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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2020-05-14  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 2020-05-14 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Socialförvaltningen 

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

 

 

  

Plats och tid: 

 
Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 9:00-11:15 

Beslutande: Elin Axelsson (S), närvarande via distans 
Bo Stenberg (S) 
Mathz Eriksson (C) 
Marie Lindh (V) 
Sven-Erik Larsson (M), närvarande via distans 
Margareta Andergard (KD) 
Jari Mehtäläinen (SD) 

Tjänstgörande 

ersättare: 
 
 

Övriga 

deltagare: 
Ebba Jansson, kanslienheten 
Anna Lundström, kanslienheten 
Madde Gustafsson, förvaltningschef §§47–56 
Sara Andersson, ekonomienheten 
Marlene Hedblad, utvecklingsstrateg 
Inger Östberg, verksamhetschef 
Jessica Öhlund. verksamhetschef 
 

Utses att 

justera 
Jari Mehtäläinen (SD) med Margareta Andergard (KD) som ersättare 
 

Justeringens 

plats och tid: 
Kommunhuset tisdagen den 19 maj 2020 kl. 09:00 

 

Underskrifter: 
 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Ebba Jansson 

 
Paragraf 

 
45 - 56 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Mathz Eriksson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Jari Mehtäläinen 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2020-05-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ärendeförteckning 

 
§45/20 Riktlinje gällande sexuellt ofredande samt hot och våld 
  
§46/20 Delegationsordning 2020 
  
§47/20 Lägesrapport 2020 
  
§48/20 Riktlinje för digitala vårdmöten 
  
§49/20 Information från ordförande 
  
§50/20 Information från förvaltningen 
  
§51/20 Socialförvaltningens arbete med anledning av covid-19, tillika 

coronaviruset 
  
§52/20 Remissvar gällande utökade kontroll- och stödmöjligheter 

avseende skyddstillsynsdömda, Ju 2020/00923/L5 
  
§53/20 Delegationsärenden 
  
§54/20 Meddelanden 
  
§55/20 Informationsärenden 
  
§56/20 Övriga frågor 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2020-05-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §45/20   Dnr: SN 2020/51 

 

Riktlinje gällande sexuellt ofredande samt hot och 

våld 
 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att fastställa riktlinjen gällande sexuellt 
ofredande samt hot och våld.  
 

Ärendebeskrivning 

Syftet med riktlinjen är att arbetet inom förvaltningen ska 
planeras på ett sådant sätt att risk för hot och våld förebyggs så 
långt det är möjligt. Arbetsmiljöverkets regler ”Våld och hot i 
arbetsmiljön” AFS 1993:2 gäller. 

Vi ska förhindra sexuella trakasserier så att ingen känner sig 
kränkt eller utnyttjad, kap 1 § 4, punkt 4 i Diskrimineringslagen. 

Riktlinjen förklarar ansvarsfördelningar mellan medarbetare, 
enhetchef samt verksamhetschef. Riktlinjen beskriver även hur 
risksituationer ska bedömas, förbyggade arbeta samt vilket stöd 
utsatta arbetsstagare ska få och kan ha behov av. 

Revideringar har gjorts på s.5-6 & s.8. 
 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden att fastställa  
1. Riktlinje gällande sexuellt ofredande samt hot och våld. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

Jari Mehtäläinen (SD) föreslår bifall till förvaltningens förslag. 
_____ 

 
För åtgärd: 

Marlene Hedblad 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2020-05-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §46/20   Dnr: SN 2020/52 

 

Delegationsordning 2020 
 

Beslut 

Socialnämnden beslutar förslagna revideringar i 

delegationsordningen samt kompletterande beslutanderätt. 

 

Ärendebeskrivning 

Organisations- och lagförändringar föranleder kontunerlig 
revidering i delegationsordningen.  

På sidorna 15 och 21 har revideringar gjorts i 
delegationsordningen. På sida 15 har tre delegat ändrats till 
socialnämnd. På sida 21 har beslut om bistånd för vuxen i form 
av vård (placering/omplacering) i hem för vård eller boende i 
familjehem ändrats till två månader.  
 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
1. Förslagna revideringar i delegationsordningen samt 

kompletterande beslutanderätt 
 

_____ 

 
För åtgärd: 

Marlene Hedblad 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2020-05-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §47/20   Dnr: SN 2020/53 

 

Lägesrapport 2020 
 
Beslut 

Socialnämnden beslutar Lägesrapport fram till april 2020 samt 
överlämna rapporten till kommunstyrelsen.  
 

