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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-10-13 

Anslaget sätts upp  Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  
för protokoll 

 Socialförvaltningen 
Underskrift ...................................................................................... 

 

 

Plats och tid: 
 

Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 09:00-10:00, 11:30-12:30, 
13:00-15:30 

Beslutande: Elin Axelsson (S) 
Ulla Lundqvist (S) 
Tuula Marjeta (C) 
Mathz Eriksson (C) 
Marie Lindh (V) 
Monika Klockars (M) 
Bertil Jansson (M) 
Margareta Andergard (KD) 
Jari Mehtäläinen (SD) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Libaan Mohamoud (S) tjänstgörande, ers Bo Stenberg (S) 
Fredrik Rosenbecker (SD) tjänstgörande, ers Björn Larsson (-) 
Göran Gustavsson (M) 
Stina Sundling (L) § 109 
Ingalill Lennartdotter (MP) 
 

Övriga deltagare: Madde Gustavsson, förvaltningschef 
Sara Andersson, ekonom 
Peter Björklund, utvecklingsstrateg 
Malin Spiik, utvecklingsstrateg 
Jessica Öhlund, verksamhetschef vård och omsorg 
Inger Österberg, verksamhetschef funktionsstöd samt individ och 
familj 
Anna Hedman, Kommunal 
Jessica Brogren, kommunkansliet 

Utses att justera Bertil Jansson ersättare Elin Axelsson 
Justeringens plats 
och tid: 

Lindesbergs kommunhus 2022-10-19 § 109–126 
§ 106–108 omedelbar justering 

Underskrifter 
 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Jessica Brogren 

 
Paragraf 

 
109 - 126 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Mathz Eriksson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Bertil Jansson 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Ärendeförteckning 

 
§109/22 Delårsrapport 2022 Socialnämnden 
  
§110/22 Uppföljning av internkontroll 2022 för socialförvaltningen 
  
§111/22 Uppföljning bifallna motioner 
  
§112/22 Externa placeringar 
  
§113/22 Personalekonomisk uppföljning Heltidsresan 
  
§114/22 Informationsärende - presentation boendestöd 
  
§115/22 Riktlinje för handläggning och bedömning av Boendestöd samt 

Riktlinje för utförande av Boendestöd 
  
§116/22 Kompetensutveckling - språkombud 
  
§117/22 Svar på motion- behovet av dagvård 
  
§118/22 Svar - Remiss av motion från Jari Mehtäläinen (SD), Tom Persson 

(SD) och Fredrik Rosenbecker (SD) om att införa språkkrav i 
svenska för anställning inom äldreomsorgen 

  
§119/22 Information om Försörjningsstöd och uppföljning av uppdrag 

inom Arbetsmarknadsenheten 
  
§120/22 Socialnämndens sammanträdestider år 2023 
  
§121/22 Riktlinjer för biståndshandläggning 
  
§122/22 Temadag Vård och omsorg 
  
§123/22 Information från verksamheten 
  
§124/22 Information från ordförande 
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§125/22 Delegationsärenden 
  
§126/22 Meddelanden 
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§109/22   Dnr: SN 2022/100 
 
Delårsrapport 2022 Socialnämnden 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna delårsrapport 2022 samt 
att överlämna den till kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 

Socialförvaltningens avvikelse per sista augusti uppgår till -22,5 
Mnkr och prognos för helåret är -28,8 Mnkr (5,0 %). De största 
avvikelserna finns inom avdelningarna funktionsstöd samt vård 
och omsorg avseende personalkostnader då pandemin fortsatt 
drabbar verksamheterna hårt.  
 
Året har fortsatt präglats av Pandemin. Förvaltningen arbetar 
ständigt med nya flexibla lösningar, modeller för samarbete och 
en förmåga att agera utifrån snabbt förändrade förutsättningar. 
Förvaltningens medarbetare har gjort ett väldigt bra arbete och 
gör fortfarande där den enskilda individen är i ständig fokus. 
 
Trygghetsaspekten är en viktig faktor för våra äldre och där 
87 % av de som svarat på enkäten inom särskilt boende har 
svarat att det känns mycket tryggt/ganska tryggt att bo på ett 
boende. Inom hemtjänsten är det ett resultat på 88% som svarat 
att det känns mycket tryggt/ganska tryggt att bo hemma med 
stöd från hemtjänsten. 
 
Inom individ och familj har vi arbetat med barns delaktighet i 
utredningar och som är dokumenterade. Här har vi ett resultat 
på 79 %. 
 
Inom funktionsstöd har förvaltningen arbetat med 
genomförandeplaner och den enskildes delaktighet i LSS 
insatserna med ett resultat på 72%. 
 
Förvaltningen tillsammans med övriga kommuner i länet samt 
Region Örebro län har arbetat fram en regional kompetens-
utvecklingsplan för att tillsammans möta de utmaningar som 
verksamheterna står inför. 
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Heltid som norm har givit att fler medarbetare arbetar heltid. 
Alla nyanställningar ges en heltidstjänst. Dessutom får de som 
slutfört en examen i vård och omsorgsprogrammet (gymnasiet 
respektive vuxenutbildningen) provanställning på 100 %. 
 
