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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-02-10 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  
för protokoll  Socialförvaltningen 
Underskrift ...................................................................................... 

 

 
  

Plats och tid: 
 

Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 09:00-11:40 

Beslutande: Elin Axelsson (S) 
Tuula Marjeta (C) 
Mathz Eriksson (C) 
Marie Lindh (V) 
Sven-Erik Larsson (M) 
Monika Klockars (M) 
Margareta Andergard (KD) 
Jari Mehtäläinen (SD) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Bertil Jansson (M) tjänstgörande, ers Bo Stenberg (S) 
Fredrik Rosenbecker (SD) tjänstgörande, ers Björn Larsson (-) 
Vera Peci (S) tjänstgörande, ers Ulla Lundqvist (S) 
Stina Sundling (L) 
 

Övriga deltagare: Madde Gustavsson, förvaltningschef 
Inger Österberg, verksamhetschef individ och familj 
Jessica Öhlund, verksamhetschef vård och omsorg 
Sara Andersson, ekonomienheten 
Peter Björklund, utvecklingsstrateg 
Anna Hedman, kommunal 
Jessica Brogren, kommunkansliet 

Utses att justera Margareta Andergard ers Marie Lindh 
Justeringens plats 
och tid: 

Lindesbergs kommunhus 2022-02-17, kl 15.00 
§ 14 justeras omedelbart 

Underskrifter 
 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Jessica Brogren 

 
Paragraf 

 
15 - 26 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Mathz Eriksson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Margareta Andergard 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Ärendeförteckning 

 
§14/22 Övervägande av umgängesbegränsning jml 14 § LVU 
  
§15/22 Externa placeringar - redovisning februari 2022 
  
§16/22 Riktlinje för hälso- och sjukvård 

Planering och insatser vid värmebölja 
  
§17/22 Riktlinje för Digital signering och delegering i MCSS 
  
§18/22 Tjänsteskrivelse Ej verkställda beslut kvartal 3 år 2021 
  
§19/22 Årsredovisning 2021 för socialnämnden 
  
§20/22 Uppföljning av internkontroll 2021 för socialförvaltningen 
  
§21/22 Information från verksamheten januari år 2022 
  
§22/22 Information från ordförande 
  
§23/22 Informationsärende Utredning Lex Sarah IVO dnr 3.1.2–

37078/2021 (SN 2021/105–8) 
  
§24/22 Informationspunkt: Enkät till politikerna - utvärdering 

Lindesbergs politiska organisation 
  
§25/22 Delegationsärenden 
  
§26/22 Meddelanden 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2022-02-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §15/22   Dnr: SN 2020/106 
 
Externa placeringar - redovisning februari 2022 
 

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

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden gav förvaltningen i uppdrag den 17 september 
2020 att redovisa verksamheternas externa placeringar 
månadsvis. 
 
Förvaltningen redovisar externa placeringar vid beslutande 
nämnd i februari år 2022. 
 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden beslutar att tacka för 
informationen och lägga den till handlingarna. 
 
 

Meddelas för åtgärd 
 

För kännedom 
Verksamhetschef IoF 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2022-02-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §16/22   Dnr: SN 2021/115 
 
Riktlinje för hälso- och sjukvård 
Planering och insatser vid värmebölja 
 

Beslut 
Socialnämnden besluta att anta revideringen av riktlinjen 
”Planering och insatser vid värmebölja”. 
 
Riktlinjen antas gälla till och med mars år 2026. 

Ärendebeskrivning 

Perioder av höga temperaturer kan orsaka hälsoproblem och 
ökad dödlighet. Med klimatförändringarna förväntas 
värmeböljor bli vanligare. Negativa effekter kan uppstå snabbt 
som uttorkning, värmeslag och även hjärtinfarkt. Våra äldre 
multisjuka är en riskgrupp då de har svårt att reglera 
kroppstemperaturen.  
 
Syftet med riktlinjen är att förebygga och mildra 
hälsokonsekvenser som kan påverkas av en värmebölja. 
Enheterna behöver göra handlingsplaner för att minska risken 
för negativa effekter. Vägledning finns hos 
Folkhälsomyndigheten.  
 
