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 Sammanträdesdatum  
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-12-16 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

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

 

 
  

Plats och tid: 
 

Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 09:00-14:30 

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) 
Jari Mehtäläinen (SD) 

Ersättare: Bertil Jansson (M) deltog på distans 
Ingalill Lennartdotter (MP) deltog på distans 
Stina Sundling (L) deltog på distans 

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

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

Lindesbergs kommunhus 2021-12-17, kl 14:00 

Underskrifter 
 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Jessica Brogren 

 
Paragraf 

 
186 - 199 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Mathz Eriksson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Sven-Erik Larsson 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2021-12-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Ärendeförteckning 

 
§186/21 Utvärdering av inköpsstopp 
  
§187/21 Riktlinje vid misstankar om brott och övergrepp mot personer 

med funktionsnedsättning 
  
§188/21 Handlingsplan POSOM (psykiskt och socialt omhändertagande 

vid större olycka eller kris) 
  
§189/21 Information från verksamheten 2021-11-18 
  
§190/21 Information från ordförande 
  
§191/21 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner  

enligt Socialtjänstlagen (SoL) för år 2022 
  
§192/21 Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, 

vårdnadsöverflyttningar med mera för år 2022 
  
§193/21 Ersättningar för kontaktfamiljer/stödfamiljer och 

kontaktpersoner LSS år 2022 - cirkulär 21:41 
  
§194/21 Ersättningsnivåer för viss privat utförd personlig assistans enligt 

LSS 9 § 2, år 2022 
  
§195/21 Försörjningsstöd enligt riksnorm år 2022 
  
§196/21 Externa placeringar 
  
§197/21 Delegationsärenden 
  
§198/21 Meddelanden 
  
§199/21 Informationsärenden 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2021-12-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
§186/21   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 september och sista 
oktober 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 anläggningstillgångar, inköp och 
underhåll av maskiner, förbrukningsinventarier och material, 
kontorsmaterial och trycksaker samt representation. Av dessa 
har inköp av anläggningstillgångar, inköp och underhåll av 
maskiner och representation minskat jämfört med föregående 
år men det var en minskning även innan inköpsstoppet infördes. 
Minskningen har blivit 0,2 Mnkr större sedan förra 
utvärderingen.   
 
Kostnaderna för förbrukningsinventarier och kontorsmaterial 
har ökat med 1,1 Mnkr jämfört med föregående år. Ökningen är 
0,3 Mnkr högre jämfört med föregående månad.  
Ändringen inom övriga slagkategorier redogjordes för 
föregående månad och det är inga väsentliga förändringar under 
oktober.  
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2021-12-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
Det går inte att se någon effekt av inköpsstoppet efter oktober 
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 
 

 2021-12-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§187/21   Dnr: SN 2021/109 
 
Riktlinje vid misstankar om brott och övergrepp mot 
personer med funktionsnedsättning 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta den reviderade riktlinjen vid 
misstankar om brott och övergrepp mot personer med 
funktionsnedsättning. 
 

Ärendebeskrivning 

Socialförvaltningen har sedan 2014 haft en riktlinje avseende 
misstankar om brott och övergrepp mot personer med 
funktionshinder, då socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2014:4 
”Våld i nära relation” utkom. I skriften går bland annat att läsa 
”Nämnden bör såväl vid planering av verksamheten som i 
enskilda ärenden beakta de särskilda behov som en våldsutsatt 
kan ha på grund av bland annat funktionsnedsättning”. 
 
Riktlinjen är uppdaterad med ett avsnitt om skydds- och 
begränsningsåtgärder. Att tydliggöra hur dessa åtgärder kan 
användas för att skydda våra enskilda och upplysa våra 
medarbetare om vilka regler som gäller.  
Det förekommer att Lex Sarah-anmälningar inkommer när dessa 
metoder används utan att vara genomtänkta, dokumenterade, 
uppföljande och enligt de rutiner som finns. 
 
Riktlinjen är även uppdaterad med länkar till information och 
utbildningar som finns via socialstyrelsen och kunskapsguiden. 
 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
1. Att anta den reviderade riktlinjen vid misstankar om brott 

och övergrepp mot personer med funktionsnedsättning 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2021-12-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

För åtgärd: 
 
 

För kännedom: 
Verksamhetschefer 
Enhetschefer  
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2021-12-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§188/21   Dnr: SN 2021/112 
 
Handlingsplan POSOM (psykiskt och socialt 
omhändertagande vid större olycka eller kris) 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta ny revidering av handlingsplan 
för POSOM.  
 
