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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 

 
 2022-01-13  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-01-13 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Socialförvaltningen 

Underskrift ...................................................................................... 

 

Plats och tid: 
 

Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 09:00-12:00 

Beslutande: Elin Axelsson (S) 
Bo Stenberg (S) 
Ulla Lundqvist (S) 
Tuula Marjeta (C) 
Mathz Eriksson (C) 
Marie Lindh (V) 
Sven-Erik Larsson (M) 
Monika Klockars (M) 
Margareta Andergard (KD) 
Tom Persson (SD) tjänstgörande, ers Björn Larsson (-) 
Jari Mehtäläinen (SD) 

Tjänstgörande 

ersättare: 
Bertil Jansson (M) 
Fredrik Rosenbecker (SD) 
Ingalill Lennartdotter (MP) 
Vera Peci (S) 
Stina Sundling (L) 
Annika Himmerfält (V) 

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

Utses att justera Sven-Erik Larsson ersättare Jari Mehtäläinen 
Justeringens plats 

och tid: 
2022-01-18, Lindesbergs kommunhus 

Underskrifter 

 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Jessica Brogren 

 
Paragraf 

 
1 - 13 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Mathz Eriksson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Sven-Erik Larsson 



 

 Sammanträdesprotokoll 2 (22) 

 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 

 
 2022-01-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
Ärendeförteckning 

 
§1/22 Deltagande på distans 

  

§2/22 Externa placeringar 

  

§3/22 Höjd dygnsavgift för korttidsplats enligt Lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) i Lindesbergs kommun 

  

§4/22 Effektiviseringar 2022 del 2 

  

§5/22 Utvärdering av inköpsstopp 

  

§6/22 Sommarkollo - läger - för seniorer 70 + 

  

§7/22 Aktivitet och träning för seniorer med hjälp av digital teknik 

  

§8/22 Koll på äldreomsorgen 

  

§9/22 Information TEMA Daglig verksamhet 

  

§10/22 Information från verksamheten 2021-12-16 

  

§11/22 Information från ordförande 

  

§12/22 Delegationsärenden 

  

§13/22 Meddelanden 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 

 
 2022-01-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §1/22   Dnr:  

 

Deltagande på distans 

 

Beslut 

Ordförande godkänner att samtliga ledamöter och tjänstgörande 
ersättare deltar på distans på grund av smittspridningen av 
covid-19. 

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. 

 

Meddelas för åtgärd 

 

För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 

 
 2022-01-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §2/22   Dnr:  

 

Externa placeringar 

 

Beslut 

Ärendet utgår 

Ärendebeskrivning 

 
 
 

  

 

Meddelas för åtgärd 

 

För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 

 
 2022-01-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §3/22   Dnr: SN 2021/131 

 

Höjd dygnsavgift för korttidsplats enligt Lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i 

Lindesbergs kommun 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att 
 
Anta höjd dygnsavgift från 4 981 kr till 5 056 kr per dygn för köp 
av plats på korttidsboende LSS i Lindesbergs kommun.  

Ärendebeskrivning 

Under 2021 har dygnsavgiften varit 4 981 kr/dygn för köp av 
plats. Avgiften är baserad på självkostnad för bland annat löner, 
hyra och overheadkostnader. Varje år görs en översyn av 
kostnaderna samt en uppräkning med omsorgsprisindex för att 
beräkna det nya priset.  
 
Inför 2022 föreslås en höjning med 1,5 % till 5 056 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 
1. Att anta höjd dygnsavgift från 4 981 kr till 5 056 kr per dygn 

för köp av plats på korttidsboende LSS i Lindesbergs 
kommun.  

För åtgärd: 

Enhetschef Björkstugan 

För kännedom: 

Förvaltningschef 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 

 
 2022-01-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §4/22   Dnr: SN 2021/70 

 

Effektiviseringar 2022  

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att  
 
Reducera budgetramen med 0,8 Mnkr inom verksamheten 
personlig assistans. 
 

Ärendebeskrivning 

Inför budget 2022 och verksamhetsplan 2023-2024 beslutade 
Kommunstyrelsen att reducera Socialnämndens budgetram med 
3,9 Mnkr för 2022 i effektiviseringar.  
 