Välfärdstekniken för år 2022 och framåt är ett prioriterat 
område. 
 
Förvaltningen genomför ett digitalt projekt för äldre med syfte 
att främja den fysiska rörligheten, öka digital kompetens och 
motverka ensamhet ges möjlighet att låna surfplattor och delta 
på surfcafé. 
 
Förvaltningen har även ett uppdrag att utvärdera möjligheterna 
att ansluta hushåll med fiber som komplement till traditionell 
omsorg. 
 
Försörjningsstöd arbetar aktivt med att individer ska nå egen 
försörjning. Ett utvecklat samarbete med andra aktörer såsom 
primärvården och psykiatrin inom Regionen. Det är även ett 
fortsatt arbete mellan försörjningsstöd, vuxenutbildningen, 
arbetsmarknadsenheten och SOFINT för att få enskilda i arbete. 
Enheten för E-hälsa och myndighet har tillsammans med 
Funktionsstöd ett fortsatt arbete gällande implementering och 
utveckling av IBIC, individens behov i centrum. 
 
Förvaltningen tillsammans med LIBO/FALAB arbetar med ett 
stort arbetsprojekt gällande nya boendeformer i framtiden.  
 
Sommaraktiviteter för äldre och personer med 
funktionsnedsättning har genomförts med mycket positivt 
resultat. 
 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
1. Att godkänna delårsrapport 2022 samt att överlämna den 

till Kommunstyrelsen.  
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För kännedom: 
Förvaltningschef  
Ekonom 
Utvecklingsstrateg 
 

För åtgärd: 
Kommunstyrelsen 
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§110/22   Dnr: SN 2022/98 
 
Uppföljning av internkontroll 2022 för 
socialförvaltningen 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna uppföljning av 
internkontrollrapporten januari - augusti för 2022 samt att 
överlämna den till kommunstyrelsen. 
 

Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen använder internkontroll som ett sätt för 
hjälp och stöd i arbetet med att identifiera moment och delar 
som kan vara potentiella risker. Internkontrollmomenten ska 
mäta hur riskutsatt grunduppdraget är genom respektive 
kvalitetsfaktor med tillhörande kontroll av en bedömd risk. 
Internkontrollen är en viktig del av styrningen för utvecklingen 
av verksamheten och kvalitetsarbetet.  
 
Elva identifierade risker finns för internkontroll år 2022. 
Prioriterat i denna delårsuppföljning är en risk inom respektive 
verksamhet Individ och Familj, Vård och Omsorg samt 
Funktionsstöd. Risken för respektive verksamhet är Arbetar	ej	
med	systematiskt	kvalitetsarbete	enligt	SOSFS	med 
kontrollen registrerade avvikelser.   
 
Övriga risker kommer att följas upp vid helåret. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
Att godkänna uppföljning av internkontrollrapporten januari - 
augusti för 2022 samt att överlämna den till kommunstyrelsen. 
 

För åtgärd: 
Kommunstyrelsen 
 
För kännedom: 
Socialchef 
Verksamhetschef Vård och Omsorg 
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Verksamhetschef Individ och Familj 
Verksamhetschef Funktionsstöd 
Utvecklingsstrateg 
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§111/22   Dnr:  
 
Uppföljning bifallna motioner 
 

Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen och lägger 
redovisningen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Förvaltningschef Madde Gustavsson redovisar förvaltningens 
arbete gällande motion från KD: Markus Lundin och Margareta 
Andergard, angående möjligheten för Lindesbergs kommun att 
inleda ett samarbete med organisationen ”Ung omsorg”.  
 
Förvaltningen har varit i kontakt med organisationen och begärt 
in och fått offert för hur samarbetet skulle gå till och till vilka 
kostnader.  
 

Meddelas för åtgärd 
 

För kännedom 
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§112/22   Dnr:  
 
Externa placeringar 
 

Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen och lägger 
redovisningen till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning 
 
Avdelning för individ och familj redovisade externa placeringar, 
oktober år 2022. 
 

Meddelas för åtgärd 
 

För kännedom 
Verksamhetschef individ och familj 
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§113/22   Dnr: SN 2022/87 
 
Personalekonomisk uppföljning Heltidsresan 
 

Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt nämndbeslut SN §79/22 ska heltidsresans 
ekonomiska/personalekonomiska effekter återrapporteras 
kvartalsvis med start i september 2022. 
 
Vid beredande socialnämnd i september så fick nämnden ta del 
av redovisning av Karin Ingvarsson från personalenheten vid 
Lindesbergs kommun (SN 2022/87–1 Personalekonomisk 
rapport Heltid som norm). 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
Att tacka för informationen. 
 

