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Socialnämnden

SN §86/22

Dnr: SN 2022/62

Arvodering Extravuxen
Beslut
Socialnämnden beslutar om arvodesersättning för
uppdragstagaren Extravuxens med 4389 kronor/månad och
omkostnadsersättning på 1610 kronor/månad.

Ärendebeskrivning
Socialtjänsten är en verksamhet som i sitt dagliga arbete ska
verka för att barn och unga får sina behov och rättigheter
tillgodosedda. Detta innebär bland annat att beslut rörande barn
och unga ska utgå ifrån barnets bästa och att barnet ska få
komma till tals i frågor som berör denne. Socialtjänsten i
Lindesbergs kommun har tagit fasta på de brister som åberopas
inom forskning gällande ovan nämnda områden, men även
behov av nya arbetsmetoder och insatser för att tillgodose barns
och ungas rättigheter. Ett utvecklingsområde är att finna
lösningar för barn och unga i de fall där nuvarande
öppenvårdsinsatser ej är tillräckliga och placering inte är
aktuell. Ett steg i detta arbete är att utveckla de insatser som
barn och unga kan erhålla inom den egna organisationen på
hemmaplan.
Extravuxen är en biståndsbedömd insats jml 4 kap. 1 §
Socialtjänstlagen. Insatsen är till sin form lik en kombinerad
kontaktfamilj och kontaktperson och är framtagen för ungdomar
i syfte att fylla mellanrummet mellan öppenvårdsinsatser och
placering. Syftet med insatsen är att ge ungdomar ett
individuellt och flexibelt stöd där ungdomarna får utrymme att
vara med och bestämma. Fokus ligger på en hög grad av
flexibilitet och medbestämmande från ungdomen där en pott
med tid beviljas i stället för förbestämda datum som i
traditionella öppenvårdsinsatser. Insatsen innefattar
övernattning hos, träffar med och ett stort emotionellt stöd av
Extravuxen. I sitt uppdrag erhåller Extravuxen utbildning,
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handledning och får tillgång till stödmaterial att använda i mötet
med ungdomen.
Insatsen Extravuxen bedöms vara ett komplement till
socialtjänstens befintliga utbud av insatser eller en enskild
insats som genom dess utformning bidrar till att stärka barnets
och den unges rättigheter där de enskilda behoven är styrande,
förhindra att barn far illa här och nu, men även riskerar att fara
illa i sitt vuxenliv samt undvika dyra placeringar.
Arvodes- och omkostnadsförslaget är framtaget med
utgångspunkt utifrån SKR:s omkostnadsersättning för
kontaktpersoner och kontaktfamiljer samt går i linje med andra
kommuners ersättning för uppdrag som Extravuxen.
Omkostnads- och arvodesersättning ligger högre än för uppdrag
som kontaktperson och kontaktfamilj då det fordrar större
flexibilitet och emotionellt stöd av den Extravuxna.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden att besluta om
uppdragstagaren Extravuxens arvodesersättning på 4389
kronor/månad och omkostnadsersättning på 1610
kronor/månad.

För åtgärd:
Verksamhetschef Individ och familj
Enhetschef Individ och familj

För kännedom:
Förvaltningschef
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SN §87/22

Dnr: SN 2022/51

Svar på KS 2022/119–1 - Grundläggande granskning
av styrelser och nämnder 2021
Beslut
Socialnämnden beslutar att överlämna socialnämndens svar på
rapporten Grundläggande granskning av styrelse och nämnder
2021 till kommunstyrelsen.
Samt att socialnämnden ser gärna att den årliga dialogen med
revisionen återupptas.
Ärendebeskrivning
PWC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat
kommunstyrelsen och nämnderna utifrån följande revisionsfråga:
Har kommunstyrelsens och nämndernas förvaltning skett på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillredsställande sätt
samt med tillräcklig intern kontroll?
För att utveckla verksamheten lämnas följande
rekommendationer till nämnden:


Säkerställ att tillräckliga åtgärder vidtas för att uppnå
budget i balans.



Tillse att målen för verksamheten har tillhörande ingångsoch målvärden samt indikatorer för samtliga mål, för att öka
mätbarheten.



Säkerställ att tillräckliga åtgärder vidtas för att uppnå
utvecklingsmålen.

