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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2020-10-15  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ                     Socialnämnden  

Sammanträdesdatum                          2020-10-15 
Anslaget sätts upp  2020-10-20 Anslaget tas ned  2020-11-11 
Förvaringsplats  
för protokoll  Socialförvaltningen 
Underskrift ...................................................................................... 

 

 
  

Plats och tid: 
 

Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 9:00-13:00 
Beslutande: Bo Stenberg (S) 

Ulla Lundqvist (S) 
Tuula Marjeta (C) 
Mathz Eriksson (C) 
Marie Lindh (V) 
Sven-Erik Larsson (M) deltar via länk 
Margareta Andergard (KD) 
Jari Mehtäläinen (SD) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Vera Peci (S) ersätter Elin Axelsson (S) 
 

Ej tjänstgörande 
deltagare: 

Bertil Jansson (M) 
Stina Sundling (L) 
Ingalill Lennartsdotter (MP) 

Övriga 
deltagare: 

Rouzbeh Isa, sekreterare 
Madde Gustavsson, förvaltningschef  
Inger Österberg, verksamhetschef  
Jessica Öhlund, verksamhetschef  
Marlene Hedblad, utvecklingsstrateg  
Sara Andersson, ekonomienheten 

Utses att justera Jari Mehtäläinen (SD) ersättare Bo Stenberg (S) 
Justeringens 
plats och tid: 

Kommunhuset, 20 oktober 

 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Rouzbeh Isa 

 
Paragraf 

 
88 - 98 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Mathz Eriksson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Jari Mehtäläinen 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 

 
§88/20 Godkänna deltagande på distans 
  
§89/20 Uppföljning av internkontroll januari-augusti 2020 för 

socialnämnd 
  
§90/20 Delårsrapport januari-augusti 2020 för socialnämnden 
  
§91/20 Ej verkställda beslut kvartal 2 2020 
  
§92/20 Statistik försörjningsstöd 2019 jämfört med 2020 
  
§93/20 Serviceinsatser inom hemtjänsten 
  
§94/20 Information från ordförande 
  
§95/20 Information från verksamheten 
  
§96/20 Delegationsärenden 
  
§97/20 Meddelanden 
  
§98/20 Övriga frågor 
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SN §88/20   Dnr:  
 
Godkänna deltagande på distans 
 
Beslut 

Ordförande Mathz Eriksson (C) godkänner att Sven-Erik Larsson 
deltar på distans via Teams.  

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 Mathz Eriksson (C) godkänner att Sven-Erik Larsson 
(M) deltar på distans via Teams. 

_____ 
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SN §89/20   Dnr: SN 2020/15 
 
Uppföljning av internkontroll januari-augusti 2020 för 
socialnämnd 
 
Beslut 

Socialnämnden godkänner uppföljning av internkontroll 
januari-augusti 2020 och överlämnar den till kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 

Socialförvaltningen har i samband med delårsuppföljningen 
gjort en uppföljning av antagen internkontrollplan för 2020. 

Inför 2020 identifierades åtta allvarliga risker som skulle kunna 
påverka kvaliteten i socialnämndens grunduppdrag. Inför 
delåret är det fyra stycken risker som har följts upp.  

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
Godkänna uppföljning av internkontroll januari-augusti 2020 
och överlämnar den till kommunstyrelsen 

_____ 
 
För åtgärd: 
Utvecklingsstrateg 
För kännedom: 
Kommunstyrelsen 
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SN §90/20   Dnr: SN 2020/93 
 
Delårsrapport januari-augusti 2020 för 
socialnämnden 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner delårsrapporten för perioden 
januari-augusti 2020 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningens ledningsgrupp har gjort en gemensam 
bedömning av de kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål som 
socialnämnden har beslutat om. Förvaltningen har gjort en 
lägesbedömning utifrån de förutsättningar och 
framtidsutmaningar som finns.  

Utbrottet av Covid-19 skapar nya problemställningar som vare 
sig den kommunala hälso- och sjukvården eller omsorgen är 
vana vid. För att kunna hantera detta krävs nya lösningar, 
modeller för samarbete och en förmåga att kunna agera utifrån 
snabbt förändrade förutsättningar.  

I och med pandemin är nuläget och framtiden både utifrån ett 
kvalitetsperspektiv och ekonomiskt perspektiv ovisst. 
Regeringen har hittills beslutat om 10 Mdkr som hälso- och 
sjukvården samt kommunerna kommer att få återsöka. Får 
förvaltningen ersättning för de merkostnader som ansökts om 
hittills ser pandemin inte ut att påverka ekonomin negativt i år. 
Däremot kan behov öka inom Individ och Familjeomsorgen på 
grund av pandemins konsekvenser på längre sikt. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
Godkänna delårsrapporten för perioden januari-augusti 2020 
och överlämna den till kommunstyrelsen. 
_____ 
 
För åtgärd: 
Utvecklingsstrateg 
 
För kännedom  
Kommunstyrelsen 
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SN §91/20   Dnr: SN 2020/91 
 
Ej verkställda beslut kvartal 2 2020 
 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att sammanställningen avseende ej 
verkställda beslut kvartal 2 år 2020 delges kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige.  