Utvärdering behöver också göras av eventuella negativa 
hälsoeffekter kopplade till värmebölja. Detta för att kunna se om 
värmeböljan medfört vårdskada eller kunnat medföra vårdskada 
men även ta lärdom av vilka insatser som har varit effektiva. 

Förslag till beslut 

1. Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden besluta att anta 
revideringen av riktlinjen ”Planering och insatser vid 
värmebölja”. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Meddelas för åtgärd 
 

För kännedom 
MAS 

Verksamhetschefer 

Enhetschefer vård och omsorg/funktionsstöd 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §17/22   Dnr: SN 2021/116 
 
Riktlinje för Digital signering och delegering i MCSS 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta Riktlinjen Digital signering och 
delegering i MCSS. 
 
Riktlinjen antas gälla till och med mars år 2026. 
 

Ärendebeskrivning 

Ordination, hantering och delegering av läkemedel i hälso- och 
sjukvård (HSL) är reglerat av Socialstyrelsen i föreskrift – HSLF-
FS 2017:37.  

Riktlinjen Digital	signering	och	delegering	i	MCSS är till för 
utförare som har MCSS (Appva) för digital signering av hälso- 
och sjukvårdsåtgärder, både delegerade (läkemedelshantering) 
och övriga fördelade HSL åtgärder som exempelvis benlindning, 
mätvärden, såromläggningar.  

MCSS möjliggör också uppföljning och kontroll för bedömning 
och utvärdering av HSL åtgärderna. Riktlinjen tar också upp 
ansvar på flera nivåer, chefer, legitimerad personal och 
personalens ansvar och hur man hanterar boende och 
medarbetare. 

Riktlinjen är ett stöd för verksamheterna hur man arbetar 
digitalt i systemet MCSS. 

Förslag till beslut 

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att anta 
riktlinjen Digital	signering	och	delegering	i	MCSS.	

Meddelas för åtgärd 
 

För kännedom 
MAS 
Verksamhetschefer 
Enhetschefer vård och omsorg/funktionsstöd 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2022-02-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
SN §18/22   Dnr: SN 2021/111 
 
Ej verkställda beslut kvartal 3 år 2021 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att redovisning av ej verkställda beslut 
kvartal 3 årtal 2021 överlämnas till kommunfullmäktige. 

 

Ärendebeskrivning	
Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd 
enligt Socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt Lagen som 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 
	Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 3 årtal 2021 
överlämnas till kommunfullmäktige. 
 

Meddelas för åtgärd 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 

För kännedom 
Utvecklingsstrateg 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2022-02-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §19/22   Dnr: SN 2022/12 
 
Årsredovisning 2021 för socialnämnden 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen 
och överlämna den till kommunstyrelsen.  
 

Ärendebeskrivning 

Året har präglats av pandemin. Förvaltningen har arbetat med 
nya flexibla lösningar, modeller för samarbete och en stor 
förmåga att agera utifrån snabbt förändrade förutsättningar. 
Förvaltningens huvudsakliga huvuduppgift har varit att leverera 
verksamheternas grunduppdrag samtidigt som att minska 
risken för smittspridning och skydda äldre och svårt sjuka som 
är i riskgrupp.  
 
Inom verksamheten Vård och Omsorg har 20 medarbetare 
utbildat sig till undersköterskor i samarbete med Masugnen. 
Medarbetare med deltidstjänst inom kommunals avtalsområde 
har erbjudits heltidsanställning eller ökad sysselsättningsgrad. 
Inom Vård och Omsorg har andel tillsvidare med 
heltidsanställning gått från 48,15% (2020) % till 59,3% (2021). 
 
Handläggare inom myndighetsenheten har tagit fram modeller 
och arbetssätt kring "digitala vårdmöten" Verksamheten har 
tagit steg framåt och med hjälp av välfärdsteknik som 
surfplattor och applikationer för videokonferenser. Inom 
försörjningsstöd ges nu möjlighet att göra digitala ansökningar 
och inom familjeenheten kan orosanmälningar göras digitalt 
direkt till enheten. 
 