Ärendebeskrivning 

I början av året bekräftades att ett nytt coronavirus benämnt 
SARS-CoV-2 brutit ut, World Health Organization 
(WHO) deklarerade den 11 mars covid-19 som en pandemi. 
Därefter har fall ökat kontinuerligt och det finns en 
samhällspridning i Sverige och flera länder i Europa. I Sverige 
påträffades det första fallet 31/1 2020.I och med pandemin är 
nuläget och framtiden både utifrån ett kvalitetsperspektiv och 
ekonomiskt perspektiv ovisst. Det beror dels på att vi inte kan 
veta hur Lindesbergs kommun kommer att drabbas framöver 
men också på grund av att åtgärderna från staten presenteras 
löpande. Kostnader som troligen kommer att öka för 
Socialförvaltningen i och med pandemin är de som är kopplade 
till arbetsmarknad och omsorg. 

Utbrottet av Covid-19 skapar nya problemställningar som vare 
sig den kommunala hälso- och sjukvården eller omsorgen är 
vana vid. För kunna hantera detta krävs nya lösningar, modeller 
för samarbete och en förmåga att kunna agera utifrån snabbt 
förändrade förutsättningar. Samtidigt bör så mycket som möjligt 
hanteras i den ordinarie strukturen för att inte skapa onödig 
förvirring. Samverkan med både interna och 
externa myndigheter/aktörer pågår för att till exempel göra 
tillfälliga förflyttningar av personal, bidra med 
rutiner/kunskap samt tillförse våra verksamheter med 
skyddsmaterial.   

Vår viktigaste uppgift idag är att minska smittspridning och 
skydda våra äldre och svårt sjuka. Inom förvaltningen har det 
tagits fram riktlinjer, rutiner och handlingsplaner för att 
förhindra spridning av Covid-19. Förvaltningen följer 
kontinuerligt expertmyndigheternas rekommendationer 
och vård- och omsorgspersonalen använder den 
skyddsutrustning som socialstyrelsen rekommenderar. 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2020-05-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden att besluta 
1. Lägesrapport 2020 samt att överlämna rapporten till 

kommunstyrelsen 

 
Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Mathz Eriksson (C) föreslår att det förtydligas i 
beslutet att lägesrapporten gäller för perioden fram till april 
2020.  
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta enligt 
förvaltningens förslag med Mathz Erikssons (C) tilläggsförslag 
och finner att förslaget godkänns.  
_____ 

 
För åtgärd: 

Marlene Hedblad Utvecklingsstrateg  

 
För kännedom: 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2020-05-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §48/20   Dnr: SN 2020/54 

 

Riktlinje för digitala vårdmöten 
 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att fastställa riktlinje för digitala 
vårdmöten. 
 

Ärendebeskrivning 

På uppdrag av Region Örebro län i rådande smittoriskläge har 
Lindesbergs kommun tagit fram denna riktlinje för att, med 
hjälp av Skype för företag eller Teams, kunna fortsätta 
genomföra vårdmöten på ett säkert sätt och samtidigt minska 
risken för smittspridning vid t.ex. en pandemi. 

Att använda digitala kommunikationslösningar är ett effektivt 
arbetssätt. Dock behöver en riktlinje komma på plats för att 
tydligt förklara olika moment för att säkerställa att de digitala 
mötena sker på ett och rättssäkert sätt.  
 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden att fastställa 
1. Riktlinje för digitala vårdmöten. 

_____ 

 
För åtgärd: 

Patrik Borup 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2020-05-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §49/20   Dnr:  

 

Information från ordförande 
 
Beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 

Aktuell information från ordförande.  
 

Förslag till beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2020-05-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §50/20   Dnr:  

 

Information från förvaltningen 
 
Beslut 

Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Aktuell information från förvaltningen. 
  
Förslag till beslut 

Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna. 
_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2020-05-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §51/20   Dnr: SN 2020/36 

 

Socialförvaltningens arbete med anledning av covid-

19, tillika coronaviruset 
 
Beslut 

Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen informerar om det senaste gällande 
socialförvaltningens arbete med anledning av covid-19, tillika 
corona. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna. 
_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2020-05-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §52/20   Dnr: SN 2020/56 

 

Remissvar gällande utökade kontroll- och 

stödmöjligheter avseende skyddstillsynsdömda, Ju 

2020/00923/L5 
 
Beslut 

Lindesbergs kommun har inga synpunkter på förslagen eller 
materialet i promemorian.  

