänstpersonalen får 
insatserna i sitt schema i TES app. Kontaktperson utses i 
hemtjänstgruppen, som skriver en genomförandeplan 
tillsammans med vårdtagaren och ev anhörig. 
Genomförandeplanen följs upp var 6:e månad om inte det blivit 
förändringar innan. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
Tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 
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SN §16/21   Dnr: SN 2021/25 
 
Information om HSL 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
Tacka för informationen och lägga den till handlingarna 

Ärendebeskrivning 

På socialnämndens sammanträde den 14 januari 2021 
informerar Jennifer Westher enhetschef på 
sjuksköterskeenheten om HSL. 
 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

Tacka för informationen och lägga den till handlingarna 

_____ 
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SN §17/21   Dnr: SN 2021/16 
 
Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse 2020. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

• Verksamhetsberättelsen för 2020 samt att överlämna 
verksamhetsberättelsen till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

I och med pandemin är nuläget och framtiden både utifrån ett 
kvalitetsperspektiv och ekonomiskt perspektiv ovisst. Utbrottet 
av Covid-19 har skapat nya problemställningar som vare sig den 
kommunala Hälso- och sjukvården eller omsorgen är vana vid. 
För Socialförvaltningen har det betytt hantering av nya 
lösningar, modeller för samarbete och en förmåga att kunna 
agera utifrån snabbt förändrade förutsättningar. Förvaltningens 
huvudsakliga uppgift är att leverera verksamheternas 
grunduppdrag samtidigt som det under året skett parallellt med 
arbetet att minska smittspridning och skydda äldre och svårt 
sjuka som är riskgrupp.  

Verksamheten Individ och Familj signalerar för ökad oro för 
barn som förblir hemma, vuxna som varslas, ökat missbruk och 
psykisk ohälsa. Orosanmälningar har ökat under året och även 
allvarlighetsgraden i orosanmälningar gällande vuxna.   

Början av året inleddes med en stor osäkerhet ekonomiskt 
gällande både om och vilka kostnader som skulle ersättas samt 
hur hårt de olika verksamhetsområdena skulle drabbas. 
Prognoserna har mer liknat scenarion och osäkerheten har varit 
mycket hög och än är inte alla beslut säkra för 2020. Att 
ersättningarna för merkostnader ges till och med november är 
beslutat, dock hur mycket av ansökan som beviljas är inte klart 
och intäkten redovisas med beaktad försiktighet. Det har 
kommit signaler från Socialstyrelsen om att kvarstående medel 
av de hittills beslutade 10 Mdkr skulle kunna fördelas även för 
december månads merkostnader. Inget beslut gällande 
december har fattats av Regeringen varför den intäkten inte 
räknas med för 2020 enligt Rådet för kommunal redovisnings 
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rekommendation. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 

• Verksamhetsberättelsen för 2020 samt att överlämna 
verksamhetsberättelsen till kommunstyrelsen. 

För åtgärd: 
Utvecklingsstrateg 
För kännedom: 
Kommunstyrelsen 
 
_____ 
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SN §18/21   Dnr: SN 2020/15 
 
Uppföljning internkontroll jan-dec 2020 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 
 

• Godkänna uppföljning av internkontrollplan för 2020 och 
överlämnar den till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen har i samband med helårsuppföljningen 
gjort en uppföljning av antagen internkontrollplan för 2020. 
Inför 2020 identifierades åtta allvarliga risker som skulle kunna 
påverka kvaliteten i socialnämndens grunduppdrag. Inför 
delåret följdes fyra stycken risker upp och inför helåret 
resterande fyra. Vilka är felaktig utbetalning av ekonomiskt 
bistånd, felaktiga utbetalningar inom försörjningsstöd 
(attesteringsrutin), att förvaltningen inte återsöker de medel de 
har rätt till från Migrationsverket samt att förvaltningen inte har 
avtal avseende externa placeringar utanför ramavtalet gällande 
barn och unga. 