Samt att ge uppdrag till förvaltningschef att i dialog med 
Räddningstjänsten diskutera deras roll i ledningsgruppen. 
 

Ärendebeskrivning 

 
Handlingsplan POSOM är en del i Lindesbergs kommuns 
övergripande krisorganisation och en plan för extraordinära 
krissituationer. 
 
Vid större och akuta krissituationer där ett flertal personer och 
anhöriga drabbas inom kommunens geografiska område skall 
psykiskt och socialt omhändertagande säkerställas. För att klara 
dessa insatser finns POSOM. 
 
POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande vid stora 
olyckor och katastrofer. 
 
Resursen POSOM ersätter inte kommunens ordinarie stödjande 
verksamheter för människor i kris eller arbetsgivarens 
arbetsmiljöansvar utan det är en funktion som kan användas när 
omprioriteringar av ordinarie organisation och resurser inte 
täcker behovet av akut krisstöd 
 
Socialchef har uppdraget att revidera gällande handlingsplan. 
Däri behöver bland annat förtydligas de olika resursernas och 
huvudmäns uppdrag kopplat till POSOM arbete, uppdraget samt 
finansiering.  
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2021-12-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta  
 Att anta ny revidering av handlingsplan för POSOM  
 Att ge uppdrag till förvaltningschef att i dialog med 
Räddningstjänsten diskutera deras roll i ledningsgruppen. 
Förvaltningschef får uppdrag att samordna finansiering av 
POSOM 
 
 
För åtgärd: 
Socialchef 
 

För kännedom: 
Verksamhetschef Individ och familj resp funktionsstöd 
Samtliga förvaltningschefer 
Kommundirektör 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2021-12-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§189/21   Dnr: SN 2021/25 
 
Information från verksamheten 2021-11-18 
 

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

Ärendebeskrivning 

Följande information delgavs socialnämnden: 
 
Avdelningen	för	individ	och	familj	
 Från att i början av hösten haft en nivå av oros anmälningar 

motsvarande förgående år så under början av november har 
en oroväckande trend gällande antalet orosanmälningar 
ökat rejält främst kopplat till våld.  Vuxen har dubbelt så 
många anmälningar mot förgående månad. 
Arbetsbelastningen på familjeenheten är för närvarande tuff 
och trycket på öppenvården är också högt.  

 Positiv trend är att försörjningsstödskurvan hittills under 
året visar på en minskning både gällande ärende mängd och 
utbetalningar. 

 
Avdelningen	för	funktionsstöd	
 Två individer väntar på boende med särskild service varav 

ett är ett förhandsbesked. 
 Processen med införande av IBIC (Individens behov i 

centrum) inom funktionsstöd har påbörjats en 
processledare inom socialförvaltningen kommer anställas 
under 1 år 

 Förvaltningen har beviljades statsbidrag för nya 
arbetsmetoder, under december kommer införandet av 
Kuben att påbörjas. Kuben är ett verktyg för att mäta den 
enskildes behov av insatser och kommer ge ett underlag för 
rätt bemanning. 

 Vikarierande enhetschef under en föräldraledighet är Sofie 
Larsson Enqvist med ansvarsområde: Ånäs, Frögården och 
Näsgården 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2021-12-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
Avdelningen	för	vård	och	omsorg	
Korttidsboende 18st (2 till på väg)	

 Korttidsboende i väntan på särskilt boende, sex individer 
 Korttidsboende i väntan på särskilt boende demens, två 

individer 
 Beslut särskilt boende 12 individer (inklusive korttids) 
 Beslut särskilt boende demens fem individer (inklusive 

korttids) 
 Demensdagvård avslutas i årsskiftet. 
 Aktivitet och gemenskap för seniorer med hjälp av digitala 

teknikprojektet startas upp 
 
 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta att tacka för 
informationen och lägga den till handlingarna 
 
 
 
För åtgärd: 
 
 

För kännedom: 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2021-12-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§190/21   Dnr:  
 