För kännedom: 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef vård och omsorg 
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§114/22   Dnr: SN 2022/5 
 
Informationsärende Boendestöd 
 

Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
 
Vid beredande socialnämnd i september så fick nämnden ta del 
av redovisning av enhetschef Maria Arnesson gällande 
verksamheten boendestöd (SN 2022/5–23 Informationsärende - 
presentation boendestöd). 
 

Meddelas för åtgärd 
 

För kännedom 
Verksamhetschef 
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§115/22   Dnr: SN 2021/56 
 
Riktlinje för handläggning och bedömning av 
Boendestöd samt Riktlinje för utförande av 
Boendestöd 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Förlänga nuvarande riktlinje till och med mars år 2023. 
 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har gjort bedömningen att ytterligare 
utredningstid behövs gällande: Riktlinje för handläggning och 
bedömning av boendestöd Samt Riktlinje för utförande av 
boendestöd. Därav behöver nuvarande riktlinje förlängas. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta förlänga nuvarande 
riktlinjer gällande handläggning och bedömning av boendestöd 
samt riktlinje för utförande till och med 22-11-07 

Ledamöternas förslag till beslut 
Elina Axelsson (S) föreslår att den nuvarande riktlinjen förlängs 
till och med mars år 2023. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om nämnden kan besluta enligt Elin 
Axelssons (S) förslag. 
 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förslag. 
 
För åtgärd: 
Verksamhetschef 
 

För kännedom: 
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§116/22   Dnr: SN 2022/43 
 
Kompetensutveckling - språkombud 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att föreslå att kommunstyrelsen 
beslutar att:  

Tillskjuta ekonomiska medel på 2,5 Mnkr/år från 
kommunstyrelsens projektmedel för åren 2023 respektive 2024 
för att möjliggöra långsiktighet och kompetenshöjande insatser i 
form av språkutvecklande arbete genom språkombud inom Vård 
och Omsorg samt Funktionsstöd. 

Samt att socialförvaltningen inför budgetprocess 2025 har 
genomfört utvärdering av arbetssättet med Språkombud. 
 

Ärendebeskrivning 
 
I socialnämnden verksamhetsplan för år 2022 skrivs att de 
samhällsförändringar och demografiska förändringar som pågår 
påverkar verksamheterna, förvaltningens sätt att hitta personal, 
samt hur man arbetar. Det ligger till grund för vilka satsningar 
som bör prioriteras. 
 
I socialnämndens verksamhetsberättelse för 2021 står att 
verksamheterna har behov av att ytterligare arbeta för att möta 
framtidens utmaningar inom kompetensförsörjning och 
kartlägga vilka möjligheter som finns för att verksamheten ska 
lyckas vara konkurrenskraftiga och attraktiva som arbetsgivare. 
I det pågående arbetet med kompetensanalys och 
kompetensförsörjning med Nära vård så pekades det bland 
annat på aktiviteter för språkhöjande insatser inom Vård och 
omsorg samt Funktionsstöd. 
 
I den redovisade lägesrapporten för nämnden (april 2022) 
planerar förvaltningen för fortsatt kompetensutveckling inom 
en rad områden. Något som har blivit högaktuellt utifrån dels 
tillgång till kompetent arbetskraft, dels utmaning för 
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verksamheterna att bedriva ett systematiskt kvalitetetsarbete är 
hur språkförståelse har problematiserats där språkkunskaper 
inklusive dokumentation är en del av verksamheternas fortsatta 
kompetensutveckling. 
 
Båda verksamheterna, vård och omsorg samt funktionsstöd, har 
som risk i Internkontrollplan för 2022 – Arbetar	ej	med	
systematiskt	kvalitetsarbete	enligt	SOSFS. Att arbeta med 
generellt språkutvecklande insatser och i detta fall specifikt med 
Språkombud kan vara ett svar på det och är en del för att arbeta 
med det systematiska kvalitetsarbetet.  
 
Att arbeta med språkombud i en organisation ger möjligheter till 
språkutveckling på ett brett plan som leder till att språket stärks 
hos individer men också i hela arbetsgruppen. Genom att 
medvetandegöra hur språket används kan man arbeta för en god 
kommunikation inom sin verksamhet samt för att alla 
medarbetares kompetens tillvaratas. (VoO college) 
Rollen som språkombud bidrar till att:  
 Hjälper till att lösa språkliga missförstånd  
 Förbättrar arbetsmiljön  
 Ger stöd till chef och personal  
 Förklarar rutiner för vikarier och nyanställda  
 Ger stöd vid dokumentation  
 Bidrar till att skapa öppenhet i språkförfrågan  

 
Föreningen Vård‐	och	omsorgscollege skapades 2008 för att vara 
en drivkraft i kompetensförsörjningen inom vård och omsorg.  
Genom att arbeta med utbildning och kompetensutveckling ska 
Vård- och omsorgscollege bidra till att det finns många med rätt 
kompetens som vill arbeta inom vård och omsorg, både nu och i 
framtiden.   
 