• Kontroll av ekonomiskt bistånd - urval av koder i viva av 
systemförvaltare: Två ärenden/handläggare i november totalt 
21 ärenden granskade utifrån olika parametrar – ingen 
avvikelse.  

• Kontroll utbetalning inom försörjningsstöd går ut på att alla 
betalningar ska vara attesterade av två behöriga attestanter. 
Urval görs genom att betalningarna för två slumpmässigt 
utvalda datum varje månad, kontrolleras av ekonom. Inga 
avvikelser hittades. 

• Kontroll återsökningsrutin kommunen har rätt att återsöka 
medel för kostnaden som avser de enskilda som kommit som 
ensamkommande barn och placerats enligt LVU samt de 
asylsökande barn som har föräldrarna i Sverige som placeras. 
Det har varit ett kraftigt minskat mottagande de senaste åren 
samt att Migrationsverket avvecklat flera boenden för 
asylsökande i kommunen. Endast en placering har gjorts under 
2020 och den har återsökts. Ingen avvikelse. Borttagen kontroll 
till 2021. 
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• Kontroll externa placeringar IoF + FS 12 placeringar på HVB & 
LSS och av dem är det 6 som inte har ramavtal. Och i de 
ärendena finns det väl dokumenterat i utredningarna skälet till 
det. Det handlar om att det inte funnits passande institution för 
målgruppen och/eller ej tar emot dessa placeringar då de har för 
mycket omvårdnads-/tillsynsbehov. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 

• Socialnämnden godkänner uppföljningen av 
internkontrollplanen för 2020 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen. 

 
För åtgärd: 
Utvecklingsstrateg 
För kännedom: 
Förvaltningschef  
Kommunstyrelsen 
 
Bilaga 
Uppföljningsrapport internkontroll jan-dec 2020 socialnämnd 
 
_____ 
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SN §19/21   Dnr: SN 2021/15 
 
Avgifter inom avdelningen för vård och omsorg samt 
avdelningen för funktionsstöd 
fr. o. m. 2021-01-01 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 
 
Tacka för informationen och lägger den till handlingarna  

Ärendebeskrivning 

Årligen omräknade avgifter utifrån förändrat prisbasbelopp och 
förändrad maxtaxa. 
 

Avdelning Avgift 

Hemtjänst 
(Dock högst 307 kr/tim) 

2139 kr/mån 

Omvårdnad vid särskilt boende 

(Tillgång till insatser dygnet runt) 

2139 kr/mån 

Punktinsats 

(Kommunens självkostnadspris, beviljad enl. SoL) 

307 kr/tim 

Kommunal hälso- och sjukvård 
(Insatser av kommunens distriktssköterska, 
undersköterska, arbetsterapeut eller dietist. Debiteras 
med 15% respektive 25 % av timsjälvkostnadspriset per 
tillfälle.) 

2139 kr/mån 
 

Dagvård 

(Kostavgift tillkommer 74 kr/dag) 
81 kr per gång 

Trygghetslarm 
371 kr/mån 

Korttidsboende/Växelvård 

(Kostavgift tillkommer 123 kr/dag) 
141 kr/dygn 
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För ovan angivna insatser kan den sammanlagda 
avgiften aldrig överstiga 2139 kr/mån. Kosten 
tillkommer dock. 

 

För ovan angivna insatser kan den sammanlagda avgiften 
aldrig       överstiga 2139 kr/mån. Kosten tillkommer dock. 

 

Avdelning Avgift 

Matdistribution i eget boende 48 kr/låda 

Hemkörningsavgift   11 kr/låda 

Kostavgift i särskilt boende 3646 
kr/mån 

Trygghetsplats 141 kr/dygn 

Avgifterna justeras årligen enligt förändringar av gällande 
prisbasbelopp och därmed förändrad maxtaxa. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 
Tacka för informationen och lägga den till handlingarna 
 
_____ 
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SN §20/21   Dnr: SN 2021/5 
 
Höjd dygnsavgift för korttidsplats enligt LSS i 
Lindesbergs kommun 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 
 

• Anta höjd dygnsavgift från 4 836 kr till 4 981 kr per dygn för köp 
av plats på korttidsboende LSS i Lindesbergs kommun.  