Socialnämnden har tidigare beslutat effektiviseringar om 3,1 
Mnkr och gett förvaltningen i uppdrag att återkomma med nya 
förslag gällande resterande 0,8 Mnkr. 0,5 Mnkr av de tidigare 
effektiviseringarna gällande gemensam pott är antagna med 
förutsättningen att de beslutas av fullmäktige. 
 
Inom personlig assistans har budgetbehovet inför 2022 
förändrats och därför föreslår förvaltningen en ramminskning 
med 0,8 Mnkr för verksamheten.  
 
Reduceringen bedöms inte påverka de enskilda då befintliga 
ärenden ryms inom budget. Om det tillkommer utökningar eller 
andra kostnadsökningar kommer det dock inte att rymmas inom 
budgeten.   

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta  
 Att reducera budgetramen med 0,8 Mnkr inom verksamheten 
personlig assistans. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Mathz Eriksson föreslår att nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag till beslut: Att reducera budgetramen med 
0,8 Mnkr inom verksamheten personlig assistans. 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 

 
 2022-01-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
Marie Lindh (V) yrkar på bifall till förvaltningens beslut. 
 
Jari Mehtäläinen (SD) yrkar på avslag till förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande Mathz Eriksson (C) föreslår att nämnden ställer 
förslag att besluta enligt förvaltningens förslag att reducera 
budgetramen med 0,8 Mnkr inom verksamheten personlig 
assistans, mot Jari Mehtäläinens (SD) förslag att avslå 
förvaltningens förslag. 
 
Ordförande Mathz Eriksson (C) finner att nämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag att reducera budgetramen med 0,8 
Mnkr inom verksamheten personlig assistans. 

Reservationer 

Jari Mehtäläinen (SD) och Tom Persson (SD) reserverar sig mot 
beslutet. 

 
För åtgärd: 

Ekonom Socialförvaltningen 
 

För kännedom: 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 

 
 2022-01-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §5/22   Dnr: SN 2021/50 

 

Utvärdering av inköpsstopp 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 

I augusti 2021 beslutade nämnden om att införa ett inköpsstopp 

året ut med uppföljningar av dess effekter månadsvis. För att 

utvärdera om kostnaderna minskat har en jämförelse gjorts 

mellan utfallet per sista oktober i år och föregående år. Det har 

även gjorts en jämförelse mellan sista oktober och sista 

november respektive år för att se om kostnaderna ökat i samma 

takt som tidigare.  

 

Det är viktigt att ha i åtanke att båda åren inneburit högre 

kostnader än normalt för inköp av bland annat skyddsmaterial, 

handsprit och visir. Det är svårt att jämföra två extraordinära år 

med varandra vilket är anledningen till att kostnadsutvecklingen 

för respektive år även analyserats.  

 

De slagkategorier som bör påverkas mest av ett inköpsstopp 

bedöms vara inköp av anläggsningstillgångar, inköp och 

underhåll av maskiner, förbrukningsinventarier och material, 

kontorsmaterial och trycksaker samt representation. Av dessa 

har inköp av anläggningstillgångar och represantation minskat 

jämfört med föregående år men det var en minskning även 

innnan inköpsstoppet infördes. Kostnaderna för inköp och 

underhåll av maskiner är på samma nivå som föregående år.  

Kostnaderna för förbrukningsinventarier och kontorsmaterial 
har ökat med 1,1 Mnkr jämfört med föregående år. Det är ingen 
ökning sedan föregående månad.  
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 

 
 2022-01-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Ändringen inom övriga slagkategorier redogjordes för 
föregående månad och det är inga väsentliga förändringar under 
november.  
 
Det går inte att se någon effekt av inköpsstoppet efter november 
månad då skillnaderna mellan åren fanns även innan stoppet 
infördes. 
 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
1. Att tacka för informationen.  

