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 Sammanträdesdatum  
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-09-15 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  
för protokoll 

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

 

 
  

Plats och tid: 
 

Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 09:00-15:50 

Beslutande: Elin Axelsson (S) 
Bo Stenberg (S) 
Ulla Lundqvist (S) 
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 Tuula Marjeta (C) 
Fredrik Rosenbecker (SD) tjänstgörande, ers Björn Larsson (-) 
Ingalill Lennartdotter (MP) 
 

Övriga deltagare: Madde Gustavsson, förvaltningschef 
Jessica Öhlund, verksamhetschef vård och omsorg 
Malin Spiik, utvecklingsstrateg 
Peter Björklund, utvecklingsstrateg 
Anna Hedman, Kommunal 
Jessica Brogren, kanslienheten 
 

Utses att justera Bertil Jansson ersättare Marie Lindh 
Justeringens plats 
och tid: 

Lindesbergs kommunhus 2022-09-22, kl 15:00 

Underskrifter 
 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Jessica Brogren 

 
Paragraf 

 
96 - 105 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Mathz Eriksson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Bertil Jansson 



 

 Sammanträdesprotokoll 2 (16) 

 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2022-09-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Ärendeförteckning 

 
§96/22 Dataskyddsombudets årsrapport 2021 
  
§97/22 Uppdrag från kommunstyrelsen om att utvärdera möjligheterna 

med att ansluta hushåll med fiber som ett komplement till 
traditionell omsorg 

  
§98/22 Socialnämndens och tillväxtnämndens arbete med att få 

individer som uppbär ekonomiskt bistånd till 
arbetsmarknadsinsatser 

  
§99/22 Sammanställning ej verkställda beslut, kvartal 2 2022 
  
§100/22 Tillägg revidering Delegationsordning socialnämnden 2022 
  
§101/22 Uppdrag från socialnämnd - externa placeringar augusti 
  
§102/22 Information från verksamheten augusti 2022 
  
§103/22 Information från ordförande 
  
§104/22 Delegationsärenden 
  
§105/22 Meddelanden 
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Socialnämnden 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §96/22   Dnr: SN 2022/53 
 
Dataskyddsombudets årsrapport 2021 
 

Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
 
Vid beredande socialnämnd i augusti år 2022 redovisade 
Nathalie Holvik dataskyddsombud årsrapporten för år 2021. 
 
År 2020 ingick Hällefors kommun, Lindesbergs kommun, 
Ljusnarsbergs kommun, Nora kommun och 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ett avtal 
om samverkan i personuppgiftsfrågor, dataskydd och 
dataskyddsombud. 
 
Den rapport som redovisades är framtagen av 
dataskyddsombudet för Lindesbergs kommun. Rapporten inleds 
med en uppföljning av de mål som inkluderats i 
dataskyddsombudets årsrapport för år 2020. Därefter följer en 
utvärdering av de personuppgiftsansvarigas arbete med 
personuppgifter och dataskyddsfrågor under år 2021. 
Utvärderingen är uppdelad i olika delområden som rör 
grundläggande krav i GDPR. 
 
Dataskyddsombudets helhetsbedömning är att årsrapporten 
visar på att det finns brister i det grundläggande arbetet med 
frågor som rör personuppgiftsbehandling och dataskydd. För att 
åtgärda dessa brister rekommenderar dataskyddsombudet att 
de åtgärdsförslag som angetts ovan följs, samt att de 
personuppgiftsansvariga prioriterar kompetenshöjande insatser 
i alla led. Exempelvis genom att boka in utbildningar med 
dataskyddsombudet.
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

I de kontakter som dataskyddsombudet har haft med 
personuppgiftssamordnare och andra medarbetare så lyfts ofta 
tids- och resursbrist som en av de största utmaningarna med 
frågor som rör personuppgiftsbehandling och dataskydd. 
Dataskyddsombudet rekommenderar därför att verksamheterna 
ser över om det finns möjlighet att tillsätta mer tid och resurser 
till dessa frågor. 
 
Under år 2022 kommer dataskyddsombudet främst att fokusera 
på att ta fram verksamhetsspecifikt utbildningsmaterial, samt 
framtagande av övergripande vägledningsmaterial som kan 
användas som stödmaterial vid bland annat upprättandet av 
rutiner. Detta för att kunna möta de behov som finns inom 
verksamheterna. 
 
Under år 2021 har 23 personuppgiftsincidenter har 
inrapporterats i Lindesbergs kommun. 
 

Meddelas för åtgärd 
 

För kännedom 
Dataskyddsombud 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §97/22   Dnr:  
 
Uppdrag från kommunstyrelsen om att utvärdera 
möjligheterna med att ansluta hushåll med fiber som 
ett komplement till traditionell omsorg 
 

Beslut 
Ärendet utgår. 

Ärendebeskrivning 
 
 
 
 

Meddelas för åtgärd 
 

För kännedom 
Förvaltningschef 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §98/22   Dnr: SN 2022/61 
 
Socialnämndens och tillväxtnämndens arbete med att 
få individer som uppbär ekonomiskt bistånd till 
arbetsmarknadsinsatser 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som 
sitt och överlämna detta till revisorerna i Lindesbergs kommun. 
 