Ärendebeskrivning 

Under 2020 har dygnsavgiften varit 4 836 kr/dygn för köp av 
plats. Avgiften är baserad på innevarande års självkostnad för 
bland annat löner, hyra och overheadkostnader. Varje år görs en 
översyn av kostnaderna samt en uppräkning med index för att 
beräkna det nya priset. Inför 2021 föreslås en höjning till 4 981 
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 

• Anta höjd dygnsavgift från 4 836 kr till 4 981 kr per dygn för köp 
av plats på korttidsboende LSS i Lindesbergs kommun.  

För åtgärd: 
Enhetschef Björkstugan 
För kännedom: 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef 
_____ 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2021-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §21/21   Dnr: SN 2021/6 
 
Hyresavgifter Socialförvaltningen 

Beslut 

Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige  

• Anta en höjning 2021 av hyresavgifterna med 2,0% för de 
gruppbostäder som tillhör Funktionsstöd och därefter årligen 
räkna upp hyran enligt index som bostadsbolaget beslutar.  

• Ge förvaltningen i uppdrag att se över en hyreshöjning för de 
särskilda boenden som tillhör Vård och Omsorg. 

Ärendebeskrivning 

Inom Funktionsstöds gruppboenden ska kommunens kostnad 
för bostaden finansieras av hyresintäkter och i vissa fall även en 
del av gemensamhetsutrymmet. Undantaget är Rönnliden som 
är en nyproduktion där hyran istället är i nivå med motsvarande 
nyproduktioner i kommunen. 

Merparten av Funktionsstöds boenden hyr förvaltningen från 
det kommunala fastighetsbolaget LIBO. En uppräkning av hyran 
föreslås därför med 2020 års hyreshöjning 2,0 % avseende 
hyrorna för 2021 då ingen höjning gjordes föregående år. Hyran 
föreslås fortsättningsvis justeras årligen utifrån det index som 
fastighetsbolaget beslutar. Hyreshöjningen för 2021 är ännu inte 
klar för LIBO. 

Vård och omsorg har inte haft någon hyreshöjning sedan 2014. 
En översyn av nivån på eventuell hyresjustering anser 
förvaltningen vara nödvädig. De särskilda boendena hyrs av 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2021-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

FALAB som har en annan nivå på hyreshöjningen än LIBO samt 
att de inte har ett självkostnadspris per lägenhet i faktisk hyra. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden föreslå kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige  

• Att anta en höjning 2021 av hyresavgifterna med 2,0% för de 
gruppbostäder som tillhör Funktionsstöd och därefter årligen 
räkna upp hyran enligt index som bostadsbolaget beslutar.  

• Att ge förvaltningen i uppdrag att se över en hyreshöjning för de 
särskilda boenden som tillhör Vård och Omsorg. 

 
För åtgärd: 
Verksamhetschef funktionsstöd 
Verksamhetschef Vård och omsorg  
Ekonom 
 
_____ 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2021-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §22/21   Dnr: SN 2021/7 
 
Kostavgifter funktionsstöd 

Beslut 

Socialnämnden beslutar: 

• Anta en höjning av kostavgifterna på gruppboendena inom 
Funktionsstöd med 13 %.  

Ärendebeskrivning 

Inom Funktionsstöds gruppboende finns möjligheten för de 
enskilda att betala en kostavgift till kommunen för att äta alla 
eller vissa måltider på boendet. Boendet köper då in maten och 
tillreder den och kostnaden finansieras helt av avgifterna som 
de enskilda betalar in. 

