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SN § 2   Dnr 2016/250 
 
Riktlinjer för mat, måltider och nutrition inom vård och 
omsorg i Lindesbergs kommun – ordinärt boende 

 
Beslut  
Socialnämnden beslutar att: 
 
Att förlänga tidigare riktlinjer för mat, måltider och nutrition inom vård 
och omsorg i Lindesbergs kommun – ordinarät boende. 
 
Ärendet 
Den 24 oktober år 2013 fastställde socialnämnden Riktlinjer för mat, 
måltider och nutrition inom vård och omsorg i Lindesbergs kommun – 
ordinärt boende, SN § 172. 
 
Målet med mat- och måltidsverksamheten inom vård och omsorg är att 
alla enskilda ska få en god och väl sammansatt kost i en stimulerande 
måltidsmiljö. Genom en väl sammansatt kost och stimulerande 
måltidsmiljö främja hälsa, förebygga sjukdom och skada och tillgodose 
alla enskildas näringsmässiga behov. Arbetet ska bedrivas utifrån ett 
individperspektiv med den enskilde i centrum, för de som får mat inom 
ordinärt boende. 
 
Syftet med riktlinjerna är att skapa en gemensam målsättning för 
nutritionsomhändertagandet och måltidsverksamheten inom vård och 
omsorg, skapa samsyn och struktur samt att motverka alltför stora 
olikheter mellan enheterna i kommunen. 

 
Förvaltningen lyfter att nuvarande riktlinje kan förlängas i nuvarande 
form. 
__________ 
 
Delges: Verksamhetschef för vård och omsorg 

Dietist 
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SN § 3   Dnr  
 
Information av Daglig verksamhet 

 
Beslut  
Socialnämnden beslutar att: 
 
Tacka för informationen. 
 
Ärendet 
Vid beredande nämnd i december kom enhetschef Ethel Andersson för 
att informera om daglig verksamhet. 
 
Individer i arbetsför ålder, med avslutad skolgång kan få beslut om 
daglig verksamhet. Då kan individen få försörjning i form av 
aktivitetsersättning, daglig verksamhet är inte ett arbete. 
 
I kommunen finns 12 olika enheter där daglig verksamhet bedrivs. 
Elva av dessa enheter ligger i Lindesberg. En enhet ligger i Gusselby. 
De olika dagliga verksamheterna heter Erikshjälpen (integrerad 
verksamhet), Knutpunkten, Kompassen/Skutan, LD-
Rehab/Satellitgruppen, Ld-Snickeri, Lotsen, Norslund, NT-gruppen, 
Paletten, Transportgruppen, Ågruppen och Stensmossen. Flera personer 
har sin dagliga verksamhet ute på privata eller 
kommunala verksamheter. 
 
Daglig verksamhet i Lindesbergs kommun har olika aktiviteter bland 
annat legojobb, DC-blaskan som är en intern tidning, studiecirklar, 
arbetar med pappersåtervinning. Flera individer ingår i LärVux på 
Masugnen. 
 
Idag sker det många transporter inom daglig verksamhet. 
__________ 
 
Delges:  
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SN § 4   Dnr 2016/246 
 
Ersättningsnivåer vid familjehemsvård av barn, unga och 
vuxna, vårdnadsöverflyttningar mm enligt SoL, LVU 
samt LSS för år 2017, SKL cirkulär 16:59 

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

vårdnadsförflyttningar mm enligt SoL, LVU och LSS skall höjas 
enligt SKL:s rekommendationer. 

2. Ersättningsnivån avseende omkostnadsersättning för 
familjehemsvård av barn unga och vuxna, vårdnadsförflyttningar 
mm enligt SoL, LVU och LSS er ska höjas enligt SKL:s 
rekommendationer. 

3. Ersättningsnivån avseende arvode för familjehemsvård av barn 
unga och vuxna, vårdnadsförflyttningar mm enligt SoL, LVU och 
LSS ska höjas enligt SKL:s rekommendationer. 