Vård- och omsorgscollege i Region Örebro län erbjuder 
kommunerna i norra länsdelen möjlighet att kostnadsfritt 
utbilda språkombud i höst:  
 15–30 deltagare  
 extern utbildare klar och kostnadsfri  
 Chefsträff inför kursstart  
 Datum och tider för utbildning klara  
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Uppgifter och uppdrag för språkombud innebär vara en 
drivande och samordnande part av sin verksamhet utifrån givna 
sex punkter som roll språkombud. Det jobbet ska givet 
integreras med professionernas och verksamheternas 
grunduppdrag men det förutsätter att tid möjliggörs för 
språkombuden att driva det jobbet.  
 
För att det ska kunna möjliggöras och frigöra tid så kommer det 
krävas resurser till linjen i form av ett antal undersköterskor. 
Idag finns inte utrymme i tilldelad budgetram därför behövs ett 
tillskott för kommande budget för totalt 5 heltidstjänster. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår socialnämnden besluta att föreslå 
kommunstyrelsen besluta att:  

Tillskjuta ekonomiska medel på 2,5 Mnkr/år från 
kommunstyrelsens projektmedel för åren 2023 respektive 2024 
för att möjliggöra långsiktighet och kompetenshöjande insatser i 
form av språkutvecklande arbete genom språkombud inom Vård 
och Omsorg samt Funktionsstöd. 

Samt att socialförvaltningen inför budgetprocess 2025 har 
genomfört utvärdering av arbetssättet med Språkombud 

Ledamöternas förslag till beslut 
 
Mathz Eriksson (M) förslår att nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 
 
Monika Klockars (M) yrkar avslag på förvaltningens förslag, (SN 
2022/43–4). 
 
Bertil Jansson (M) yrkar bifall till Monika Klockars (M) förslag. 
 
Jari Mehtäläinen (SD) yrkar bifall till Monika Klockars förslag på 
avslag. 
 
Margareta Andergard (KD) yrkar bifall till Monika Klockars 
förslag på avslag. 
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Beslutsgång 
Ordförande föreslår beslutsgången att ställa Mathz Eriksson (C) 
förslag mot Monika Klockars (M) förslag om avslag. 
 
Ordförande Mathz Eriksson (C) ställer förslagen mot varandra 
och finner att nämnden beslutat enligt Mathz Erikssons (C) 
förslag. 
 

Votering 
Votering begärs och genomförs. 
 
De som ställer sig bakom ordförandes Mathz Erikssons (C) 
förslag röstar ja och de som ställer sig bakom Monika Klockars 
(M) förslag röstar nej: 
 
De som röstar ja till Mathz Erikssons (C) förslag:  
Elin Axelsson (S), Libaan Mohamud (S), Tuula Marjeta (C) Marie 
Lindh (V), ordförande Mathz Eriksson (C) la sin röst sist. 
Totalt röstade 6 ledamöter ja. 
 
De som röstade på Monika Klockars (M) förslag röstade nej: 
Monika Klockars (M), Bertil Jansson, (M), Margareta Andergard 
(KD), Fredrik Rosenbecker (SD), Jari Mehtäläinen (SD). 
Totalt röstade 5 ledamöter nej. 

 
Ordförande finner att socialnämnden har beslutat enligt Mathz 
Erikssons (C) förslag. 

Reservationer 
Monika Klockars (M), Bertil Jansson, (M), Margareta Andergard 
(KD), Fredrik Rosenbecker (SD), Jari Mehtäläinen (SD) 
reserverar sig mot beslutet.  
 
Skriftlig reservation kommer lämnas in. 
 
 
För åtgärd: 
Verksamhetschef Vård och omsorg  
Verksamhetschef Funktionsstöd  
Enhetschefer Vård och omsorg samt Funktionstöd 
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För kännedom: 
Förvaltningschef  
Utvecklingsstrateg  
Rektor Masugnen, vuxenutbildningen  
Rektor Lindeskolan, program Vård och omsorg 
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§117/22   Dnr: SN 2022/85 
 
Svar på motion- behovet av dagvård 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar föreslå att kommunstyrelsen beslutar 
föreslå att kommunfullmäktige beslutar att  
‐ Ge avslag på förslag gällande att:  

‐ Demensdagvården startar  
‐ Lokalerna ersätts med andra lämpliga lokaler. 

‐ Samt ge bifall i sista förslag gällande att underlätta för de 
anhörig. Då rekrytering av anhörigkonsulent kommer att 
ske under hösten. 

 
Socialnämnden beslutar att: 
‐  Ge socialförvaltningen i uppdrag att utvärdera beslutet 

kring nedläggning av demensdagvården och dess 
konsekvenser, både utifrån ett individ- samt ekonomiskt 
perspektiv.  