Information från ordförande 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen 
 

Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Mathz Eriksson gav information till nämnden vid 
beredande sammanträde i november 
- Nära vård 
- Samsjuklighetsutredning 
- Social hållbar kommun 
- Trygg vuxen – ideellt arbete 
 
 
 

Meddelas för åtgärd 
 

För kännedom 
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Socialnämnden 
 

 2021-12-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§191/21   Dnr: SN 2021/123 
 
Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner  
enligt Socialtjänstlagen (SoL) för år 2022 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att 
1. Ersättningsnivåerna för kontaktfamiljer och 

kontaktpersoner enligt SoL ska höjas enligt SKRs riktlinjer. 
2. Omkostnadsersättningen avseende omkostnadsersättning 

för kontaktfamiljer och kontaktpersoner barn, unga och 
vuxna, enligt SoL ska höjas enligt SKRs rekommendationer. 

3. Ersättningsnivån avseende arvode för kontaktfamiljer och 
kontaktpersoner för barn, unga och vuxna, enligt SoL ska 
höjas enligt SKRs riktlinjer.  

 

Ärendebeskrivning 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har i cirkulär 21:39 
lämnat rekommendationer gällande ersättningar arvode och 
omkostnad gällande kontaktfamiljer och kontaktpersoner för 
barn, unga och vuxna enligt SoL. 
 
Förvaltningen föreslår nämnden att följa SKRs 
rekommendationer för 2022. 
 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 Ersättningsnivåerna för kontaktfamiljer och kontaktpersoner 

enligt SoL ska höjas enligt SKRs riktlinjer. 
 Omkostnadsersättningen avseende omkostnadsersättning för 

kontaktfamiljer och kontaktpersoner barn, unga och vuxna, 
enligt SoL ska höjas enligt SKRs rekommendationer. 

 Ersättningsnivån avseende arvode för kontaktfamiljer och 
kontaktpersoner för barn, unga och vuxna, enligt SoL ska 
höjas enligt SKRs riktlinjer.  
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2021-12-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

För åtgärd: 
Verksamhetschef IoF 
Verksamhetschef FS 
Enhetschef barn och unga 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2021-12-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§192/21   Dnr: SN 2021/124 
 
Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och 
vuxna, vårdnadsöverflyttningar med mera för år 2022 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att 
 
1. Ersättningsnivåerna för familjehemsvård av barn, unga och 

vuxna, vårdnadsöverflyttningar mm enligt SoL, LVU, och LSS 
skall höjas enligt SKR riktlinjer. 

2. Omkostnadsersättningen avseende omkostnadsersättning 
för familjehemsvård av barn, unga och vuxna, 
vårdnadsöverflyttningar mm enligt SoL, LVU och LSS skall 
höjas enligt SKR rekommendationer. 

3. Ersättningsnivån avseende arvode för familjehemsvård av 
barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar mm enligt 
SoL, LVU, och LSS skall höjas enligt SKR riktlinjer. 

 

Ärendebeskrivning 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har i cirkulär 21:40 
lämnat rekommendationer gällande ersättningar arvode och 
omkostnad gällande familjehemsvård av barn, unga och vuxna, 
vårdnadsöverflytningar mm enligt SoL, LVU och LSS. 
Förvaltningen föreslår nämnden att följa SKR s 
rekommendationer för 2022.  
 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 Ersättningsnivåerna för familjehemsvård av barn, unga och 

vuxna, vårdnadsöverflyttningar mm enligt SoL, LVU, och LSS 
skall höjas enligt SKR riktlinjer. 

 Omkostnadsersättningen avseende omkostnadsersättning 
för familjehemsvård av barn, unga och vuxna, 
vårdnadsöverflyttningar mm enligt SoL, LVU och LSS skall 
höjas enligt SKR rekommendationer. 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2021-12-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 Ersättningsnivån avseende arvode för familjehemsvård av 
barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar mm enligt 
SoL, LVU, och LSS skall höjas enligt SKR riktlinjer. 