 
Ärendet 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i cirkulär 16:59 lämnat 
rekommendationer gällande ersättningar för arvode och omkostnad 
gällande familjehemsvård av barn unga och vuxna,  
vårdnadsförflyttningar mm enligt SoL, LVU och LSS. 
 
Beloppen är beräknade på 2017 års prisbasbelopp 44 800 kronor. 
Avdelningen föreslår nämnden att följa SKL:s rekommendationer för 
2017. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
1. Ersättningsnivåerna för familjehemsvård av barn unga och vuxna, 

vårdnadsförflyttningar mm enligt SoL, LVU och LSS skall höjas 
enligt SKL:s rekommendationer. 

2. Ersättningsnivån avseende omkostnadsersättning för 
familjehemsvård av barn unga och vuxna, vårdnadsförflyttningar 
mm enligt SoL, LVU och LSS er ska höjas enligt SKL:s 
rekommendationer. 

3. Ersättningsnivån avseende arvode för familjehemsvård av barn 
unga och vuxna, vårdnadsförflyttningar mm enligt SoL, LVU och 
LSS ska höjas enligt SKL:s rekommendationer. 

__________ 
 
Delges: Verksamhetschefer 
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SN § 5   Dnr 2016/245 
 
Ersättningsnivåer för kontaktfamilj/stödfamilj och 
kontaktpersoner enligt SoL 2017, SKL cirkulär 16:60 

 
Beslut  
Socialnämnden beslutar att: 
 
1. Ersättningsnivåerna för kontaktpersoner enligt SoL skall höjas 

enligt SKL:s rekommendationer. 
2. Ersättningsnivån avseende omkostnadsersättning för 

kontaktfamiljer/stödfamiljer ska höjas enligt SKL:s 
rekommendationer. 

3. Ersättningsnivån avseende arvode för kontaktfamiljer/stödfamiljer 
ska höjas enligt SKL:s rekommendationer. 

 
Ärendet 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i cirkulär 16:60 lämnat 
rekommendationer gällande ersättningar för arvode och omkostnad 
gällande kontaktfamiljer/stödfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL. 
Beloppen är beräknade på 2017 års prisbasbelopp 44 800 kronor. 
Avdelningen föreslår nämnden att följa SKL:s rekommendationer för 
2017. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

1. Ersättningsnivåerna för kontaktpersoner enligt SoL skall höjas enligt 
SKL:s rekommendationer. 

2. Ersättningsnivån avseende omkostnadsersättning för 
kontaktfamiljer/stödfamiljer ska höjas enligt SKL:s 
rekommendationer. 

3. Ersättningsnivån avseende arvode för kontaktfamiljer/stödfamiljer 
ska höjas enligt SKL:s rekommendationer. 

__________ 
 
Delges: Verksamhetschefer 
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SN § 6   Dnr 2016/247 
 
Ersättningsnivåer för kontaktfamilj/stödfamilj och 
kontaktpersoner enligt LSS 2017, SKL cirkulär 16:61 

 
Beslut  
Socialnämnden beslutar att: 
 
1. Ersättningsnivåerna för kontaktpersoner enligt LSS skall höjas 

enligt SKL:s rekommendationer. 
2. Ersättningsnivån avseende omkostnadsersättning för 

kontaktfamiljer/stödfamiljer enligt LSS ska höjas enligt SKL:s 
rekommendationer. 

3. Ersättningsnivån avseende arvode för kontaktfamiljer/stödfamiljer 
enligt LSS ska höjas enligt SKL:s rekommendationer. 

 
Ärendet 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i cirkulär 16:61 lämnat 
rekommendationer gällande ersättningar för arvode och omkostnad 
gällande kontaktfamiljer/stödfamiljer och kontaktpersoner enligt LSS. 
Beloppen är beräknade på 2017 års prisbasbelopp 44 800 kronor. 
Avdelningen föreslår nämnden att följa SKL:s rekommendationer för 
2017. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
1. Ersättningsnivåerna för kontaktpersoner enligt LSS skall höjas 

enligt SKL:s rekommendationer. 
2. Ersättningsnivån avseende omkostnadsersättning för 

kontaktfamiljer/stödfamiljer enligt LSS ska höjas enligt SKL:s 
rekommendationer. 