I riktlinjen Avgifter för kost i grupp och servicebostad inom 
avdelning för funktionsstöd står det att nivån är bestämd utifrån 
Konsumentverket för att kosten skall vara näringsrik, nyttig och 
variationsrik. Sedan 2015 när den antogs har kostavgifterna inte 
ändrats samtidigt som livsmedelspriserna ökat. 

Inför 2021 har en översyn gjorts av kostavgifterna och en 
höjning behöver göras. Om en höjning inte görs kommer de 
enskilda antingen få mat som får lägre standard för varje år 
eftersom att priset på livsmedel ökar. I och med att det var sex 
år sedan senaste höjningen anser förvaltningen att det inte är 

skäligt att höja till Konsumentverkets nivå enligt riktlinjen då 
det innebär en ökning med 47 %. Istället föreslås att höjningen 
görs enligt Jordbruksverkets livsmedelsprisindex mellan 2016–
2020 som ger en 13 % ökning. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

• Att anta en höjning av kostavgifterna på gruppboendena inom 
Funktionsstöd med 13 %.  
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2021-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

För åtgärd: 
Verksamhetschef funktionsstöd  
Ekonom 
 
Bilaga 
Tabell kostavgifter 
 
_____ 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 22 (31) 

 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2021-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §23/21   Dnr: SN 2021/12 
 
Ersättningsnivåer för viss privat utförd personlig 
assistans enligt LSS 9 § 2 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

• Ersättningsnivåerna för viss privat utförd personlig assistans 
enligt LSS skall justeras enligt förvaltningens förslag. 

Ärendebeskrivning 

Assistansersättningens timbelopp för år 2020 blir enligt beslut 
från regeringen 304,30 kr per timme. Schablonersättningen är 
den statliga ersättningen för kostnaden per timme att bedriva 
personlig assistans och är lika för alla brukare och anordnare. 
Timschablonen höjs med 1,5 procent till 304,30 kronor per 
timme, vilket innebär en höjning på 4,5 kronor i timmen jämfört 
med 2019. 

Verksamheten för funktionsstöd har justerat 
ersättningsnivåerna för viss privat utförd assistans enligt LSS 
enligt årets timbelopp, 2019 för assistansersättning enligt SFB 
51 kap (Socialförsäkringsbalken) vilket innebär följande nivåer; 

Kategori A 75–100 % av assistansen utför av anhörig/anhöriga 
som bor tillsammans med personen. 258,70 kronor 85% av SFB 
belopp 

Kategori B 75–100 % av assistansen utför av anställda som 
saknar vårdbiträdesutbildning-eller undersköterskeutbildning 
eller annan jämförbar utbildning. 286 kronor 94 % av SFB 
belopp 

Kategori C 75–100 % av assistansen utförs av anställda med 
vårdbiträdes- eller undersköterskeutbildning eller annan 
jämförbar utbildning.304,30 kronor 100 % av SFB belopp 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2021-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

• Ersättningsnivåerna för viss privat utförd personlig assistans 
enligt LSS skall justeras enligt förvaltningens förslag. 

 
För åtgärd: 
Ekonom 
Enhetschef 
För kännedom: 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef 
 
_____ 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2021-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §24/21   Dnr: SN 2020/145 
 
Motion från (V) om resor till daglig verksamhet 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

Ge förvaltningschef i uppdrag att skriva svar på remiss om resor 
till daglig verksamhet. 

Ärendebeskrivning 

Vänsterpartiet föreslår i motion till fullmäktige att kommunen 
ska ta tillbaka skjutsarna till och från daglig verksamhet. 
Åtminstone för enskilda som bor på gruppbostad och inte kan 
p.g.a. sin funktionsvariaton ta sig till och från daglig verksamhet 
på egen hand. 

Ledamöternas Förslag till beslut 
Ordförande Mathz Eriksson (C) föreslår socialnämnden besluta 
 
Ge förvaltningschef i uppdrag att skriva svar på remiss om resor 
till daglig verksamhet. 
 