Sommarkolla för personer med funktionsnedsättning har 
genomförts. Dessutom har förvaltningen även haft sommarkollo 
för äldre där cirka 30 personer deltog under en vecka.  
 
Verksamheten Individ och familj är oroad över de utmaningar 
de står inför. Pandemin har till viss del bidragit till våld i 
hemmet, ökat missbruk och ökad psykisk ohälsa.  
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2022-02-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Verksamheten har anställt två sakkunniga socialsekreterare 
inom familjeenheten.  
 
Förvaltningen kommer att arbeta mer förebyggande och 
hälsofrämjande då medel till detta har avsatts tillsammans med 
övriga förvaltningar i kommunen. 
 
Socialnämnden har under 2021 haft ett ansträngt läge när det 
gäller ekonomin. Efterfrågan av förvaltningens tjänster har varit 
hög inom samtliga verksamhetsområden samtidigt som 
pandemin fortsatt påverkar bemanningen. Under året tilldelas 
nämnden ett budgettillskott på 25 Mnkr som fördelades ut till de 
verksamheter där det varit högt tryck under en längre tid samt 
att 5 Mnkr öronmärktes för hälsofrämjande- och förebyggande 
arbete. Total budgetavvikelse för 2021 är -25,1 Mnkr (4,4 %) 
vilket är lägre än prognosticerat, främst på grund av lägre 
kostnader än väntat inom Individ och familjeomsorgen i slutet 
av året.  

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
1. Att godkänna verksamhetsberättelsen och överlämna den 

till kommunstyrelsen.  
 
 
För åtgärd: 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef socialförvaltningen 
Verksamhetschefer socialförvaltningen 
Utvecklingsstrateg socialförvaltningen 
 

 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 10 (19) 

 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2022-02-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §20/22   Dnr: SN 2021/102 
 
Uppföljning av internkontroll 2021 för 
socialförvaltningen 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av 
internkontrollrapporten för år 2021 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen. 
 

Ärendebeskrivning 

Socialförvaltningen använder internkontroll som hjälp för att 
arbeta med moment som identifierats som riskfyllda. 
Internkontrollen är en viktig del av styrningen och utvecklingen 
av verksamheten. Det är även ett sätt för kommunstyrelsen att 
utöva sin uppsiktsplikt. En god internkontroll bidrar till att 
verksamheten bedrivs effektivt och säkert, med medborgarnas 
bästa för ögonen. Internkontrollmomenten ska mäta hur 
riskutsatt grunduppdraget är genom respektive kvalitetsfaktor 
med tillhörande kontroll av en bedömd risk. Förvaltningen har i 
uppdrag att genomföra internkontroll i samband med 
delårsbokslutet och dels i samband med årsbokslutet. 
 
Förvaltningen har vid helåret 2021 fyra internkontrollmoment 
att kontrollera, resterande fyra kontrollerades vid 
delårsuppföljningen. De som kontrollerats vid helåret är 
följande; att förvaltningen inte har avtal avseende externa 
placeringar utanför ramavtalet gällande barn och unga, att 
förvaltningen inte har avtal avseende externa placeringar 
utanför ramavtalet gällande vuxna, att tidsgränser som är 
aktuella vid utredning av ungdomsärenden, dvs också för 
skyddsbedömning samt för beslut att inleda/ej inleda utredning 
samt att trygg/säker hemgång efter utskrivning från lasarettet 
följs upp.  
 
Ett av momenten föranleder åtgärd. Det är kontroll av de 
tidsgränser som är aktuella vid utredning av ungdomsärenden - 
max fyra månader. 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2022-02-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
1. Att godkänna uppföljningen av internkontrollrapporten för 

verksamhetsberättelse 2021 och överlämnar det till 
kommunstyrelsen. 

 
 
 
För åtgärd: 
Kommunstyrelsen 
Verksamhetschefer Socialförvaltningen 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2022-02-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §21/22   Dnr: SN 2022/5 
 
Information från verksamheten januari år 2022 
 

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

Individ och familj 

Fortsatt tryck gällande orosanmälninngar. Summering av året är 
något förre men fler av orosanmälningarna har lett till 
utredning. Rekrytering av ny enhetschef pågår inom 
familjeenheten för närvarande är Maria Arnessonsom är 
enhetschef för Öppenvården TF för familjenheten.  