3. Ersättningsnivån avseende arvode för kontaktfamiljer/stödfamiljer 
enligt LSS ska höjas enligt SKL:s rekommendationer. 

__________ 
 
Delges: Verksamhetschefer 
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SN § 7   Dnr 2016/14 
 
Information från verksamheterna inom 
socialförvaltningen 

 
Beslut  
Socialnämnden beslutar att: 
 
Tacka för informationen. 
 
Ärendet 
Funktionsstöd 
Verksamhetschef Jessica Öhlund informerar beredande nämnd i 
december om att det är tre individer som väntar på plats vid LSS-
boende. 
 
Handläggaren tar ett beslut korttidsvistelse utanför hemmet enligt 9 § 6 
LSS men preciserar inte om det är i stödfamilj eller korttidsvistelse som 
tidigare. Det beslutet ligger i verkställigheten att ta. I Lindesbergs 
kommun försöker man i möjligaste mån tillgodose behovet via 
korttidsboende.  Det är svårt att rekrytera stödfamiljer, som är till för att 
avlasta föräldrarna. Korttidsvistelse kan vara ett bra alternativ. 
 
Vid beredande nämnd i november informerades nämnden om planer för 
LS-boende, detaljplan för två boende förväntas vara klara vid årsskiftet 
2016/2017. 
 
Individ och familj 
Verksamhetschef Marie Ekblad delger nämnden statistik över antalet 
anmälningar och öppna ärenden inom avdelningen 
 
Under år 2016 har avdelningen för individ och familj tagit emot nio 
barn/ungdomar som är anvisade av Migrationsverket, på grund av 
anknytning. 
 
Processen med omställning inom enheten för ensamkommande barn, 
inom Lindesbergs kommun är igång. 
 
Totalt vid informationen i november var tretton barn placerade i 
konsulentstödda familjehem, fem barn är genom enheten barn och unga 
samt åtta barn genom enheten ensamkommande barn. Enheterna arbetar 
med att ta hem så många som möjligt av de placeringar som ligger 
utanför Lindesbergs kommun, har barnet rotat sig i annan kommun 
begärs överflytt. 
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Vård och omsorg 
Nämnden får vid beredande nämnd i november information om att 
boenderådet har 7 som väntar på plats vid särskilt boende demens, 37 
till särskilt boende, ca 3 är medicinskt färdigbehandlade. 
 
Idag har avdelningen 23 korttidsplatser som i november hade 17 som 
var ”väntbo” i väntan på plats på särskilt boende. 
 
Avdelningen ska ha möte med LIBO AB för att se över befintliga 
lokaler för eventuell omplanering av verksamheterna. 
 
__________ 
 
Delges: Förvaltningschef 
  Verksamhetschefer 
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SN § 8   Dnr  
 
Information från arbetsmarknadsenheten 

 
Beslut  
Socialnämnden beslutar att: 
 
Tacka för informationen och bjuder in arbetsmarknadsenheten till 
socialnämndens beredande nämnd i maj år 2017. 
 
Ärendet 
Arbetsmarknadsenheten närvarande vid beredande nämnd i november 
år 2016, representerade av vice ordförande i tillväxtutskottet Jonas 
Kleber och enhetschef Emil Chandorkar, för att informera om 
verksamheten. 
 
Socialnämnden har bjudit in för information, då försörjningsstöd 
remitterar sökande till arbetsmarknadsenheten. 
 
Av 142 individer som blivit remitterade från försörjningsstöd har sex 
personer gått ut till arbete, fem individer har gått ut i arbete med stöd 
och nio individer har gått vidare till studier. 
 