Ärendebeskrivning  
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i 
Lindesbergs kommun genomfört en granskning avseende 
ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser. 
Granskningens syfte är att bedöma om socialnämnden och 
tillväxtnämnden säkerställer en ändamålsenlig process som 
leder till att individer som uppbär ekonomiskt bistånd får 
tillgång till arbetsmarknadsinsatser som kan leda till egen 
försörjning. 

Revisionen bedömer att nämnderna i allt väsentligt säkerställer 
ändamålsenliga processer som leder till att individer som 
uppbär ekonomiskt bistånd får tillgång till arbetsmarknads-
insatser som kan leda till egen försörjning. Ett fåtal punkter som 
socialnämnden får i uppdrag att arbeta vidare med.  

Revisorerna påvisar vikten av fortsatt arbete för de ca 30% av 
ärenden som idag inte har handlingsplaner.  

 Förvaltningen jobbar fortsatt mot målet att de ärenden som 
kan ha handlingsplaner ska ha det under hösten -22. Arbetet 
sker genom att med kontinuitet följa upp varje ärende och 
vid ärendegenomgångar men även på APT. Dock kan alla 
ärenden inte ha handlingsplaner utifrån att många söker 
som nybesök och får avslag och inte blir fortsatt aktuella.  
På de ärenden som har permanenta försörjningshinder ca 
10-talet ärenden, där har vi inte någon plan mot 
självförsörjning. 
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Revisionen rekommenderar utvärdering och uppföljning av 
fortsatta med FIA (Förutsättningar inför arbete).  
 
 Tillsammans med arbetsmarknadsenheten pågår ett 

analysarbete för att utreda om FIA är ett instrument som är 
ändamålsenligt och som kan bidra till högre effekter för 
försörjningsstödstagare. Under hösten kommer beslut tas 
om huruvida FIA ska vara ett instrument som ska användas 
för målgruppen eller om vi ska fokusera på andra, 
kvalitetssäkrade metoder 
 
Revisionen rekommenderar socialnämnden att göra 
behovsanalys för ytterligare utveckling av förberedande 
insatser som kan bidra till stegförflyttning för de som står 
allra längst ifrån arbetsmarknaden.  
 

 Försörjningsstöd kommer att göra en behovsanalys till 
hösten för att utreda om det finns behov av andra 
förberedande insatser som kan medföra stegförflyttning i 
ärenden som står långt ifrån arbetsmarknaden 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att anta förvaltningens 
yttrande som sitt och överlämnar till revisorerna i Lindesbergs 
kommun. 
 
 
För åtgärd: 
Enhetschef Försörjningsstöd 
 

För kännedom: 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef individ och familj 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §99/22   Dnr: SN 2022/68 
 
Sammanställning ej verkställda beslut,  
kvartal 2 2022 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att Redovisning ej verkställda beslut, 
kvartal 2 överlämnas till kommunfullmäktige. 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt 16 kap 6 f-h §§ SoL (socialtjänstlagen) är kommunerna 
skyldiga att rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL, 
samt 28 f-h §§ LSS (Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade) enligt 9 § LSS, som ej verkställts inom tre 
månader från beslutsdatum.  
 
Även beslut som har avbrutits och ej verkställts inom tre 
månader ska rapporteras. Rapporteringen sker kvartalsvis till 
IVO, inspektionen för vård och omsorg, i samband med denna 
rapportering skall socialnämnd informeras och sedan 
överlämnas till kommunfullmäktige.  
 
Om IVO bedömer att den enskilde har fått vänta oskäligt länge 
på att ett beslut ska verkställas kan myndigheten ansöka om 
utdömande av en särskild avgift hos förvaltningsrätten. 
 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta redovisning ej 
verkställda beslut gällande kvartal 2 överlämnas till 
kommunfullmäktige 
 
För åtgärd: 
Kommunfullmäktige 
 

För kännedom: 
Utvecklingsstrateg SN 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §100/22   Dnr: SN 2022/34 
 
Tillägg revidering Delegationsordning socialnämnden 
2022 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna och anta den 
kompletterande revideringen i enlighet med förvaltningens 
förslag gällande Delegationsordning Socialnämnden. 
 

Ärendebeskrivning 
En stor revidering av gällande delegationsordning för 
Socialnämnden genomfördes i mars 2022.  
 
Organisations- och lagförändringar föranleder kontinuerlig 
revidering i delegationsordningen. Likaså att det vid tillämpning 
av delegation ibland behöver tydliggöras och revideras för 
verksamhetens bästa.  
 
I detta fall rör det område 2 Individ och familj, stycke Övrig 
vuxen (2.8) och punkt D: 
 
Begäran	till	Försäkringskassan	eller	Pensionsmyndighet	att	
nämnden	ska	uppbära	del	av	sjukpenning,	förebyggande	
sjukpenning,	pension,	sjukersättning	eller	aktivitetsersättning	för	
den	som	bereds	vård	i	sådant	hem	för	vård	och	boende	eller	
familjehem	inom	socialtjänsten	som	ger	vård	och	behandling	åt	
missbrukare	av	alkohol	eller	narkotika.	
 