Försörjningsstöds trend med minskade antal ansökningar och 
antal pågående ärenden samt lägre utbetalning fortsätter  

Funktionsstöd	

Tre individer väntar på bostad med särskild service. 

”Kuben” påbörjar denna vecka med bedömningar av 
omsorgsbehoven hos våra enskilda på gruppbpoenden. 

Rekrytering av en enhetschef inom funktionsstöd pågår. 

Utifrån covid är situationen ansträngd för våra medarbetare och 
de har varit fantastiska under storhelgerna som varit i att 
hjälpas åt att ge tillgodose våra enskilda sina behov. Det har 
varit och är en hög sjukfrånvaro under decemeber månad med 
en kulmen under jul o nyår. Tyvärr ser den ut att fortsätta unde 
januari. Det innebär att man behövt beordra övertid och 
kostnaderna för vikarier kommer stiga. 

Två pågående Lex Sara 

Vård	och	Omsorg	

Korttids 20st (ytteligare 2 enskilda preliminärt klara tis) 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2022-02-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Det är ett hårt tryck på korttids nu. Kommer bli fullt under 
veckan om inte enskilda kommer till på säbo eller hem.  

 Korttids i väntan på säbo 4 st (varav 2 tilldelade sedan 
tidigare)  

 Korttids i väntan på säbodemens 0 st  
 Kö till säbo 6st 
 Kö till demens 6st (inklusive korttids) 

 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
1. Tacka för informationen och lägga den till handlingarna 
2.  
 

Meddelas för åtgärd 
 

För kännedom 
Förvaltningschef 

Verksamhetschefer  
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2022-02-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §22/22   Dnr:  
 
Information från ordförande 
 

Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
 
Ordförande informerade på beredande socialnämnd i januari år 
2022 att det varit relativt lugnt under helgerna (jul och nyår) 
gällande socialjouren. 
 

Meddelas för åtgärd 
 

För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2022-02-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §23/22   Dnr:  
 
Informationsärende Utredning Lex Sarah IVO dnr 
3.1.2–37078/2021 (SN 2021/105–8) 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
 
Syftet med Lex Sarah är att komma till rätta med systematiska 
och organiska bister i verksamheten och att förhindra att 
liknande missförhållanden uppkommer igen. 
 
Det ska utveckla arbetet så den enskilde får insatser av god 
kvalitet men också skydda från missförhållande. Utredningen 
ska visa på vad som har hänt, varför det har hänt (identifiera 
brister/orsaker till det inträffade) och vad som har gjorts och 
kommer att göras för att undanröja missförhållandet, såväl på 
kort sikt som på lång sikt. 
 
På beredande nämnd i januari år 2022 informerades 
socialnämnden om arbetet med den rapport, gällande Utredning 
Lex Sarah IVO dnr 3.1.2–37078/2021, som är en del av det 
systematiska kvalitetsarbetet. Med vid redovisningen var 
enhetschefer Emma Thegel och Semko Abdullah-Duhoki. 
 

Meddelas för åtgärd 
Verksamhetschef vård och omsorg 

För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
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SN §24/22   Dnr:  
 
Informationspunkt: Enkät till politikerna - utvärdering 
Lindesbergs politiska organisation 
 

Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
 
Professional Management AB har fått i uppdrag att utvärdera 
Lindesbergs kommuns politiska organisation. Ledamöter och 
ersättares erfarenheter och synpunkter är viktiga för 
utvecklingen av den politiska organisationen och Professional 
Management AB hoppas att fler ledamöter/ersättare i 
Lindesbergs kommuns nämnder besvarar en enkät kring detta. 
 
Ordförande Mathz Eriksson (C) uppmanar ledamöter och 
ersättare att besvara Professional Management AB enkät. 
 