‐ Återrapportering till socialnämnd i januari 2023 
 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har fått i uppdrag att besvara motion gällande 
behovet av dagvård för personer med kognitiv svikt, ställd av 
Centerpartiet Christina Pettersson. Motionen föreslår följande: 
1. Demensdagvården startar, gärna med en indelning i 

grupperna lätt respektive svår kognitiv svikt 
2. Lokalerna på Källgården snarast ersätt med andra lämpliga 

lokaler i kommunen. 
3. Så mycket som möjligt görs för att underlätta för de anhörig, 

tex anhörigträffar för dem som nyligen fått sin diagnos, 
gärna tillsammans med den nydiagnostiserade patienten 
och representant från Region Örebro län 

 
  



 

 Sammanträdesprotokoll 20 (37) 

 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2022-10-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Förvaltningen har fått tilldelade medel för 2023 att upprätta en 
ny tjänst, anhörigkonsulent. Rekrytering kommer att påbörjas 
under hösten. 
 
Förvaltningen har för avsikt att starta upp ett demensteam 
under hösten. 
 
Gällande att demensdagvården ska öppna upp igen anser 
förvaltningen att en utvärdering av beslutet kring nedläggning 
av demensdagvården behöver ske. Förvaltningen föreslår 
Socialnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att utvärdera 
beslutet och dess konsekvenser, både utifrån ett individ- samt 
ekonomiskt perspektiv. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår socialnämnden besluta att föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
- Ge avslag på följande förslag:  
 Demensdagvården startar samt 
 Lokalerna ersätts med andra lämpliga lokaler. 

- Ge bifall i sista förslaget gällande underlätta för de anhörig. 
Då rekrytering av anhörigkonsulent kommer att ske under 
hösten. 

 
Förvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
-  Ge förvaltningen i uppdrag att utvärdera beslutet kring 

nedläggning av demensdagvården och dess konsekvenser, 
både utifrån ett individ- samt ekonomiskt perspektiv 

- Återrapportering till socialnämnd i januari 2023 

Ledamöternas förslag till beslut 
Mathz Eriksson (C) yrkar att nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag att: 
- Ge avslag på förslag att:  
 Demensdagvården startar samt 
 Lokalerna ersätts med andra lämpliga lokaler. 

- Ge bifall i förslaget gällande underlätta för de anhörig. Då 
rekrytering av anhörigkonsulent kommer att ske under 
hösten.  

Samt att socialnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att 
utvärdera beslutet kring nedläggning av demensdagvården och 
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dess konsekvenser, både utifrån ett individ- samt ekonomiskt 
perspektiv. Återrapportering till socialnämnd i januari 2023. 
 
Marie Lindh (V) yrkar att ge bifall till Christina Petterssons 
förslagspunkter 1 och 3: 
- Demensdagvården startar, gärna med en indelning i 

grupperna lätt respektive svår kognitiv svikt 
- Så mycket som möjligt görs för att underlätta för de anhörig, 

tex anhörigträffar för dem som nyligen fått sin diagnos, 
gärna tillsammans med den nydiagnostiserade patienten 
och representant från Region Örebro län. 

Beslutsgång 
 
Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att  
socialnämnden beslutar Mathz Erikssons (C) förslag.  
 
 
För åtgärd: 
Kommunstyrelsen 
        
För kännedom: 
Verksamhetschef Vård och Omsorg 
Utvecklingsstrateg Socialförvaltningen 
Enhetschef myndighetsenheten 
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§118/22   Dnr: SN 2022/71 
 
Svar - Remiss av motion från Jari Mehtäläinen (SD), 
Tom Persson (SD) och Fredrik Rosenbecker (SD) om 
att införa språkkrav i svenska för anställning inom 
äldreomsorgen 
 

Beslut 
Socialnämnden besluta föreslå att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att  
- Avslå förslagspunkt 1 i motionen för att istället invänta 

Socialstyrelsen redovisningsuppdrag till regeringen. 
- Samt besvara förslagspunkt 2 i motionen med att 

socialförvaltningen redan påbörjat ett arbete med 
språklyftet och specifikt Språkombud och följa planen. 

 

Ärendebeskrivning 
 
En inkommen motion från tre ledamöter i Sverigedemokraterna, 
i oktober 2021, till kommunfullmäktige, Dnr KS 2021/254. 
Kommunstyrelsen önskar svar senast 28 oktober 2022.  
Motionen föreslår kommunfullmäktige att: 
1) ge socialförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan 

tillsammans med tillväxtförvaltningen för att genomföra ett 
obligatoriskt språktest med språkkrav vid nyanställning i 
äldreomsorgen.  

2) ge socialförvaltningen och tillväxtförvaltningen i uppdrag att 
ta fram en plan för att genomföra språklyft för befintlig 
omsorgspersonal om behov finns.  