Arbetsmarknadsenheten arbetar bland annat med Kom i jobb.  
17 individer har haft Kom i jobb under år 2016, fem individer fick jobb 
eller studier efter Kom i jobb. Under år 2017 planeras 10 individer 
erbjudas Kom i jobb. Sedan Kom i jobb startade 2014 har totalt 121 
individer haft Kom i jobb. 
__________ 
 
Delges: Arbetsmarknadsenheten, Emil Chandorka 
   



LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialnämnden                                 2017-01-19 
 
 

 Justerande  Utdragsbestyrkande 

11 

SN § 9   Dnr  
 
Kurser och konferenser 

 
Beslut  
Socialnämnden beslutar att: 
 
Tacka för informationen. 
 
Ärendet 
Ordförande Susanne Karlsson (C) informerar nämnden att det under 
februari månad kommer att hållas nämnddagar. 
__________ 
 
Delges:  
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SN § 10   Dnr 2016/251 
 
Delegationsbeslut 

 
Beslut  
Socialnämnden har tagit del av redovisade delegationsbeslut. 
 
Ärendet 
Socialnämnden fick vid beredande nämnd i november ta del av 
redovisade delegationsbeslut: 
 
Beslut redovisade för beredande nämnd i december år 2016, gällande 
anställningar*, gällande nedanstående typer av tjänster: 
- Enhetschef 
- Undersköterska 
- Vakmästare 
- Vårdbiträde 

 
Delegationsbeslut från avdelningen för funktionsstöd 
- Beslut förordnandeav kontaktperson enligt LSS 6:22, LSS 6:3 

2016-09-15 
 
Delegationsrapporter från individ och familj 2016/251-3 med 
nedanstående typer av beslut: 
- Avslag enligt 4 kap 1 § SoL del av ansökan 
- Avslag enligt 4 kap 1, 3 §§ SoL del av ansökan 
- Avslår framställan om ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1, 3 §§ SoL 
- Avvisa överklagan 16:3 
- Begäran om yttrande inleds 
- Beslut om att inte röja vistelseort enligt 14 § 2 st 2 
- Beslut om placering enligt 11 § LVU 
- Beslut om vård enligt 6 LVU 
- Bistånd som avser boende enligt 4:1 enligt 4:1 § SoL 
- Dom överklagande avslag 
- Dödsboutredning 
- Faderskap fastställt genom S-protokoll gemensam vårdnad 
- Faderskapsutredning påbörjas 
- Familjehemsvård enligt 4:1 SoL 
- Fs 4.1 SoL etablering ”Glappet” 
- Fs 4:1 SoL etablering ”Komplettering” 
- Försörjningsstöd 4:1 
- Försörjningsstöd 4:1 reducerat 
- Försörjningsstöd 4:1 återbetalning 9:1 
- HVB/institutionsvård enligt 4:1 § SoL 
- Individuellt behovsprövade öppna insatser enligt 4:1 § SoL 
- Inkommen överklagan 
- Inled utredning 
- Kontaktperson/-familj enligt 4 kap 1 § SoL 
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- Kontaktperson/-familj övrig kostnad  
- LVM-utredning 
- Omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU med hänvisning till § 

2  
- Omedelbart omhändertagande enligt 6 LVU med hänvisning till §§ 

2 och 3 
- Omedelbart omhändertagande enligt 6 LVU med hänvisning till § 2  
- Personligt stöd enligt 4 kap 1 § SoL 
- Personligt stöd enligt 4 kap 1 § SoL 
- Placeringskostnad familjehem 
- Polisanmälan, misstanke om brott 
- Polishandräckning LVU 
- Upplysning 6:20 FB 
- Upplysning 6:20 FB expedieras 
- Utbetalning ensamkommande barn 
- Utredning 7 § LVM 
- Utredning avslutas 
- Utredning fullföljs ej 
- Utredning inleds 11:1 
- Vård enligt 3 § LVU 
- Vård enligt 4 kap 1 § SoL 
- Yttrande 
- Yttrande vårdnad umgänge 6:19 FB 
- Överklagande till Förvaltningsrätten inklusive yttrande 
- Överklagande till Förvaltningsrätten inklusive yttrande 
- Övrig kostnad barn och unga 
- Övriga kostnader vuxna 