För åtgärd: 
Förvaltningschef 
 
_____ 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2021-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §25/21   Dnr: SN 2020/143 
 
Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner 
enligt SOL år 2021, cirkulär 20.53 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 
 
Anta ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt 
SoL år 2021, enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 
20:53. 

Ärendebeskrivning 

Cirkuläret syftar till att ge stöd och vägledning för handläggare 
och beslutsfattare i kommuner gällande handläggningen av 
ärenden som rör kontaktpersoner och kontaktfamiljer/ 
stödfamiljer enligt SoL. Eftersom det är generella 
rekommendationer bör de ses som ett stöd för utvecklande av 
kommunens egna riktlinjer för handläggningen av dessa 
ärenden.  

Cirkuläret innehåller aktuella rekommendationer gällande 
belopp för arvode och omkostnader för år 2021. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

Att socialnämnden antar Ersättningar till kontaktfamiljer och 
kontaktpersoner enligt SoL år 2021, enligt Sveriges Kommuner 
och Landstings cirkulär 20:53. 
 
För åtgärd: 
Verksamhetschef individ och familj 
 
Bilaga 
Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SOL år 
2021 | Viktig information från SKR, cirkulär 20.53 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2021-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §26/21   Dnr: SN 2020/144 
 
Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och 
vuxna, vårdnadsöverflyttningar med mera för år 2021, 
cirkulär 20:52 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

Anta ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, 
vårdnadsöverflyttningar med mera för år 2021, cirkulär 20:52. 

Ärendebeskrivning 

Cirkuläret syftar till att ge stöd och vägledning för handläggare 
och beslutsfattare i kommuner gällande handläggningen av 
ärenden som rör familjehemsvård. Eftersom det är generella 
rekommendationer bör de ses som ett stöd för utvecklande av 
kommunens egna riktlinjer för handläggningen av dessa 
ärenden. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

Att socialnämnden antar ersättningar vid familjehemsvård av 
barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar med mera för år 
2021, cirkulär 20:52. 
 
För åtgärd: 
Verksamhetschef Individ och familj 
 
Bilaga 
Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och 
vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2021 | Viktig 
information från SKR, cirkulär 20:52 
 
_____ 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2021-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §27/21   Dnr: SN 2021/25 
 
Information från verksamheten 2021-01-14 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 
 
Tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Administration 

Ny organisation från och med 1 januari, två verksamhetschefer 
Vård och omsorg, Jessica Öhlund 
Funktionsstöd och Individ/familj, Inger Österberg 
Facklig samverkan är gjord med ingen erinran. 
Enkät till enhetschefer för synpunkter. 

Vård och Omsorg 

Väntar SÄBO plats 24 individer 
Väntar SÄBO demensplats 4 individer 
Rekrytering enhetschef Kärnan 
Preliminär plan öppna demensdagvården mars 
Heltidserbjudande omgång 2 förfrågan. 
Pandemiinfo, vaccin m.m 

Funktionsstöd 

Sju individer väntar LSS boende. 
Lex Sara inkommen på ett boende IVO, inspektionen för vård 
och omsorg kommer att göra tillsyn på boende utifrån händelse 
Daglig verksamhet trångbodda lokaler då ökningen av personer 
som har beviljats plats. 
Ökat antal ansökningar av personliga assistansärenden både 
utökning av tid och nya ärenden.  
I dagsläget ingen Covid inom verksamheten. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

Tacka för informationen och lägga den till handlingarn 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2021-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §30/21 
 
Delegationsärenden 

Beslut 
 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Socialnämnden: 
 
 Delegationsrapport avdelning individ och familj 2020-
12-01 - 2020-12-31 Dnr SN 2021/2 

  

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

  

 
25.01.2021 Svar på begäran om yttrande och 
handlingar efter klagomål på verksamhet vid 57:an 
gruppboende, IVO dnr, 3.5.1-00208/2021-1 Dnr SN 
2021/4 