 
Ärendebeskrivning 

Lindesbergs kommun har fått i uppdrag att svara på en remiss 

gällande utökade kontroll- och stödmöjligheter avseende 

skyddstillsynsdömda.  

 

  Uppdraget syftar till att 
• Stärka möjligheterna att vidta kontroll- och stödåtgärder 

avseende dem som har dömts till skyddstillsyn. Förslagen 
innebär bland annat att övervakningstiden förlängs och 
att möjligheterna att föreskriva villkor om var den dömde 
ska vistas eller inte får vistas görs tydligare. Vidare 
föreslås att Kriminalvården ska kunna fatta beslut om 
elektronisk övervakning av den dömde för att kontrollera 
att en föreskrift följs.  

• Främja snabbheten och flexibiliteten när det gäller beslut 
om övervakning, föreskrifter den dömde ska följa och 
åtgärder vid misskötsamhet föreslås att Kriminalvården, 
istället för övervakningsnämnden, ges rätt att meddela 
sådana beslut.  

• Stärka möjligheterna för Kriminalvården att vidta 
kontrollåtgärder avseende dem som villkorligt frigetts 
från ett fängelsestraff. Förslagen innebär att 
möjligheterna att föreskriva vill om var den villkorligt 
frigivne ska vistas eller inte får vistas göras tydligare. 
Vidare så föreslås ökade möjligheter för Kriminalvården 
att fatta beslut om elektronisk övervakning av den 
villkorligt frigivne.  

 

Förslag till beslut 

Lindesbergs kommun har inga synpunkter på förslagen eller 
materialet i promemorian.  
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2020-05-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

_____ 

 

Meddelas för åtgärd 

Justitiedepartementet, Regeringskansliet 
 

För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2020-05-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §53/20 

 

Delegationsärenden 
 

Beslut 

 

Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till Socialnämnden: 
 
2020-04-20 Bedömning av personuppgiftsincident om 
e-post innehållande skyddade personuppgifter som 
vidarebefordrades okrypterade 2020-04-17 Dnr SN 
2020/49 

  

 
 
2020-04-07 Svar på begäran om utredning om anmäld 
allvarlig händelse på socialförvaltningen, 
arbetsmiljöverkets beteckning 2020/017939  Dnr SN 
2020/38 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2020-05-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §54/20 

 

Meddelanden 
 

Beslut 

 

Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till Socialnämnden: 
 
2020-03-13 Protokoll samverkansmöte 
socialförvaltningen 2020-03-13 Dnr  

  

 
2020-03-24 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 24 mars 2020 KS § 32 - Upphörande 
av pandemiplan Dnr  

  

 
2020-03-24 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 24 mars 2020 KS § 33 - 
Årsredovisning 2019 Dnr SN 2020/16 

  

 
 
2020-03-27 Beslut om föreläggande med vite att vidta 
åtgärder vid Frövi hemtjänst, arbetsmiljöverket dnr 
2019/013296 Dnr SN 2019/41 

  

 
2020-04-03 Utredning Lex Sarah om bristande 
överrapportering till Solliden Dnr SN 2019/113 

  

 
 
2020-03-18 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr  

  

 
2020-03-24 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr SN 2020/37 

  

 
2020-03-25 Tillsynsmeddelande om anmäld allvarlig 
händelse på socialförvaltningen 2020-03-12 och 2020-
03-17 - begäran om utredning, arbetsmiljöverkets 
beteckning 2020/017939 Dnr SN 2020/38 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2020-05-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-03-26 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr  

  

 
2020-04-03 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr  

  

 
2020-04-08 Beslut i Arbetsmiljöverket 2020-04-08 om 
allvarlig händelse på socialförvaltningen nr 
2020/017939 - ärendet avslutas Dnr SN 2020/38 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2020-05-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §55/20 

 

Informationsärenden 
 

Beslut 

 

Socialnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till Socialnämnden: 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2020-05-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §56/20 

 

Övriga frågor 
 

Beslut 

 

Övriga frågor läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till Socialnämnden: 
 

 

 