 
Samt lottade ärenden 2016/251-2 med nedanstående typer av beslut: 
- Avslag enligt 1, 3 §§ SoL del av ansökan 
- Bistånd som avser boende enligt 4:1 enligt 4:1 § SoL 
- Faderskap fastställt genom S-protokoll gemensam vårdnad 
- Individuellt behovsprövade öppna insatser enligt 4:1 § SoL 
- Vård enligt 4 kap 1 § SoL 
- Yttrande 
- Ärendet avslutat 
 

 
*Enligt delegationsordning så anses visstidsanställning kortare än sex 
månader av personal vara verkställighetsbeslut och anmäls därmed inte till 
nämnd.  
__________ 
 
Delges:  
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SN § 11   Dnr  
 
Meddelanden 

 
Beslut  
Socialnämnden beslutar att: 
 
Tacka för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
Ärendet 
Socialnämnden delgavs nedanstående handlingar vid beredande nämnd 
i december år 2016: 
1. KS § 24 2016-11-29  Interkontrollplaner för alla nämnder år 2017 
2. KS § 223 2016-11-29 Månadsuppföljning oktober år 2016 

__________ 
 
Delges:  
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SN § 12   Dnr  
 
Anmälningsärenden 

 
Beslut  
Socialnämnden beslutar att: 
 
Nämnden har tagit del av handlingarna. 
 
Ärendet 
Nämnden fick vid beredande nämnd i december år 2016 ta del av 
nedanstående handlingar: 
 
1. Förvaltningsrätten i Karlstad – dom 2016-11-25, målnr 3659-16 – 

Ekonomiskt bistånd 
2. Förvaltningsrätten i Karlstad beslut 2016-12-12, målnr 5145-16 – 

Omedelbart omhändertagande av unga. 
3. Förvaltningsrätten i Karlstad beslut 2016-12-13, målnr 5420-16 – 

Omedelbart omhändertagande enligt LVU 
4. Förvaltningsrätten i Karlstad dom 2016-11-29, målnr 2620-16 – 

Ekonomiskt bistånd 
5. Förvaltningsrätten i Karlstad dom 2016-12-02, målnr 4599-16 – 

Beredande av vård av unga 
6. Förvaltningsrätten i Karlstad dom 2016-12-02, målnr 4684-16 – 

Beredande av vård enligt 2 § LVU 
7. Förvaltningsrätten i Karlstad dom 2016-12-08 målnr 4003-16 – 

Ekonomiskt bistånd 
8. Förvaltningsrätten i Karlstad rättelse 2016-11-21, målnr 4934-16 
9. Högsta förvaltningsdomstolen protokoll 2016-11-16 målnr 5889-16 

– Stöd och service till vissa funktionshindrade; fråga om inhibition 
10. IVO – meddelande 2016-11-24 dnr 7.3-39848/2016-5 – Enskilt 

klagomål  
11. IVO Begäran om yttrande med anledning av ej verkställt beslut 

2016-11-18 dnr 8.8-32171/2015-6 
12. IVO Begäran om yttrande med anledning av ej verkställt beslut 

2016-11-18 dnr 8.8-32172/2015-6 
13. IVO Begäran om yttrande med anledning av ej verkställt beslut 

2016-11-18 dnr 8.8-32171/2015-6 
14. Kammarrätten i Göteborg dom 2016-12-02, målnr 4663-16 – 

Beredande av vård av unga 
15. Utredning Le Sarah dnr 2016/206 2016-1-16 
16. Yttrande i ej verkställt beslut angående nämndens handläggning av  

IVO:s dnr 8.8.32171/2015-6, 2016/237-2 
17. Yttrande i ej verkställt beslut angående nämndens handläggning av  

IVO:s dnr 8.8.32172/2015-6, 2016/236-2 
18. Örebro Tingsrätt dom 2016-11-21, målnr T 2369-16 – God man 

__________ 
Delges:  
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Övriga frågor 

 
Beslut  
Socialnämnden lyfte inga övriga frågor. 
 
Ärendet 
 
__________ 
 
Delges:  
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