Meddelas för åtgärd 
 

För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2022-02-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §25/22 
 
Delegationsärenden 
 

Beslut 
 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till socialnämnden: 
 
Delegationsrapport avdelning individ och familj 2021-
11-01 - 2021-11-30 Dnr SN 2022/2 

 
2022-02-01 Anmälan Lex Sarah Dnr SN 2021/136 

 
2022-02-01 Lex Sarah LSS gruppboende Dnr SN 
2022/9 

 
2022-01-12 Abonnemangsavtal för licens, 
uppdateringsservice och mjukvarusupport avseende 
kuben Dnr SN 2022/1 

 
2022-01-12 Konsultavtal för konsulttjänster projekt 
kuben, införandeprojekt bostad med särskild service 
Dnr SN 2022/1 

 
2022-01-14 Yttrande och handlingar i ärende ej 
verkställt beslut om korttidsboende enligt SoL, IVO dnr 
3.3.1–29845/2021 Dnr SN 2021/106 

 
2022-01-25 Avtal med Apoteket AB om 
kvalitetsgranskning av läkemedelshantering Dnr SN 
2022/1 

 
2022-01-31 Lex Sarah Lindesberg Dnr SN 2022/10 

 
2022-01-31 Komplettering till Lex Maria, IVO dnr 
3.1.1–01195/2022 Dnr SN 2022/4 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2022-02-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §26/22 
 
Meddelanden 
 

Beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till socialnämnden: 
 
2022-02-01 Svar på frågor om Tallåsen äldreboende 
Dnr SN 2022/11 

 
2022-02-02 Svar på synpunkter på avgift för hemtjänst 
Dnr SN 2022/6 

 
2022-01-03 Lex Maria om bristfällig omvårdnad, IVO 
dnr 3.1.1–01195/2022 Dnr SN 2022/4 

 
2022-02-03 Tjänsteanteckning om klagomål på 
hantering av orosanmälan - sekretess, IVO Dnr 3.4.2–
04995/2022–2 Dnr SN 2022/13 

 
2022-01-04 HSLF-FS 2021:106 Socialstyrelsens 
föreskrifter om ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 
2016:86) om socialnämndens skyldighet att lämna 
statistiska uppgifter om insatser till äldre och personer 
med funktionsnedsättning    

 
2022-01-11 Dom i Förvaltningsrätten 2022-01-11 om 
överklagat beslut i socialnämnden 2021-10-25 om 
ekonomiskt bistånd - avslag för klagande    

 
2022-01-12 Synpunkter på avgift för hemtjänst Dnr SN 
2022/6 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2022-02-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

2022-01-13 Ansökan från IVO om prövning av särskild 
avgift i ärende om ej verkställt beslut om korttidsboende 
enligt SoL, IVO dnr 3.3.1–25159/2020, 
Förvaltningsrättens målnr 115–22 Dnr SN 2020/103 

 
2022-01-14 Dom i Förvaltningsrätten 2022-01-14 om 
ekonomiskt bistånd - avslag för klagande    

 
2022-01-14 Svar på synpunkter på avgift för hemtjänst 
Dnr SN 2022/6 

 
2022-01-20 Dom i Förvaltningsrätten 2022-01-20 om 
ekonomiskt bistånd - avslag för klagande Dnr  

 
2021-12-20 Lex Sarah LSS Dnr SN 2022/9 

 
2022-01-21 Dom i Förvaltningsrätten 2022-01-21 om 
bistånd enligt socialtjänstlagen - avslag för klagande    

 
2021-11-22 Protokollsutdrag från 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 november 
2021 KF § 121 - Delårsrapport 2021 Dnr SN 2021/104 

 
2022-01-23 Synpunkter på avgift för hemtjänst efter 
svar från enhetschef Dnr SN 2022/6 

 
2022-01-24 Lex Sarah 2022-01-19 Dnr SN 2022/10 

 
2021-01-25 Synpunkter på avgift för hemtjänst - svar 
från enhetschef Dnr SN 2022/6 

 
2022-01-28 Frågor om Tallåsen äldreboende Dnr SN 
2022/11 

 
2022-01-28 Synpunkter på avgift för hemtjänst efter 
svar från enhetschef Dnr SN 2022/6 

 
2021-01-31 Överlämnande av klagomål på hantering av 
orosanmälan - sekretess, IVO Dnr 3.4.2–04995/2022–2 
Dnr SN 2022/13 

 
 