 
Gällande förslag till språktest för nyanställda. Regeringen har 
givit Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett stöd som gör det 
lättare att bedöma vilka svenskkunskaper medarbetarna 
behöver i äldreomsorgen. Det uppdraget ska redovisas av 
Socialstyrelsen senast den 28 februari 2023 till 
Regeringskansliet. Redovisningen och innebörden av detta 
uppdrag kan med fördel inväntas av socialnämnden och i allra 
högsta grad vikt av att återkomma till.  
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Gällande förslag språklyft. I socialnämndens 
verksamhetsberättelse för 2021 står att verksamheterna har 
behov av att ytterligare arbeta för att möta framtidens 
utmaningar inom kompetensförsörjning och kartlägga vilka 
möjligheter som finns för att verksamheten ska lyckas vara 
konkurrenskraftiga och attraktiva som arbetsgivare. I det 
pågående arbetet med kompetensanalys och 
kompetensförsörjning med Nära vård pekades det bland annat 
på aktiviteter för språkhöjande insatser inom Vård och omsorg. 
Det är högaktuellt utifrån dels brist av tillgång till kompetent 
arbetskraft, dels utmaning för verksamheterna att bedriva ett 
systematiskt kvalitetetsarbete med bristande språkkunskaper. 
En utveckling för språkutvecklande arbetsplatser och 
språkutvecklande arbetssätt är därför av hög prioritet.  
 
Vård- och omsorgscollege, Region Örebro län, har erbjudit 
kommunerna i norra länsdelen möjlighet att utbilda 
språkombud i höst. Att arbeta med språkombud i en 
organisation ger möjligheter till språkutveckling på ett brett 
plan som leder till att språket stärks hos individer men också i 
hela arbetsgruppen på arbetsplatsen. Rollen som språkombud 
bidrar till att:  
 Hjälper till att lösa språkliga missförstånd  
 Förbättrar arbetsmiljön  
 Ger stöd till chef och personal  
 Förklarar rutiner för vikarier och nyanställda  
 Ger stöd vid dokumentation  
 Bidrar till att skapa öppenhet i språkförfrågan 
 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta föreslå att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 
- avslå förslagspunkt 1 för att istället invänta Socialstyrelsen 

redovisningsuppdrag till regeringen. 
- besvara förslagspunkt 2 att förvaltningen redan påbörjat ett 

arbete med språklyftet och specifikt Språkombud och följa 
planen. 
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Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande Mathz Eriksson (C) föreslår att socialnämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag att: 
- Avslå förslagspunkt 1 i motionen:  

Ge	socialförvaltningen	i	uppdrag	att	ta	fram	en	plan	
tillsammans	med	tillväxtförvaltningen	för	att	genomföra	ett	
obligatoriskt	språktest	med	språkkrav	vid	nyanställning	i	
äldreomsorgen.   
för att istället invänta Socialstyrelsen redovisningsuppdrag 
till regeringen. 

- Samt besvara förslagspunkt 2 i motionen:		
Ge	socialförvaltningen	och	tillväxtförvaltningen	i	uppdrag	att	
ta	fram	en	plan	för	att	genomföra	språklyft	för	befintlig	
omsorgspersonal	om	behov	finns		
med att socialförvaltningen redan påbörjat ett arbete med 
språklyftet och specifikt Språkombud och följa planen. 

 
Jari Mehtäläinen (SD) yrkar på avslag till förvaltningens förslag 
till beslut och yrkar på att det ska beslutas om bifall till 
motionen i sin helhet. 
 

Beslutsgång 
Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att  
socialnämnden beslutar Mathz Erikssons (C) förslag.  

Reservationer 
Fredrik Rosenbecker (SD), Jari Mehtäläinen (SD), Monika 
Klockars (M), Bertil Jansson, (M), Margareta Andergard (KD) 
reserverar sig mot beslutet.  
 
För åtgärd: 
Kommunstyrelsen 
 

För kännedom: 
Tillväxtnämnden  
Chef Socialförvaltningen  
Chef Tillväxtförvaltningen 
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§119/22   Dnr: SN 2022/91 
 
Information om Försörjningsstöd och uppföljning av 
uppdrag inom Arbetsmarknadsenheten 
 

Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning	
Försörjningsstöd redovisar jämförande statistik mellan åren 
2020 och 2021 samt hur första halvåret 2022 gått samt 
analyserar vad en positiv eller negativ utveckling kan vara 
orsakad av. 
 
Under 2021 återlämnades ett antal ärenden till 
Arbetsmarknadsenheten av olika skäl. Årligen följs dessa 
ärenden upp i syfte att granska och utveckla verksamhet som är 
ändamålsenlig. 
 
Arbetsmarknadsenheten har arbetat med Resursjobb sedan 
2020 och har utvärderat de långsiktiga effekterna av de 9 
resursjobb som avslutades under 2020 och 2021.  
 
Försörjningsstöd och Arbetsmarknadsenheten delger också 
information om samverkan och gemensamma insatser under 
hösten 2022 och framåt. Bland annat informeras om hur 
Medborgarservice ska erbjudas under hösten samt vilka 
verksamheter/fler arbetsplatsförlagda insatser som kommer 
erbjudas Arbetsmarknadsenhetens deltagare – utöver redan 
befintlig organisation på Arbetsmarknadsenheten. 
 