 
 

För kännedom: 

Förvaltningschef 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 

 
 2022-01-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §6/22   Dnr: SN 2019/118 

 

Sommarkollo - läger - för seniorer 70 + 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att tacka för informationen och lägga 
redovisningen till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

På socialnämndens sammanträde den 16 december 2021 
informerar Carin Neanro enhetschef för HSL arbetsterapeuter, 
dagrehab och Fellingsbro hemtjänst om uppföljningen för 
sommarkollot för seniorer sommaren 2021. 

 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

1. Tacka för informationen och lägga den till handlingarna 
 

För kännedom: 

Verksamhetschef vård och omsorg 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 

 
 2022-01-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §7/22   Dnr: SN 2021/25 

 

Aktivitet och träning för seniorer med hjälp av digital 

teknik 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att tacka för informationen och lägga 
redovisningen till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning 

 
På socialnämndens sammanträde den 16 december 2021 
informerar Carin Neanro enhetschef för HSL arbetsterapeuter, 
dagrehab och Fellingsbro hemtjänst om nya projektet aktivitet 
och träning för seniorer med hjälp av digital teknik. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta  
 Tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 

 

Meddelas för åtgärd 

 

För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 

 
 2022-01-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §8/22   Dnr: SN 2021/126 

 

Koll på äldreomsorgen 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 
 

Ärendebeskrivning 

Koll på äldreomsorgen är ett verktyg som tillhandahålls av RKA 
(Rådet för kommunal analys) och som arbetats fram av dem 
tillsammans med SKR. Verktyget består av ett urval av nyckeltal 
och är en hjälp för att få koll på kostnaderna inom Vård och 
omsorg.  

Presentationen kompletteras med information om en ny 
resursfördelningsmodell inom hemtjänsten. 
 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
1. Att tacka för informationen. 

 

För kännedom 

 
Verksamhetschef vård och omsorg 
Ekonom SN 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 

 
 2022-01-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §9/22   Dnr: SN 2021/25 

 

Information TEMA Daglig verksamhet 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 
 

Ärendebeskrivning 

 
På socialnämndens sammanträde den 16 december 2021 
informerar Ethel Andersson enhetschef för daglig verksamhet 
om  
- Daglig verksamhet / Dagverksamhet verksamheter 
- Fritidsbanken 
- Aktiviteter under arbetsdagen 
- Återbruksladan 
- Utveckling och utmaningar 

 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
1. Att tacka för informationen. 

 
 

Meddelas för åtgärd 

 

För kännedom 

Verksamhetschef funktionsstöd 
Enhetschef daglig verksamhet 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 

 
 2022-01-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §10/22   Dnr: SN 2021/25 

 

Information från verksamheten 2021-12-16 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att tacka för informationen och lägga 
det till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning 

 
Följande information delgavs socialnämnden vid beredande 
nämnd i december år 2021: 
 
Avdelningen för individ och familj 
En arbetsmiljökartläggning pågår inom Familjeenheten främst 
utifrån ett högt arbetstryck och framåt kommer bemanningen 
behöva ses över. Antalet ärende fortsätter att öka både inom 
myndighet och öppenvård och socialsekreterarna signalerar att 
det inte är hanterbart. 
 

Försörjningsstöd ser en minskning av antalet ärende vilket 
kunna ge ett högre riktat arbete för de individer som står längst 
ifrån arbetsmarknaden  
 
 
Avdelningen för funktionsstöd 
Tre individer i kö på boende med särskild service 

En Lex Sarah som kommer gå vidare för vidare hantering hos 
IVO men att utredning runt ärendet kommer påbörjas snarast 
inom verksamheten. 
 
Klartecken utifrån statsbidrag så vi kommer starta Kuben 
(verktyg för att främst ta fram vårdbehovet för den enskilde) 
redan i början av januari och räknar med att kunna göra en 
första analys i april av vårdbehovet och därefter kunna 
bemanna. 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 

 
 2022-01-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Avdelningen för vård och omsorg 
Korttids 20 individer 
Korttids i väntan på säbo fyra individer 
Korttids i väntan på säbodemens 0 st 
Kö till säbo 11 individer varav tre individer tilldelade säbo 
(inklusive korttids) 
Kö till demens fyra individer (inklusive korttids) 
 
Lex Sara fem stycken nya senaste månaden. fyra på Säbo och en i 
hemtjänst. Tre kan läggas till i den större pågående utredningen. 
Den 4e utreds separat. Förlängd utredningstid till den 20 
december innan den skickas till IVO. Kan redovisas efter det. 
Anmälningarna handlar om bemötande frågor samt 
missförhållanden. 
 