Samt då ärende och delegat för områdena Vård och omsorg samt 
Funktionsstöd ska likställas med Individ och familj. 
I detta fall gäller det under Vård	och	omsorg	och	myndighet, 
punkt 3C samt under Funktionsstöd	och	myndighet, punkt 4B 
respektive 4R:  
 
Beslut	om	köp	av	korttidsplats	eller	boende	i	annan	kommun	eller	
hos	annan	vårdgivare:	
- Vårdvistelse	i	max	tre	månader	
- Vårdvistelse	utöver	tre	månader	
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Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
Godkänna och anta den kompletterande revideringen i enlighet 
med bifogad Delegationsordning Socialnämnden. 
 
 
För åtgärd: 
Utvecklingsstrateg socialförvaltningen 
 

För kännedom: 
Verksamhetschef funktionsstöd 
Enhetschef e-hälsa och Myndighetsenheten 
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SN §101/22   Dnr: SN 2020/106 
 
Uppdrag från socialnämnd - externa placeringar 
augusti 2022 
 

Beslut 
Socialnämnden tackar för redovisningen och lägger den till 
handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden tar på beslutande nämnd del av redovisning av 
externa placeringar gällande augusti år 2022.	
 
 
 
För åtgärd: 
 
 

För kännedom: 
Verksamhetschef individ och familj 
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SN §102/22   Dnr: SN 2022/5 
 
Information från verksamheten augusti 2022 
 

Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen. 

 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden får vid beredande nämnd information om: 
 
Vård	och	omsorg	
- Kösituationen 
- Beläggning på korttids 
- Bemanningsläget 

 
Funktionsstöd 
- Kösituationen 

 
Individ	och	familj	
- Inflöde av ansökningar och anmälningar 
-  
 
 
För åtgärd: 
 
 

För kännedom: 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer 
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SN §103/22   Dnr:  
 
Information från ordförande 
 

Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Mathz Eriksson (C) gav information om att det inte 
varit många ärenden under sommaren som krävt 
ordförandebeslut. 
 

Meddelas för åtgärd 
 

För kännedom 
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SN §104/22 
 
Delegationsärenden 
 

Beslut 
 
Socialnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
 
Inga delegationsbeslut meddelades socialnämnden. 
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SN §105/22 
 
Meddelanden 
 

Beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till socialnämnden: 
 
Överlämnande av upplysning om brister avseende 
delegering inom hemtjänst, Kärnan IVO dnr 3.4.2–
30607/22–3 Dnr SN 2022/90 

 
Synpunkter på hälsoschema med mera från anställd på 
Solliden Dnr SN 2021/113 

 
Synpunkter på hälsoschema med mera från anställd på 
Solliden Dnr SN 2021/113 

 
2022-08-04 Svar på klagomål på Hemtjänstens 
bemötande och planering av vårdinsatser för enskild  

 
2022-09-05 Dokument med sammanställning av tankar 
och synpunkter från Solliden, Frövi Dnr SN 2021/113 

 
2022-08-15 Beslut i Inspektionen för vård och omsorg 
2022-08-15 om Lex Maria Solliden IVO dnr 3.1.1–
23200/2022–7 - ärendet avslutas Dnr SN 2022/66 

 
2022-08-16 Protokollsutdrag från sammanträde med 
Hällefors kommunstyrelse 2022-08-16 § 152 
Avtalssamverkan med Lindesberg, Nora och 
Ljusnarsbergs kommuner kring personliga ombud Dnr 
SN 2021/8 

 
2022-08-19 Uppföljning av tidigare inspektion av 
kommunens årliga uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbete Dnr 2021–034536    
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2022-08-23 Information om oanmäld inspektion av 
Rönnstigen gruppbostad enligt LSS och Rönnliden 
bostad med särskild service 2022-08-23, IVO dnr 3.5.1–
31136/2022–1 Dnr SN 2022/92 

 
2022-08-24 Synpunkter på hälsoschema från anställd 
på Solliden Dnr SN 2021/113 

 
2022-08-24 Synpunkter på hälsoschema från anställd 
på Solliden Dnr SN 2021/113 

 
2022-08-24 Synpunkter på hälsoschema från anställd 
på Solliden Dnr SN 2021/113 

 
2022-08-24 Synpunkter på arbetsmiljö från anställd på 
Solliden Dnr SN 2021/113 

 
2022-08-28 Synpunkter på personal och hälsoschema 
vid särskilt boende Dnr SN 2021/113 

 
2022-08-28 Synpunkter på personal och hälsoschema 
vid särskilt boende Dnr SN 2021/113 

 
2022-08-28 Beslut av Inspektionen för vård och 
omsorg 2022-08-28 om Lex Sarah familjehem, IVO dnr 
3.1.2–21492/2022–6 - ärendet avslutas Dnr SN 2022/59 

 
2022-08-30 Information om ställningstagande: 
Förlängning av rekommendation om gemensam 
finansiering av ett mer samlat system för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter Dnr SN 
2022/93 

 
 

 

 