Slutligen kommer enheterna presentera en gemensam 
kompetensutvecklingsinsats som syftar till att stärka 
handläggarnas roll samt bidra till att enheterna, inom ramen för 
respektive grunduppdrag, i högre grad utvecklar verksamhet i 
linje med de indikatorer som leder till anställningsbarhet.  
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Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
1. Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till 

handlingarna 
 
 
 
 
För kännedom: 
Verksamhetschef individ och familj 
Tillväxtenheten 
Enhetschef Försörjningsstöd 
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§120/22   Dnr: SN 2022/86 
 
Socialnämndens sammanträdestider år 2023 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar anta förslag till sammanträdestider  
år 2023: 
  Socialnämnden Socialnämndens au  
Jan 12  19 
Feb 16  9 
Mars 23  2 
April 20  6 
Maj 17   4 
Juni 15  1 
Juli   6 
Augusti 17  10 
Sept 21  7 
Okt 19  5 
Nov 16  2 
Dec 14  7   
 

Samt att socialnämnden beslutar att ge ordförande rätt att 
besluta om ytterligare sammanträdestider för utskottet, då 
behov uppstår.  

Ärendebeskrivning 
Kanslienheten har tagit fram förslag till sammanträdestider för 
år 2023 för socialnämnden. 
 
Hänsyn har tagits till sammanträdestider för övriga nämnder i 
Lindesbergs kommun, ekonomiska årshjulet, sportlov, påsklov 
och höstlov. 
 
 
För åtgärd: 
Kanslichef 
Nämndsekreterare  
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För kännedom: 
Ledamöter och ersättare socialnämnden 
Förvaltningschef  
Verksamhetschefer 
Socialförvaltningen 
Ekonomi SN 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Tillväxtnämnden 
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§121/22   Dnr: SN 2021/92 
 
Riktlinjer för biståndshandläggning 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna den aktuell Riktlinjen för 
Biståndsbedömning SoL, utan att göra förändringar gällande 
matdistribution och specialkost.  
 

Ärendebeskrivning 
 
I april år 2022 delgav förvaltningen socialnämnden förslag på 
riktlinje för biståndshandläggning.  
 
Socialnämnden gav förvaltningen i uppdrag i juni att, via en 
återremiss av Riktlinjen om Biståndsbedömning avseende 
specialkost med tilläggsbeslutet om utredning avseende vilka 
andra alternativ som finns till socialförvaltningens matdistribution 
(Dnr: SN 2021/92), söka förtydliga hur alternativ till 
matdistribution via kommunen ser ut. 
 
Matlådor beviljas i dagsläget om den enskilde inte själv kan tillreda 
huvudmålet och inte kan tillgodose behovet på annat sätt. Den 
enskilde får idag kalla färdiglagade portionsrätter hemlevererade 
av hemtjänsten. För att bli beviljad matdistribution ska den 
enskilde ha behov av minst tre matlådor per vecka. 
 
Biståndshandläggarna informerar alltid den enskilde vid ansökan 
om alternativa lösningar till matlådor från kommunen. Denna 
information innefattar bland annat lokalt restaurangutbud och 
möjligheten att genom hemtjänstinsatsen ”Inköp” få frusna färdiga 
matlådor levererade, till exempel veckovis, av hemtjänsten.  
 
Det är av vikt att belysa att det inte är ett grunduppdrag för 
kommunen att leverera mat. Det går att hitta färdiglagad mat på 
egen hand och handla färdiga matlådor i mataffärerna. Behovet kan 
då tillgodoses genom insatsen inköp. Då inköp av färdiga rätter får 
göras för hela veckans dagar som hemtjänsten får värma dagligen 
alternativt tillreda enklare rätter. 
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Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
1. Fatta beslut om att godkänna den aktuell Riktlinjen för 

Biståndsbedömning SoL utan att göra förändringar gällande 
matdistribution och specialkost.  

 

För kännedom: 
Enhetschef för biståndshandläggning 
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§122/22   Dnr:  
 
Temadag Vård och omsorg 
 

Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
 
Intresse för temadagar om förvaltningens verksamheter har 
lyfts på socialnämnden. 
 
Det kommer att planeras informationsdagar för nämnden, dessa 
dagar kommer att hållas för den nya nämnden. 
 

Meddelas för åtgärd 
 

För kännedom 
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§123/22   Dnr:  
 
Information från verksamheten 
 

Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden tog del av förvaltningens information från 
verksamheten, september år 2022.  
 
Inspirationsdag för hela socialförvaltningen 
 
Individ	och	familj	
- Inflödet av anmälningar 
- Bemanningssituationen 
- Främjande och förebyggande arbete 

 
Funktionsstöd 
- Bemanningssituationen 
- Kösituationen 
- Inspektion 
- daglig verksamhet 
- Sommarkollo  

 
Vård	och	omsorg	
- Kösituationen 
- Designdialog nytt äldreboende 

 
 
 

Meddelas för åtgärd 
 

För kännedom 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer  
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§124/22   Dnr:  
 
Information från ordförande 
 

Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Mathz Eriksson (C) delgav nämnden information vid 
beredande nämnd i september. 
 