  

 
27.01.2021 Svar på fråga när överklagan kom in till 
socialförvaltningen, målnr 6220-20 Dnr SN 2020/8 

  

 
28.01.2021 Lex Sarah gällande felutskick 
försörjningsstödsenheten Dnr SN 2021/24 

  

 
28.01.2021 Anmälan personuppgiftsincident gällande 
felutskick försörjningsstödsenheten Dnr SN 2021/26 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2021-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §31/21 
 
Meddelanden 

Beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Socialnämnden: 
 
 Beslut i Kammarrätten 2021-01-25 målnr 359-21 om 
överklagat beslut i Förvaltningsrätten 2021-01-13 
målnr 6566-20 om ekonomiskt bistånd, inhibition - 
avslag för klagande socialnämnden i Lindesberg Dnr  

  

 
 Fortsatt utredning - komplettering av Lex Sarah LSS 
Hagaberg Dnr SN 2020/125 

  

 
 Beslut i Inspektionen för vård och omsorg 2021-02-03 
om att avsluta tillsyn av särskilda boenden för äldre, 
bostad med särskild service och hemtjänst med 
anledning av Covid 19, IVO dnr 3.5.1-21454/2020-5 Dnr 
SN 2020/59 

  

 
04.01.2021 Anmälan Lex Sarah 57:ans gruppboende 
Dnr SN 2021/10 

  

 
08.01.2021 Anmälan Lex Sarah om enskild personals 
agerande vid Källgården Dnr SN 2021/11 

  

 
11.01.2021 Dom i Förvaltningsrätten 2021-01-11 
målnr 5624-20 om överklagat beslut i socialnämnden 
2020-09-22 om ekonomiskt bistånd - avslag för 
klagande Dnr  

  

 
14.01.2021 Svar på klagomål/synpunkt på hälso- och 
sjukvård, IVO dnr 3.4.1-43065/2020 Dnr SN 2020/108 

  

 
18.01.2021 Dom i Förvaltningsrätten 2021-01-18 
målnr 6676-20 om överklagat beslut i socialnämnden 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2021-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2020-10-12 och 2020-10-26 om ekonomiskt bistånd - 
avslag för klagande Dnr  

 
18.01.2021 Dom i Förvaltningsrätten 2021-01-18 
målnr 6371-20 om överklagat beslut i socialnämnden 
2020-10-28 om ekonomiskt bistånd - avslag för 
klagande Dnr  

  

 
18.12.2020 Regionstyrelsen nr 24 Överenskommelse 
staten och SKR om Välfärdsteknik äldre i fokus 2021 Dnr  

  

 
18.12.2020 Regionstyrelsen nr 20 Överenskommelse 
staten och SKR psykisk hälsa suicidprevention 2021-
2022 Dnr  

  

 
19.01.2021 Dom i Förvaltningsrätten 2021-01-19 
målnr 5875-20 om överklagat beslut i socialnämnden 
2020-09-25 om ekonomiskt bistånd - avslag för 
klagande Dnr  

  

 
20.01.2021 Dom i Förvaltningsrätten 2021-01-20 
målnr 32-21 om överklagat beslut i socialnämnden 
2020-12-21 om ekonomiskt bistånd - delvis bifall för 
klagande Dnr  

  

 
25.01.2021 Nyhetsbrev om mottagande och bosättning 
av asylsökande Dnr  

  

 
27.01.2021 Anmälan  Lex Sarah särskilt boende 
Ågården Dnr SN 2021/23 

  

 
28.01.2021 Anmälan Lex Sarah LSS Vikens 
gruppboende Dnr SN 2021/22 

  

 
28.01.2021 Anmälan Lex Sarah gällande felutskick från 
försörjningsstödsenheten Dnr SN 2021/24 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2021-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §32/21 
 
Övriga frågor 

Beslut 
 
Övriga frågor läggs till handlingarna. 

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