Åtgärder för att nå en budget i balans
I granskningen framgår att socialnämnden inte kan verifiera att
förvaltningen skett på ett ur ekonomisk synvinkel
tillfredsställande sätt 2021 med andlening av budgetavvikelsen
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med -25,1 Mnkr. Revisionen visar även att konkreta årgärder
skett i begränsad utsträckning under året till följd av
prognosticerad avvikelse, målet uppfylls därför endast delvis.
Nämnden når inte de uppsatta ekonomiska målen med en
budget i balans.
Sedan 2020 har en viss förbättring skett gällande nämndens
åtgärder för en budget i balans. Rapporteringen om åtgärder har
gått från att vara röd (otillräcklig) 2020 till gul (delvis uppfylld)
2021. Den negativa avvikelsen blir mindre med året, men vid
månadsuppföljningen i oktober prognosticerar nämnden
fortfarande en negativ avvikelse mot budget med -28,6 Mnkr. I
samband med detta vidtas inga åtgärder. Åtgärderna som antas
under året är bland annat inköpsstopp, fler ekonomiska
uppföljningar och uppmaningar till förvaltningen att hålla
budget. De åtgärderna var inte kraftfulla nog och hade inte heller
en positiv effekt på ekonomin på lång sikt.
Nämnden är fortfarande långt ifrån att uppnå en budget i balans
vilket syns i prognosen som lämnades i april 2022 (-35,5 Mnkr).
Enligt majoritetens budgetförslag ökar ramen med 5,7 Mnkr till
2023. Det innebär att åtgärder för en budget i balans är prioritet
under 2022 för att nå de uppsatta målen med en budget i balans.
Målvärden för indikatorer
Flertalet mål är stora och övergripande och ibland svårighet
med mätbara indikatorer. Där ser socialnämnden på trender
över tid, där en positiv trend bedöms bidra till att nämndens
verksamhet går mot att uppnå utvecklingsmål och god kvalitet.
För socialförvaltningen är det viktigt att kunna säkerställa att
arbete sker mot socialnämndens satta mål, att det arbete som
verksamheterna i sin tur bedriver går mot nämndens mål samt
att nämnden ska kunna följa utvecklingen mot måluppfyllelse.
Allt utifrån gällande lagstiftning.
Socialförvaltningen ser att det en viktig prioriterad fråga att
utveckla samverkan mellan enheter, verksamheter,
förvaltningar och externa aktörer för att verksamheterna ska
leverera sina grunduppdrag. Se även text under rubrik Åtgärder
för att nå utvecklingsmålen.
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Åtgärder för att nå utvecklingsmålen
Enligt Lindesbergs kommuns styrmodell ska styrning och
ledning baseras på tillit och inte leda till ökade krav på för
detaljerad planering och uppföljning av verksamheterna.
Planering och uppföljning av mer operativ karaktär ska hanteras
inom verksamheten. Det innebär att verksamheterna gör de
åtgärder som de bedömer krävs för att uppnå utvecklingsmålen,
utan att dessa först ska beslutas av politiken. Verksamheten
återkopplar sedan i verksamhetsuppföljningen och i
uppföljningsrapporten för årlig Internkontroll vilka åtgärder
som vidtagits och vilken effekt som uppnåtts och hur det har
kontrollerats.
För att möta upp med åtgärder för att stärka arbetet utifrån
grunduppdraget och utvecklingsmålen finns i
Internkontrollplanen för 2022 sju nya identifierade risker i
jämförelse med planen för 2021. Dessa risker är viktiga att ha
identifierade då de alla i sin tur påverkar respektove
kvalitetsfaktor och utvecklingsmål.
Funktionsstöd ska utifrån lagstiftningen, lagenliga och beviljade
beslut ge kommuninvånare med funktionsnedsättning, oavsett
ålder, det stöd och den hjälp de behöver för sin dagliga
livsföring.
Vård och Omsorg finns till för kommuninvånare och andra som
vistas i kommunen i behov av vård och omsorg och som innehar
ett beviljat biståndsbeslut utifrån aktuell lagstiftning.
Individ och familj finns till för kommuninvånare och andra som
vistas i kommunen i behov av stöd och hjälp utifrån gällande
lagstiftning. Verksamheten ska arbeta rättssäkert utifrån
gällande lagstiftning.
E-hälsa och Myndighet har ett tvådelat uppdrag, myndighet
utför myndighetsutövningen med utgångspunkt i gällande
lagstiftning samt utifrån socialnämndens fastställda
styrdokument.
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Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar att överlämna
socialnämndens svar på rapporten Grundläggande granskning
av styrelse och nämnder 2021 till kommunstyrelsen.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Mathz Eriksson (C) föreslår ett tillägg till förslag till
beslut: att nämnden gärna ser att den årliga dialogen med
revisionen återupptas.
Beslutsgång
Ordförande Mathz Eriksson (C) finner att nämnden beslutar
enligt förslag med tillägg.