 
 
För åtgärd: 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2021-12-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§193/21   Dnr:  
 
Ersättningar för kontaktfamiljer/stödfamiljer och 
kontaktpersoner LSS år 2022 - cirkulär 21:41 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
 Ersättningsnivåerna för kontaktfamiljer och 

kontaktpersoner enligt LSS skall höjas enligt SKR riktlinjer. 
 Omkostnadsersättningen avseende omkostnadsersättning 

för kontaktfamiljer och kontaktpersoner barn, unga och 
vuxna, enligt LSS höjas enligt SKR rekommendationer. 

 Ersättningsnivån avseende arvode för kontaktfamiljer och 
kontaktpersoner för barn, unga och vuxna, enligt LSS skall 
höjas enligt SKR riktlinjer. 

 

Ärendebeskrivning 
 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har i cirkulär 21:41 
lämnat rekommendationer gällande ersättningar arvode och 
omkostnad gällande kontaktfamiljer och kontaktpersoner för 
barn, unga och vuxna enligt LSS. 
 
Förvaltningen föreslår nämnden att följa SKR:s 
rekommendationer för 2022.  
 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 Ersättningsnivåerna för kontaktfamiljer och 

kontaktpersoner enligt LSS skall höjas enligt SKR riktlinjer. 
 Omkostnadsersättningen avseende omkostnadsersättning 

för kontaktfamiljer och kontaktpersoner barn, unga och 
vuxna, enligt LSS höjas enligt SKR rekommendationer. 

 Ersättningsnivån avseende arvode för kontaktfamiljer och 
kontaktpersoner för barn, unga och vuxna, enligt LSS skall 
höjas enligt SKR riktlinjer. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Meddelas för åtgärd 
 

För kännedom 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§194/21   Dnr: SN 2021/127 
 
Ersättningsnivåer för viss privat utförd personlig 
assistans enligt LSS 9 § 2, år 2022 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att 
 
Ersättningsnivåerna för viss privat utförd personlig assistans 
enligt LSS skall justeras enligt förvaltningens förslag. 

Ärendebeskrivning 

Assistansersättningens timbelopp för år 2022 blir enligt beslut 
från regeringen 319,70 kr per timme. Schablonersättningen är 
den statliga ersättningen för kostnaden per timme att bedriva 
personlig assistans och är lika för alla brukare och anordnare. 
Timschablonen höjs med 1,5 procent till 319,70 kronor per 
timme, vilket innebär en höjning på 4 kronor och 70 öre i 
timmen jämfört med 2021. 
 
Verksamheten för funktionsstöd har justerat 
ersättningsnivåerna för viss privat utförd assistans enligt LSS 
enligt årets timbelopp, 2022 för assistansersättning enligt SFB 
51 kap (Socialförsäkringsbalken) vilket innebär följande nivåer; 
 
Kategori A 75-100 % av assistansen utför av anhörig/anhöriga 
som bor tillsammans med personen. 
271,74 kronor 85% av SFB belopp 
 
Kategori B 75-100 % av assistansen utför av anställda som 
saknar vård-biträdesutbildning eller undersköterskeutbildning 
eller annan jämförbar utbildning. 
300,51 kronor 94 % av SFB belopp 
 
Kategori C 75-100 % av assistansen utförs av anställda med 
vårdbiträdes- eller undersköterskeutbildning eller annan 
jämförbar utbildning. 
319,70 kronor 100 % av SFB belopp. 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2021-12-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta att ersättningsnivåerna 
för viss privat utförd personlig assistans enligt LSS skall justeras 
enligt förvaltningens förslag. 
 
 
 
För åtgärd: 
 

För kännedom: 

Förvaltningschef 
Verksamhetschef 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2021-12-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§195/21   Dnr: SN 2021/125 
 
Försörjningsstöd enligt riksnorm år 2022 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Anta riksnormen för försörjningsstöd 2022. 

 
Ärendesbeskrivning 
Socialstyrelsen ger varje år ut meddelande om riksnormen.	
Riksnormen avgör, tillsammans med skäliga kostnader för vissa 
andra behov, nivån på försörjningsstödet. Beloppet bestämds av 
regeringen inför varje nytt kalender år och gäller som 
miniminivå för de behov som riksnormen skall täcka. 
 
Riksnormen antas av kommunerna i landet och gäller som 
beräkningsgrund i försörjningsstödsärenden. 
 
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av systemadministratör/handläggare och 
verksamhetschef för individ och familj. 
 