Nya chefer startar i början på nästa år-22 
 
Heltidsresan 
Samtliga verksamheter igång. Helgtjänster har startat upp redan 
i december på norr. Fler tjänster startas upp i början på nästa år. 
En del oro i verksamheter där man upplever att scheman 
påverkar livssituationen negativt. I visa verksamheter fungerar 
det bättre än i andra. Är en pågående process vilket betyder att 
det tar tid att lära sig hur allt fungerar och hur man behöver 
samspela i grupperna för att få scheman att gå ihop.  
 
Svårigheter att rekrytera vikarier. Diskussion pågår om 
eventuellt 3 perioder i sommar för att lösa vikariefrågan samt 
att öka stabilitet i verksamheten med en ordinarie alltid på plats. 
 
 Covid 
Tredje dosen avklarad i verksamheterna samt personal som blir 
erbjudna att gå på arbetstid för att ta vaccin. Vi följer rutinen att 
besök sker på inne i den enskildes lägenhet på Säbo samt 
anvisade platser på korttids för att besök kan ske smittsäkert. 

 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 Tacka för informationen och lägga det till handlingarna. 

 
 



 

 Sammanträdesprotokoll 16 (22) 

 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 

 
 2022-01-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Meddelas för åtgärd 

 

För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 

 
 2022-01-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §11/22   Dnr:  

 

Information från ordförande 

 

Beslut 

Socialnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

 
Vid beredande socialnämnd informerade ordförande bland 
annat om kommunstyrelsens investeringsdag. 
 
 
 

Meddelas för åtgärd 

 

För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 

 
 2022-01-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §12/22 

 

Delegationsärenden 

 

Beslut 

 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 
Följande meddelas till socialnämnden: 
 
2021-12-17 Utredning Lex Sarah, IVO dnr 3.1.2-
37078/2021 Dnr SN 2021/105 

  

 
2021-12-17 Lex Sarah Dnr SN 2021/130   
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 

 
 2022-01-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §13/22 

 

Meddelanden 

 

Beslut 

 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 
Följande meddelas till socialnämnden: 
 
Synpunkter med önskemål för enskild boende vid 
Tallåsen Dnr SN 2021/128 

  

 
Uppföljning av Lex Sarah anmälan Dnr SN 2021/84   

 
Aktuellt i samverkan - december 2021 - Aktuellt kring 
sammanhållen vård och omsorg i norra Örebro län  

  

 
Beslut i ärende lex Sarah, IVO dnr 3.1.2-37078/2021 Dnr 
SN 2021/105 

  

 
2022-01-03 Svar på synpunkter på brist på 
finskspråkig personal i äldreomsorgen Dnr SN 
2021/134 

  

 
2022-01-03 Dom i Förvaltningsrätten 2022-01-03om 
överklagat beslut i socialnämnden 2021-07-20 om 
ekonomiskt bistånd - avslag för klagande Dnr  

  

 
2022-01-03 Dom i Förvaltningsrätten 2022-01-03om 
överklagat beslut i socialnämnden 2021-09-20 om 
ekonomiskt bistånd - avslag för klagande Dnr  

  

 
2022-01-03 Återkoppling efter svar på synpunkter på 
brist på finskspråkig personal i äldreomsorgen Dnr SN 
2021/134 

  

 
2022-01-03 Anmälan Lex Sarah med bedömning Dnr 
SN 2022/3 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 

 
 2022-01-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
2022-01-04 Fråga till enhetschef om äldreomsorg på 
finska Dnr SN 2021/134 

  

 
2022-01-04 Årshjul för planering och uppföljning 2022 
Dnr  

  