För åtgärd:
Kommunstyrelsen
För kännedom:
Förvaltningschef Socialförvaltningen
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Socialnämnden

SN §88/22

Dnr: SN 2022/5

Information från verksamheten juni 2022 - Delrapport
översyn av funktionsstöds verksamhet Kuben
Beslut
Socialnämnden tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Vid beredande socialnämnd i juni informerade
utvecklingsstrateg Malin Spiik nämnden om delrapport översyn
av funktionsstöds verksamhet Kuben.
Kuben – En metod för behovsbedömning på
Individnivå
Funktionsstöd har tidigare inte genomfört någon
genomlysning av sin verksamhet på ett systematiskt sätt.
 Kuben bygger på IBIC/ICF/KVÅ
o Individens behov i centrum, IBIC
o Internationell klassifikation av funktionstillstånd,
funktionshinder och hälsa, ICF
o Klassifikation av vårdåtgärder KVÅ
 Handlar om funktionstillstånd, inte om insats/frekvens
 Resultatet av mätningen kommer i form av nivåer 1–7
 Det är en standardiserad metod vilket ger jämförbarhet
 Resultatet kan användas till att validera bemanning, skapa
modeller för resursfördelning och titta på jämförelser med
andra kommuner
Meddelas för åtgärd
För kännedom
Utvecklingsstrateg
Verksamhetschef funktionsstöd
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SN §89/22

Dnr: SN 2022/63

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
för socialnämnden 2021
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av det
systematiska arbetsmiljöarbetet år 2021 och överlämnar den till
kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Under 2021 har systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivits inom
Socialförvaltningens verksamheter (vård och omsorg,
funktionsstöd samt individ och familj) vilket sammanfattas
genom de bilagor som bifogas.
Att årligen följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet
är viktigt och det har tidigare påpekats via Arbetsmiljöverkets
inspektion att samtliga förvaltningar med tillhörande
verksamheter och enheter i Lindesbergs kommun behöver
utveckla och systematisera den årliga uppföljningen.
För år 2021 genomför samtliga enhetschefer inom
socialförvaltningen checklista för det systematiska
arbetsmiljöarbetet.
Varje enhet har haft uppföljning per enhet och rapporterat via
gemensam mall i vårt system för verksamhetsuppföljning i
Stratsys. En övergripande sammanfattning för respektive
verksamhet (med tillhörande enheter) har därefter genomförts
av verksamhetschef.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet kan vidareutvecklas under
kommande år. Varje chef har en nyckelroll och det är viktigt att
använda dialog som verktyg för att få alla medarbetare delaktiga
i sin arbetsmiljö.
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Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta
 Nämnden godkänner uppföljningen av det systematiska
arbetsmiljöarbetet 2021 och överlämnar den till
kommunstyrelsen
Meddelas för åtgärd
Kommunstyrelsen
För kännedom
Förvaltningschef
Verksamhetschefer
Samtliga enhetschefer inom förvaltningen
Utvecklingsstrateg
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SN §90/22