Förvaltningen ståndpunkt/motivering till beslutet 
Riksnormen avgör nivån på försörjningsstödet. 
 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
Förvaltningen föreslår nämnden att besluta  

1. Anta riksnormen för försörjningsstöd 2022 
 
 
 
För åtgärd: 
Enhetschef för vuxen och försörjningsstödsenheten 
Verksamhetschef individ och familj 
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 2021-12-16  
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SN §196/21   Dnr: SN 2020/106 
 
Externa placeringar 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för redovisningen. 

Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden gav förvaltningen i uppdrag den 17 september 
2020 att redovisa verksamheternas externa placeringar 
månadsvis. 
 
Förvaltningen redovisade externa placeringar vid beslutande 
nämnd december 2021. 
 

Förslag till beslut 

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

Meddelas för åtgärd 
 

För kännedom 
 

 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 22 (27) 

 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2021-12-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §197/21 
 
Delegationsärenden 
 

Beslut 
 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till socialnämnden: 
 
Delegationsbeslut begäran om allmän handling  - 
besvärshänvisning Dnr SN 2021/2 

 
Delegationsrapport avdelning individ och familj 2021-
09-01 - 2021-09-30 Dnr SN 2021/2 

 
Delegationsrapport avdelning individ och familj 2021-
10-01 - 2021-10-31 Dnr SN 2021/2 

 
2021-11-12 Beredskapsavtal mellan 
socialförvaltningen och IT- och teleenheten för systemen 
TES, VIVA och TimeCare från 2022-01-01 tillsvidare Dnr 
SN 2021/39 

 
 

 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 23 (27) 

 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2021-12-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §198/21 
 
Meddelanden 
 

Beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till socialnämnden: 
 
2021-12-02 Svar på synpunkter på avgift för 
trygghetslarm Dnr SN 2021/119 

 
Beslut i Inspektionen för vård och omsorg om att avsluta 
ärende om ej verkställt beslut om korttidsvistelse enligt 
SoL, IVO dnr 3.3.1-25079/2020-5 Dnr SN 2021/21 

 
Beslut i Inspektionen för vård och omsorg 2021-11-15 
om att avsluta ärende om ej verkställt beslut om 
korttidsboende enligt socialtjänstlagen SoL, IVO dnr 
3.3.1-25085/2020-7 Dnr SN 2021/47 

 
Fråga om hemtjänst i Lindesbergs kommun och 
finskspråkig personal    

 
2021-12-01 Dom i Förvaltningsrätten 2021-11-25 om 
överklagat beslut i socialnämnden 2021-05-24 om 
ekonomiskt bistånd - avslag för klagande    

 
2021-11-05 Dom i Förvaltningsrätten 2021-11-05 om 
överklagat beslut i socialnämnden 2021-06-23 och 
2021-06-28 om ekonomiskt bistånd - avslag för 
klagande    

 
2021-11-08 Beslut om fördelning av mottagande av 
vissa nyanlända invandrare för bosättning genom 
anvisning till kommuner i Örebro län 2022 - Dnr 851-
7199-2021    

 



 

 Sammanträdesprotokoll 24 (27) 

 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2021-12-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

2021-12-08 Svar på fråga om hemtjänst i Lindesbergs 
kommun och finskspråkig personal    

 
2021-11-10 Dom i Förvaltningsrätten 2021-11-10 om 
överklagat beslut i socialnämnden 2021-08-23 om 
ekonomiskt bistånd - avslag för klagande    

 
2021-11-11 Dom i Förvaltningsrätten 2021-11-11 om 
återkrav enligt socialtjänstlagen - avslag för klagande 
Lindesbergs kommun    

 
2021-11-11 Dom i Förvaltningsrätten 2021-11-11 om 
överklagat beslut i socialnämnden 2021-06-23 om 
ekonomiskt bistånd - målet visas åter till socialnämnden 
Dnr  

 
2021-11-16 KS 2021/212-3 - Protokollsutdrag från 
Kommunstyrelsens sammanträde den 16 november 
2021 KS § 162 - Sammanträdestider för 
kommunstyrelsen och utskottet för stöd och strategi år 
2022 Dnr  

 
2021-11-16 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 16 november 2021 KS §145 - Modell 
för breddad rekrytering Dnr  