Ärendebeskrivning 

Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd 
enligt Socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt Lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS).  

Om ett beslut inte verkställts inom tre månader ska 
kommunerna rapportera detta till IVO. Kommunerna 
rapporterar kvartalsvis. Om IVO bedömer att den enskilde har 
fått vänta oskäligt länge på att ett beslut ska verkställas kan 
myndigheten ansöka om utdömande av en särskild avgift hos 
förvaltningsrätten. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår socialnämnden besluta 

 
Sammanställningen avseende ej verkställda beslut kvartal 2 år 
2020 delges kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  
_____ 
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SN §92/20   Dnr: SN 2020/4 
 
Statistik försörjningsstöd 2019 jämfört med 2020 
 
Beslut 

Socialnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

På socialnämndens sammanträde den 17 september 2020 
redovisade verksamhetschef för individ och familj information 
om statistik för försörjningsstöd 2019 jämfört med 2020. 
Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår socialnämnden 

Tacka för informationen. 
_____ 
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SN §93/20   Dnr: SN 2020/92 
 
Serviceinsatser inom hemtjänsten 
 
Beslut 

Socialnämnden beslutar 

- Ge socialförvaltningen i uppdrag att genomföra en längre 
upphandling av insatsen städ och tvätt av extern aktör för 
hemtjänsten i Frövi samt att se över om fler 
hemtjänstgrupper kan ingå. 

  
- Finansiera köp av insatserna städ och tvätt inom befintlig 

budget. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Under de senaste åren har serviceinsatsen tvätt utförts av en 
extern aktör för samtliga hemtjänstgrupper medan insatsen städ 
har testats i Frövi hemtjänst. Insatserna har fungerat bra med 
god kvalité för de enskilda samtidigt som det frigjort tid för den 
ordinarie personalen som istället har kunnat användas till 
omvårdnadsinsatser.  

I år och de kommande åren framöver ser vi en kraftig ökning av 
antalet äldre, framförallt i ålderskategorin 90 år och äldre. Detta 
i kombination med en minskning av andelen individer i 
arbetsför ålder gör att vi kommer behöva hitta andra lösningar 
för att kunna ha kapacitet att utföra omvårdnadsinsatserna. En 
del i det är att renodla undersköterskornas arbetsuppgifter 
genom att lägga ut serviceinsatser på en extern aktör.  

Vid tidigare utvärderingar har det visat sig att det är lönsamt ur 
ett ekonomiskt perspektiv att en extern aktör utför insatsen då 
personalkostnaden för att en undersköterska ska utföra 
insatserna städ eller tvätt överstiger kostnaden för den externa 
aktören.  

Kommunal har varit delaktiga under projekttiden och ställer sig 
positiva till fortsatt arbetet med att renodla undersköterskans 
arbetsuppgifter. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Konsekvenser  

De positiva erfarenheter som förvaltningen har av att låta en 
extern aktör utföra serviceinsatserna tvätt och städ gör det 
motiverat att fortsätta upphandla dessa. Dels finns ekonomisk 
vinning i att extern aktör utför städ och tvätt då 
lönekostnaderna för undersköterskor är högre och dels väntas 
insatserna öka i takt med att de äldre blir fler samtidigt som 
bristen på undersköterskor väntas öka.  

Kostnaden för att en extern aktör utför insatsen tvätt för hela 
hemtjänsten var 2019 1,3 Mnkr. Jämfört med tidsåtgången per 
tvätt inkl. hantering av tvättstugor hade kostnaden varit ungefär 
lika hög om förvaltningen utfört insatsen.  

Kostnaden för att extern aktör utför insatsen städ i Frövi väntas 
under 2020 uppgå till 0,4 Mnkr och personalkostnaden för 
motsvarande insats hade varit ca 0,5 Mnkr.  

Att köpa insatserna innebär en minskad planering och samt en 
renodling av undersköterskornas arbetsuppgifter vilket leder till 
en bättre arbetsmiljö. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 
- Ge socialförvaltningen i uppdrag att genomföra en längre 

upphandling av insatsen städ och tvätt av extern aktör för 
hemtjänsten i Frövi samt att se över om fler 
hemtjänstgrupper kan ingå. 
  

- Finansiera köp av insatserna städ och tvätt inom befintlig 
budget. 

 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Mathz Eriksson (C) föreslår att ärendet tas upp på dagens 
sammanträde. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande Mathz Eriksson (C) frågar ifall ärendet kan tas upp 
på dagens sammanträde och finner att nämnden beslutar enligt 
Matzh Erikssons (C) förslag. 
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Reservationer 
 
Marie Lindh (V) reserverar sig mot beslutet med anledning av 
att ärendet inte fanns med på dagordningen inför 
nämndsammanträdet. 