Dnr: SN 2022/55

Ny psykiatrienhet inom vård och omsorg
Beslut
Socialnämnden beslutar att
1. Omvandla 10 särskilda boendeplatser från somatiska
platser till platser med psykiatriinriktning.
2. Förlägga platserna på Tallåsen där det finns en avdelning
med 10 platser med psykiatriinriktning sedan tidigare.
3. Omvandlingen bör ske snarast möjligt då vi ser en ökad
efterfrågan och köbildning.
4. En omvandling av 10 platser ökar budgetbehovet med 2,7
årsarbetare motsvarande 1,6 Mnkr på helår.
Ärendebeskrivning
Förvaltningen ser att behovet av psykiatriplatser ökar markant.
Verksamheten köper idag 3 platser med psykiatriinriktning
externt på grund av platsbrist.
Då det idag finns 10 platser med psykiatriinriktning på Tallåsen,
så ser förvaltningen en fördel om verksamheten omvandlar de
ytterliggarde 10 platserna med psykiatriinriktning på Tallåsen
som en fördel. Kompetensnivån kan då nyttjas över
avdelningarna, då skötarkompetens är en fördel.
Förslag till beslut
2. Att omvandla 10 särskilda boendeplatser från somatiska
platser till platser med psykiatriinriktning.
3. Att förlägga platserna på Tallåsen där det finns en avdelning
med 10 platser med psykiatriinriktning sedan tidigare.
4. Omvandlingen bör ske snarast möjligt då vi ser en ökad
efterfrågan och köbildning.
5. en omvandling av 10 platser ökar budgetbehovet med 2,7
årsarbetare motsvarande 1,6 Mnkr på helår.
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För åtgärd:
Enhetschefer Tallåsen
Ekonom
För kännedom:
Förvaltningschef
Verksamhetschef
Enhetschefer
Ekonom
Myndighetsenheten enhetschef
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SN §91/22

Dnr: SN 2020/106

Externa placeringar redovisning juli 2022
Beslut
Socialnämnden tackar för redovisningen och lägger den till
handlingarna.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden tar del av redovisningen av externa placeringar,
juli år 2022.

Meddelas för åtgärd
För kännedom
Verksamhetschef individ och familj
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Socialnämnden

SN §92/22

Dnr: SN 2022/5

Information från verksamheten juni 2022
Beslut
Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till
handlingarna.
Ärendebeskrivning
På beredande socialnämnd i juni år 2022 informerade
verksamheterna om följande:
Individ och familj
 Orosanmälningar
 Arbetssituation
 Placeringar inom vuxenenheten
 Öppenvården
 Lex Sara
Funktionsstöd
 Kö till boende
 kortisfrånvaro
 Arbetsbelastningen
 Ny vikarierande chef
 Sommarrekryteringen
 Sommarstängning av verksamheter
Vård och Omsorg
 Kö till boenden
 Rekrytering
 Tillsyn
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att
1. Tacka för informationen samt lägga den till handlingarna.
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För kännedom
Förvaltningschef
Verksamhetschefer
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Socialnämnden

SN §93/22

Dnr:

Information från ordförande
Beslut
Socialnämnden tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Socialnämndens ordförande Mathz Eriksson (C) delgav
beredande nämnd information.

Meddelas för åtgärd
För kännedom
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Socialnämnden

SN §94/22

Delegationsärenden
Beslut
Delegationsärenden läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Följande meddelas till socialnämnden:
2022-06-29 Anmälan Lex Sarah Tallåsen 2022-06-21
med bedömning Dnr SN 2022/69
Delegationsrapport avdelning individ och familj 202206-01 - 2022-06-30 Dnr SN 2022/2
Delegationsrapport avdelning individ och familj 202205-01 - 2022-05-31 Dnr SN 2022/2
Delegationsrapport avdelning LSS, SoL och SoL
socialpsykiatri 2022-05-01- 2022-05-31 Dnr SN 2022/2
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SN §95/22