 
2021-11-16 Protokollsutdrag från 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 november 
2021 KF § 126 - Redovisning ej verkställda beslut inom 
socialförvaltningen 
kvartal 1 2021 Dnr SN 2021/57 

 
2021-11-16 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 16 november 2021 KS § 160 - 
Ekonomisk uppföljning september 2021 Dnr SN 
2021/50 

 
2021-11-16 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 16 november 2021 KS § 166 - Avgift 
för installation av trygghetslarm Dnr SN 2021/91 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2021-12-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

2021-11-16 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 16 november 2021 KS § 167 - Avgift 
för uteblivet tidsbeställt hembesök Dnr SN 2021/98 

 
2021-11-18 Föreläggande enligt livsmedelslagen efter 
inspektion av Källgården, dnr L-2020-24:8 Dnr SN 
2019/46 

 
2021-10-19 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 19 oktober 2021 KS § 134 - 
Delegationsordning för kommunstyrelsen 2021    

 
2021-11-21 Synpunkter på schemaläggning, 
bemanningsenheten och personaltäthet från personal på 
Solliden i Frövi Dnr SN 2021/113 

 
2021-11-22 Anmälan Lex Sarah Dnr SN 2021/105 

 
2021-11-22 Anmälan Lex Sarah Dnr SN 2021/105 

 
2021-11-22 Anmälan Lex Sarah  2021-11-22 Dnr SN 
2021/105 

 
2021-11-22 Meddelande om tillsyn avseende 
omplaceringar och hemflytt av placerade barn, IVO dnr 
2.7.1-45290/2021-1 Dnr SN 2021/118 

 
2021-11-24 Synpunkter på avgift för trygghetslarm Dnr 
SN 2021/119 

 
2021-11-25 Dom i Förvaltningsrätten 2021-11-25 om 
överklagat beslut i socialnämnden 2021-07-20 om 
ekonomiskt bistånd - avslag för klagande    

 
2021-11-25 Dom i Förvaltningsrätten 2021-11-25 om 
överklagat beslut i socialnämnden 2021-07-27 om 
ekonomiskt bistånd - avslag för klagande    

 
2021-10-26 HSLF-FS 2021:78 Socialstyrelsens 
föreskrifter om ändring i föreskrifterna HSLF-FS 
2020:46 om besök i särskilda boendeformer för äldre 
under covid-19-pandemin    



 

 Sammanträdesprotokoll 26 (27) 

 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2021-12-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
2021-11-30 Beslut efter tillsyn av kommuners 
genomförande av smittsäkra besök i särskilda 
boendeformer för äldre under covid-19- pandemin,  
Ågården, IVO dnr 3.5.1-26094/2021 - ärendet avslutas 
Dnr SN 2021/83 

 
2021-11-30 Dom i Förvaltningsrätten 2021-11-30 om 
överklagat beslut i socialnämnden 2021-05-24 om 
ekonomiskt bistånd - avslag för klagande  

 
 
Förvaltningen delgav nämnden information gällande  
2021-11-18 Föreläggande enligt livsmedelslagen efter 
inspektion av Källgården, dnr L-2020-24:8 Dnr SN 2019/46, och 
varför åtgärder dröjt. År 2019 skickades en åtgärdsplan för 
Källgården skickade in till Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Renovering av angivna avdelningskök hade ännu inte 
genomförts under det första kvartalet 2020. Vid inspektionen 
den 21 januari 2020 hade varken personalen eller enhetschefen 
fått någon information om när renoveringen skulle genomföras. 
Fastighetsägaren hade uppgett att tidsplanen för renoveringen 
skjutits upp, men kunde inte meddela verksamheten om när den 
planerades att genomföras istället. 
 
Nämnden fick även information om beslut efter tillsyn av 
kommuners genomförande av smittsäkra besök i särskilda 
boendeformer för äldre under covid-19-pandemin, Ågården, IVO 
dnr 3.5.1-26094/202, och hur förvaltningen arbetar idag för att 
smittsäkra besök idag. 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2021-12-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §199/21 
 
Informationsärenden 
 

Beslut 
 
Socialnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till socialnämnden: 
 
Uppdatering kring heltidsresan, förvaltningschef Madde 
Gustavsson delgav nämnden information vid beredande 
nämnd i november år 2021. 
 
 

 

 