 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Jessica Öhlund, verksamhetschef Vård och omsorg 

 
För kännedom 
Enhetschefer Vård och omsorg 
Ekonom 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (16) 
 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  
 

2020-10-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §94/20   Dnr:  
 
Information från ordförande 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 

Aktuell information presenterades på socialnämndens 
sammanträde den 17 september 2020. 

Förslag till beslut 

Ordförande Mathz Eriksson (C) föreslår att socialnämnden 
lägger informationen till handlingarna 

_____ 
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SN §95/20   Dnr:  
 
Information från verksamheten 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen och lägga 
den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Individ och familj 

Förvaltningen informerar om orosanmälningar, högt tryck på 
handläggarnas arbetsmiljö, ärenden inom vuxen ökar. Tittar på 
hur verksamheten kan utvecklas och effektiveras ur ett 
ekonomiskt perspektiv. 

Funktionsstöd 

Sett till rådande omständigheter med covid så rullar 
verksamheten på som vanligt. Söker efter en ny enhetschef. 
Verksamheten har varit förskonade från covid.  

Vård och omsorg 

Vad gäller covid finns det i nuläget ingen smitta på boende. För 
tillfället råder det besöksförbud på boenden. Besöksförbudet 
hävs från och med 1 oktober. Verksamheten jobbar med 
rekrytering av en ny enhetschef inom hemtjänsten. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 
Tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 
_____ 
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SN §96/20 
 
Delegationsärenden 
 

Beslut 
 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Socialnämnden: 
 
2020-10-05 Komplettering till yttrande i Lex Sarah om 
enskild personals agerande vid Källgården,IVO dnr 
3.1.2-20093/2020-12 Dnr SN 2020/48 

  

 
2020-09-21 Avtal TunCore Trygghetssystem, avtalsnr 
27408-Ågården Dnr  

  

 
2020-09-21 Avtal TunCore Trygghetssystem, avtalsnr 
27406-Ekgården Dnr  

  

 
2020-09-21 Avtal TunCore Trygghetssystem, avtalsnr 
27410-Tallåsen Dnr  

  

 
2020-09-21 Avtal TunCore Trygghetssystem, avtalsnr 
27423-Solliden Dnr  

  

 
2020-10-06 Delegationsbeslut begäran om allmän 
handling - besvärshänvisning  

  

 
2020-10-01 Komplettering gällande 
personuppgiftsincident om publiceríng av bilder från 
äldreomsorg på instagram Dnr SN 2020/87 
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SN §97/20 
 
Meddelanden 

Beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Socialnämnden: 
 
2020-09-08 Protokollsutdrag från Utskottet för stöd 
och strategis sammanträde den 8 september 2020 USS § 
11 - Utvärdering av kommunens krisledningsarbete 
under coronapandemin 2020 Dnr  

  

 
2020-09-22 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 22 september 2020 KS § 137 - 
Riktlinje för Demokratidag för ungdomar från 2020 Dnr  

  

 
2020-09-22 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 22 september 2020 KS § 130 - 
Kommunkompassen 2020 Dnr  

  

 
2020-09-25 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 22 september 2020 KS § 138 - 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt för integration augusti 
2020 Dnr  

  

 
2020-09-28 Protokollsutdrag från 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 september 
2020 KF § 66  - Strategi för arbetet med ANDTS - alkohol 
narkotika dopning tobak och spel om pengar Dnr  

  

 
2020-09-14 Meddelande om tillfälle till yttrande i Lex 
Sarah om enskild personals agerande vid Källgården,IVO 
dnr 3.1.2-20093/2020-12 - svar senast 2020-10-12 Dnr 
SN 2020/48 

  

 
2020-09-14 Meddelande om tillfälle till yttrande i Lex 
Sarah om enskild personals agerande vid Källgården,IVO 
dnr 3.1.2-25621/2020-7 - svar senast 2020-10-12 Dnr 
SN 2020/63 
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2020-09-24 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr SN 2020/95 

  

 
2020-09-29 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr SN 2020/99 

  

 
2020-10-07 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr  

  

 
2020-09-15 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr SN 2020/95 

  

 
2020-09-16 Beslut i Inspektionen för vård och omsorg 
2020-09-16 om att avsluta ärende om ej verkställt 
beslut, IIVO dnr 3.3.1-03237/2020-4 Dnr SN 2020/77 

  

 
2020-09-22 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 22 september 2020 KS § 132 - 
Redovisning av Resursjobb fram till juli 2020 Dnr  

  

 
2020-09-22 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 22 september 2020 KS § 131- Utvidga 
anställningsstöd som kan nyttjas inom ramen för 
resursjobb - ändring av beslut KS § 214/19 punkt 4 Dnr  

  

 
2020-09-24 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr SN 2020/100 

  

 
2020-09-24 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr SN 2020/99 

  

 
2020-09-30 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr  
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SN §98/20 
 
Övriga frågor 

Beslut 
 
Övriga frågor läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Socialnämnden: 
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