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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2021-09-16  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-09-16 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

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

 

  

Plats och tid: 
 

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

Beslutande: Elin Axelsson (S) 
Bo Stenberg (S) deltar på distans § 127-131, 135-138 
Ulla Lundqvist (S) deltar på distans 
Tuula Marjeta (C) deltar på distans § 127-131, 135-138  
Annika Himmerfält (V)tjänstgörande, ers Mathz Eriksson (C)  
deltar på distans 
Marie Lindh (V) deltar på distans 
Sven-Erik Larsson (M) deltar på distans 
Monika Klockars (M) deltar på distans 
Margareta Andergard (KD) deltar på distans § 127-131, 135-138 
Fredrik Rosenbecker (SD) tjänstgörande, ers Björn Larsson (-) 
deltar på distans § 127-131, 135-138 
Jari Mehtäläinen (SD) deltar på distans 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Bertil Jansson (M) deltar på distans, tjänstgörande ers § 132-134 
Ingalill Lennartdotter (MP) deltar på distans 
Stina Sundling (L) deltar på distans 

Övriga deltagare: Madde Gustavsson, förvaltningschef 
Inger Österberg, verksamhetschef individ och familj samt 
funktionsstöd 
Peter Björklund, utvecklingsstrateg 
Malin Spiik, utvecklingsstrateg deltar på distans 
Sara Andersson, ekonomienheten deltar på distans 
Jessica Brogren, kanslienheten 

Utses att justera Jari Mehtäläinen 
Justeringens plats 
och tid: 

Kommunhuset, torsdagen den 23 september 2021 
§ 132-134 justeras omedelbart 

Underskrifter 
 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Jessica Brogren 

 
Paragraf 

 
127 – 131,135-138 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Elin Axelsson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Jari Mehtäläinen 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2021-09-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Ärendeförteckning 

 
§127/21 Deltagande på distans 
  
§128/21 Externa placeringar 
  
§129/21 Information från verksamheten 2021-08-19 
  
§130/21 Information om God och nära vård 
  
§131/21 Information från ordförande augusti 2021 
  
§132/21 Övervägande av umgängesbegränsning jml 14§ LVU 
  
§133/21 Övervägande av umgängesbegränsning jml 14§ LVU 
  
§134/21 Övervägande av umgängesbegränsning jml 14§ LVU 
  
§135/21 Delegationsärenden 
  
§136/21 Meddelanden 
  
§137/21 Informationsärenden 
  
§138/21 Övriga frågor 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2021-09-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §127/21   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. 
 

Förslag till beslut 
Ordförande godkänner att samtliga ledamöter och tjänstgörande 
ersättare deltar på distans på grund av smittspridningen av 
covid-19. 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2021-09-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §128/21   Dnr: SN 2020/106 
 
Externa placeringar 
 

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 för augusti månad 
2021. 

Förslag till beslut 

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

För kännedom: 
Verksamhetschef individ och familj samt funktionsstöd 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2021-09-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §129/21   Dnr: SN 2021/25 
 
Information från verksamheten 2021-08-19 
 

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

Ärendebeskrivning 
	
Individ	Familj	

 Fortsatt högt tryck inom Familjeenheten både inom Barn 
och unga och Vuxen vilket har inneburit högre kostnader 
gällande LVM placeringar inom vuxen men inom 
familjehem. 

 Försörjningsstöd har haft mindre inflöde än förgående 
sommar vilket också visar sig i utfallet i budgeten i 
jämförelse mot förgående sommar. 

 En pågående Lex Sara som finns hos IVO (Inspektionen 
för vård och omsorg) 

 Ökat tryck på Boendestöd 
 
Funktionsstöd	

 Sommaren har varit tuff gällande vikarietillsättning vilket 
har inneburit högre kostnader för övertid än förgående 
sommar. Sommaren kommer utvärderas och ett arbete 
för att se över rekryteringsarbetet kommer påbörjas 
under hösten. 

 Ett ökat tryck inom handläggning av LSS gällande 
personer med psykiska funktionsnedsättningar vilka inte 
omfattas av LSS och därmed faller över på IFO och 
Boendestöd dvs SoL 

 6 personer väntar i kö på Boende med särskild service. 
 ”LSS kollot” har varit väldigt uppskattat och bara positivt 

gensvar från alla berörda. 
 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden beslut 
Tacka för informationen och lägga den till handlingarna 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2021-09-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
 

 

För kännedom: 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef individ och familj samt funktionsstöd 
Verksamhetschef vård och omsorg 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2021-09-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §130/21   Dnr: SN 2021/88 
 
Information om God och nära vård 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar tacka för informationen 

Ärendebeskrivning 

Sjukvårdssystemet i Sverige är på väg att förändras i grunden. 
Syftet med omställningen till en god och nära vård är att stärka 
och tydliggöra patientens ställning, främja integritet, 
självbestämmande och delaktighet. 