 
2021-12-06 Anmälan Lex Sarah Dnr SN 2021/136   

 
2021-12-06 Protokollsutdrag från 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 6 december 
2021 KF § 145 - Avgift för installation av trygghetslarm 
Dnr SN 2021/91 

  

 
2021-12-06 Protokollsutdrag från 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 6 december 
2021 KF § 146 - Avgift för uteblivet tidsbeställt 
hembesök Dnr SN 2021/98 

  

 
2021-12-07 Förändrade avgifter vid placering hos 
Statens institutionsstyrelse (SiS)  från och med 2022-01-
01 - vårdavgifter för ungdomar som vårdas med stöd av 
2 § LVU eller SoL, personer med missbruk som vårdas 
med stöd av SoL, fängelselagen eller 27 § LVM  

  

 
2021-12-08 Dom i Förvaltningsrätten 2021-12-08 om 
överklagat beslut i socialnämnden 2021-07-27 om 
bistånd enligt socialtjänstlagen - avslag för klagande  

  

 
2021-12-08 Dom i Förvaltningsrätten 2021-12-08 om 
överklagat beslut i socialnämnden 2021-05-10 om 
ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen - bifall för 
klagande  

  

 
2021-12-09 Dom i Förvaltningsrätten 2021-12-09 om 
överklagat beslut i socialnämnden 2021-07-20 om 
ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen - avslag för 
klagande  

  

 
2021-12-10 Dom i Förvaltningsrätten 2021-12-10 om 
överklagat beslut i socialnämnden 2021-08-27 om 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
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ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen - avslag för 
klagande  

 
2021-12-13 Dom i Förvaltningsrätten 2021-12-13 om 
överklagat beslut i socialnämnden 2021-07-30 om 
ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen - avslag för 
klagande Dnr  

  

 
2021-12-13 Dom i Förvaltningsrätten 2021-12-13 om 
överklagat beslut i socialnämnden 2021-07-16 om 
ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen - avslag för 
klagande Dnr  

  

 
2021-12-14 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 14 december 2021 KS § 176 - Årshjul 
för planering och uppföljning 2022  

  

 
2021-12-14 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 14 december 2021 KS § 176 - Årshjul 
för planering och uppföljning 2022  

  

 
2021-12-14 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 14 december 2021 KS § 174 - 
Riktlinje för investeringar  

  

 
2021-12-14 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 14 december 2021 KS § 173 - 
Månadsuppföljning oktober 2021 Dnr SN 2021/50 

  

 
2021-12-16 Varannandagsutdelning av brev i södra och 
mellersta Sverige från och med 31 januari 2022 
meddelar PostNord  

  

 
2021-12-17 Dom i Förvaltningsrätten 2021-12-17om 
överklagat beslut i socialnämnden 2021-07-16 om 
försörjningsstöd - avslag för klagande  

  

 
2021-12-17 Dom i Förvaltningsrätten 2021-12-17 om 
överklagat beslut i socialnämnden 2021-11-08 om 
ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen - avslag för 
klagande    

  

 



 

 Sammanträdesprotokoll 22 (22) 

 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 

 
 2022-01-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

2021-12-17 Meddelande nr 21 Överenskommelse 
mellan Sveriges kommuner och regioner SKR och 
regeringen Säker digital kommunikation 17 december 
2021  

  

 
2021-12-21 Synpunkter på heltid för personal inom 
vård och omsorg och satsning på Tallåsen  

  

 
2021-12-23 Dom i Förvaltningsrätten 2021-12-23 om 
överklagat beslut i socialnämnden 2021-08-09 om 
ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen - avslag för 
klagande  

  

 
2021-12-23 S2021/08228 Regeringsbeslut om 
utbetalning av medel i enlighet med överenskommelsen 
mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om 
äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med äldre 
i fokus Dnr  

  

 
2021-12-27 Överlämnande av klagomål på 
handläggning av barnärende, IVO Dnr 3.4.2-48010/2021 
Dnr SN 2021/137 

  

 
2021-12-27 Uppdatering Extra åtgärd - source control 
vid nära kontakter - munskydd Dnr SN 2020/36 
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