Meddelas för åtgärd 
 

För kännedom 
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SN §125/22 
 
Delegationsärenden 
 

Beslut 
 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till socialnämnden: 
 
Anmälan Lex Sarah Rönnliden Dnr SN 2022/95 

 
Delegationsrapport avdelning LSS, SoL och SoL 
socialpsykiatri 2022-05-31 - 2022-09-30 Dnr SN 2022/2 

 
Delegationsrapport avdelning individ och familj 2022-
07-01 - 2022-08-31 Dnr SN 2022/2 
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SN §126/22 
 
Meddelanden 
 

Beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till socialnämnden: 
 
Överlämnade av klagomål på handläggningen av ett 
barnärende, IVO dnr 3.4.2-34642/2022-3 Dnr SN 
2022/97 

 
2022-09-07 Dom i förvaltningsrätten 2022-09-07 om 
ekonomiskt bistånd - avslag för klagande  

 
2022-09-16 Dom i förvaltningsrätten 2022-09-16 om 
ekonomiskt bistånd - avslag för klagande  

 
2022-09-20 Beslut av Inspektionen för vård och 
omsorg 2022-09-20 om Tillsyn av ej verkställt beslut, 
IVO dnr 3.3.1–29845/2021–8 - ärendet avslutas Dnr SN 
2021/106 

 
2022-09-23 Styrel och upphandlad verksamhet inom 
vård och omsorg   - skrivelse från Vårdföretagarna  

 
2022-08-25 Dom i förvaltningsrätten 2022-08-25 om 
ekonomiskt bistånd - avslag för klagande  

 
2022-08-25 Dom i förvaltningsrätten 2022-08-25 om 
ekonomiskt bistånd - avslag för klagande  

 
2022-09-26 Överlämnande av klagomål på omvårdnad 
av enskild inom hemtjänst, IVO Dnr 3.4.1–34909/2022 
Dnr SN 2022/103 
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2022-09-27 Begäran om yttranden och handlingar 
tillsyn av Rönnliden, IVO dnr 3.5.1–31136/2022–8 Dnr 
SN 2022/92 

 
2022-09-29 Anmälan Lex Sarah avdelningen för individ 
och familj 2022-09-20 med bedömning 2022-09-29 Dnr 
SN 2022/107 

 
2022-08-31 Dom i förvaltningsrätten 2022-08-31 om 
ekonomiskt bistånd - avslag för klagande  

 
 
Upprop från personal vid Ågården om att de vill behålla 
nuvarande enhetschefer  

 
2022-10-03 Utvärdering NR schizofreni  

 
2022-10-03 Dom i förvaltningsrätten 2022-10-03 
målnr 3356-22 om ekonomiskt bistånd - del av målet 
återvisas till socialnämnden för ny prövning - i övrigt 
avslag för klagande  

 
2022-10-03 Dom i förvaltningsrätten 2022-10-03 
målnr 3145-22 om ekonomiskt bistånd -  avslag för 
klagande Dnr  

 
2022-05-05 Anmälan Lex Sarah Solliden - med 
bedömning Dnr SN 2022/52 

 
2022-09-07 Behov av höjda ersättningar i omsorgen - 
skrivelse från Vårdföretagarna  

 
2022-09-09 Protokollsutdrag från sammanträde med 
Patientnämnden 2022-09-09 § 19 - Verksamhetsplan 
med budget 2023 för patientnämnden och 
Patientnämndens kansli  

 
2022-09-09 Anmälan Lex Sarah Fellingsbro hemtjänst 
Dnr SN 2022/94 

 
2022-09-12 Synpunkt på personalens bemötande vid 
boende enligt LSS, Lillhaga  
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2022-09-13 Anmälan Lex Sarah Rönnliden med 
bedömning 2022-09-16 Dnr SN 2022/95 

 
2022-09-15 Synpunkter på verksamhet vid Tallåsen 
och Rönnliden med mera Dnr SN 2022/11 

 
2022-09-19 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 6 september 2022 - KS § 113 Årlig 
uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
2021- Kommunövergripande  

 
2022-09-19 Meddelande om inspektion på Stödboende 
Lindesberg - Ungstöd, IVO dnr 3.2.2-33901/2022-2 Dnr 
SN 2022/7 

 
2022-09-20 Bilder från Socialstyrelsens 
informationsmöte 16 september – beredskapssektorn 
hälsa, vård och omsorg  

 
2022-09-20 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 6 september 2022 - KS § 118 
Regionala strategier och planer Dnr SN 2022/104 

 
2022-09-26 Anmälan Lex Sarah Solliden med 
bedömning 2022-09-27 Dnr SN 2022/105 

 
 

 

 