Meddelanden
Beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Följande meddelas till socialnämnden:
2022-08-02 IVO överlämnar klagomål på verksamhet
Dnr SN 2022/83
Överlämnande av Klagomål på boende Lill Systrarna
Björkhyttevägen 69b, IVO dnr 3.4.2–24897/2022 Dnr
SN 2022/74
HSLF-FS 2022:37 Socialstyrelsens föreskrifter
om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS
2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs
med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS Dnr
HSLF-FS 2022:34 Socialstyrelsens föreskrifter
om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS
2005:10) om kriterier för bestämmande av människans
död Dnr
HSLF-FS 2022:39 Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd om våld i nära relationer Dnr
2022-07-01 Bekräftelse på öppnat ärende i
anmälan Lex Sarah Tallåsen 2022-06-21, IVO dnr 3.1.2–
24841/2022 Dnr SN 2022/69
2022-07-01 Dom i Förvaltningsrätten 2022-07-01 om
ekonomiskt bistånd - bifall för klagande Dnr
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2022-08-01 Klagomål på Hemtjänstens bemötande och
planering av vårdinsatser för enskild
2022-08-02 Överlämnande av klagomål på Tallåsens
äldreboende, IVO dnr 3.4.2–28739/2022–2 Dnr SN
2022/82
2022-08-04 Svar på klagomål på hemtjänstens
bemötande och planering av vårdinsatser för enskild Dr
2022-07-11 Överlämning av klagomål på handläggning
av ett barnärende, IVO dnr 3.4.2–26277/2022 Dnr SN
2022/75
2022-07-11 Anmälan Lex Sarah Rönnliden 2022-07-11
med bedömning Dnr SN 2022/76
2022-06-13 Dom i Förvaltningsrätten 2022-06-13 om
ekonomiskt bistånd - avslag för klagande
2022-06-13 Beslut om överflyttning av ärende från
Örebro kommun, IVO dnr 3.8.4–10905/2022–5 - IVO
avslår ansökan Dnr SN 2022/44
2022-06-14 Dom i Förvaltningsrätten 2022-06-14 om
ekonomiskt bistånd - avslag för klagande
2022-07-14 Överlämnande av klagomål på verksamhet
inom hemtjänst, IVO dnr 3.4.2–26281/2022 Dnr SN
2022/77
2022-06-15 Dom i Kammarrätten 2022-06-15 om
ekonomiskt bistånd - avslag för klagande Lindesbergs
kommun
2022-07-18 Dom i Förvaltningsrätten 2022-07-18 om
ekonomiskt bistånd - avslag för klagande
2022-07-18 Överlämnade av klagomål på verksamhet
vid Rönnliden, IVO dnr 3.4.2–27107/2022 Dnr SN
2022/79

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

20 (22)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2022-08-18

2022-06-20 Dom i Förvaltningsrätten 2022-06-20 om
återkrav av ekonomiskt bistånd - avslag för klagande
Lindesbergs kommun
2022-07-21 Beslut i Inspektionen för vård och omsorg
2022-07-21 i anmälan Lex Sarah Solliden, IVO dnr 3.1.2–
20176/2022–5 - ärendet avslutas Dnr SN 2022/52
2022-07-21 Beslut i Inspektionen för vård och omsorg
2022-07-21 i anmälan om Lex Sarah Tallåsen, IVO dnr
3.1.2–24841/2022–3 - ärendet avslutas Dnr SN 2022/69
2022-07-22 Dom i förvaltningsrätten 2022-07-22 om
ekonomiskt bistånd - avslag för klagande
2022-07-26 Dom i förvaltningsrätten 2022-07-26 om
ekonomiskt bistånd - avslag för klagande
2022-07-27 Överlämnande av klagomål på Tallåsens
äldreboende, IVO dnr 3.4.2–28325/2022 Dnr SN
2022/80
2022-07-29 Ställningstagande från IVO ang. Klagomål
på Tallåsens äldreboende, IVO dnr 3.4.2–28550/2022–2
Dnr SN 2022/81
2022-05-30 Beslut i Kammarrätten 2022-05-30 om
ekonomiskt bistånd - Prövningstillstånd inte beviljat
2022-06-30 Begäran om yttrande och handlingar - ej
verkställt beslut IVO dnr 3.3.1–01868/2022 Dnr SN
2022/73
2022-06-07 Protokollsutdrag från
Kommunfullmäktiges sammanträde den 7 juni 2022 Arvodesbestämmelser 2022–2026
2022-06-08 Överlämnande av klagomål på Tallåsens
äldreboende, IVO dnr 3.4.2–22492/2022–3 Dnr SN
2022/64

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

21 (22)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2022-08-18

2022-06-08 Överlämnande av klagomål på Tallåsens
äldreboende, IVO dnr 3.4.2–22420/2022–4 Dnr SN
2022/65
2022-08-09 Tillsyn avseende hantering av barnärende inspektion 20 september, IVO dnr 3.5.1–29167/2022–4
Dnr SN 2022/84
2022-06-14 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens
sammanträde den 14 juni 2022 § 107 - Lägesrapport
april 2022, kommunstyrelsen Dnr SN 2022/40
2022-06-14 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens
sammanträde den 14 juni 2022 § 98 - Information om
fortsatta arbetet om utbyggnad av fiber i Lindesbergs
kommun Dnr SN 2022/70
2022-06-21 Anmälan Lex Sarah Tallåsen 2022-06-21
Dnr SN 2022/69
2022-06-22 Fast omsorgskontakt i hemtjänsten 1 juli
2022-06-23 Synpunkt på personal från hemtjänst - med
svar från enhetschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

22 (22)