Målet är att skapa kostnadseffektiv, lättillgänglig, samordnad 
och nära vård på lika villkor för hela befolkningen. Fokus ska 
flyttas från sjukdom och behandling till hälsofrämjande och 
förebyggande insatser nära invånarna. 

Primärvården ska vara navet i vården och omsorgen och 
samspela både sjukhusvård, tandvård, kommunal hälso- och 
sjukvård och med socialtjänsten. 

Att flytta vården från sjukhusen och närmare patienten innebär 
att patienter och invånare måste vara delaktiga i att utveckla nya 
arbetssätt som gör det möjligt att flytta vården närmare 
patientens hem. 

Mobila lösningar och distansöverbryggande teknik för att 
vården i större utsträckning finns tillgänglig när och där den 
behövs. Det innebär också att säkerställa medarbetares digitala 
kompetens så att de kan ge stöd till invånare utifrån målbilden 
”Digitalt när det går, fysiskt om det behövs”. 

Med digitalisering kan offentlig sektor höja servicenivån, 
tryggheten och delaktigheten hos invånarna samtidigt som 
effektiviteten och kvaliteten höjs. 

För en omställning till nära vård behöver både våra synsätt och 
arbetssätt förändras och utvecklas.  
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2021-09-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Vid socialnämndens beredande sammanträde i augusti 2021 
informerar tf förvaltningschef, Inger Österberg, och ordförande, 
Mathz Eriksson (C) nämnden om arbetet med God och nära vård.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 
 

 

 

För kännedom: 
Förvaltningschef 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2021-09-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §131/21   Dnr:  
 
Information från ordförande augusti 2021 
 

Beslut 
 

Ärendebeskrivning 
 
Ordförande vid beredande socialnämnd i augusti år 2021 Mathz 
Eriksson informerade nämnden om att det under sommaren har 
varit fler inividärenden med större tyngd där insaster har blivit 
mer omfattande. 
 
 

 
 

 

För kännedom 
Förvaltningschef 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 10 (12) 

 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2021-09-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §135/21 
 
Delegationsärenden 
 

Beslut 
 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Socialnämnden : 
 
2021-07-02 Svar på klagomål på socialtjänstens 
hantering av försörjningsstöd för enskild, IVO dnr 3.4.2-
25116/2021 Dnr SN 2021/80 

 
 
-- Överenskommelse om abonnemang av 
tjänsten FamiljehemSverige med tillhörande 
Personuppgiftsbiträdesavtal - PUB-avtal Dnr SN 
2021/39 

 
2021-09-03 Komplettering och anmälan Lex Sarah 
allvarligt missförhållande Källgårdens gruppboende, IVO 
dnr 3.1.2-28656/2021 Dnr SN 2021/84 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2021-09-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §136/21 
 
Meddelanden 
 

Beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Socialnämnden : 
 
2021-09-03 Protokollsutdrag från Ljusnarsbergs 
kommunstyrelse 2021-08-25 § 227 Utvärdering av 
verksamhet och ekonomi rörande 
Familjesamverkansteam i norra Örebro län, FamSam 
Dnr SN 2020/102 

 
2021-09-06 Överlämnande av klagomål på 
familjehemsplacering, IVO Dnr 3.4.2-33185/2021-4 Dnr 
SN 2021/90 

 
2021-08-18 Dom i Förvaltningsrätten 2021-08-18 om 
överklagat beslut i socialnämnden 2021-07-19 om 
ekonomiskt bistånd - avslag för klagande Dnr  

 
2021-08-18 Dom i Förvaltningsrätten 2021-08-18  om 
överklagat beslut i socialnämnden 2021-07-26 om 
ekonomiskt bistånd - avslag för klagande Dnr  

 
2021-08-23 Ljusnarsbergs kommun - Bos § 135 
Information, utvärdering av verksamheten med 
personliga ombud Dnr SN 2021/8 

 
2021-08-25 Uppföljning Lex Sarah LSS Vikens 
gruppboende Dnr SN 2021/22 

 
2021-07-26 Anmälan Källgårdens gruppboende med 
bedömning Dnr SN 2021/84 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2021-09-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN 2021_97 Missvi Biståndsbedömning Lindesberg 
Revisionsrapport Styrning och ledning av biståndsbedömning, 
Lindesberg 

 


