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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 

 

§70/2017 Information om budgetprocessen inför år 2018 

  

§71/2017 Mål och indikatorer för socialnämnden år 2018 

  

§72/2017 Remiss - Förslag om ändrade övergångsbestämmelser för den 

föreslagna lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 

och sjukvård  

  

§73/2017 Patientsäkerhetsberättelse för Socialnämnden år 2016 

  

§74/2017 Rapport: Fokusgruppsintervjuer med äldre kring boendeplan i 

Lindesbergs kommun 

  

§75/2017 Uppföljning av beslut gällande Meningsfull vardag 

  

§76/2017 Riktlinjer för handläggning och bedömning enligt LSS inom 

funktionsstöd i Lindesbergs kommun 

  

§77/2017 Riktlinjer - Avgifter för kost i grupp- och servicebostad inom 

avdelningen för funktionsstöd 

  

§78/2017 Hem för vård eller boende (HVB) för barn i egen regi 

  

§79/2017 Ersättning till kontrakterade jourhem 

  

§80/2017 Samverkan mellan förvaltningarna Barn- och 

utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen. 

  

§81/2017 Budget för gemensam pott barn- och utbildningsnämnden och 

socialnämnden 

  

§82/2017 Hemmalösning - skola och boende i Lindesbergs kommun 

  

§83/2017 Information från verksamheterna 

  

§84/2017 Sammanställning ej verkställda beslut kvartal 4 år 2016 

  

§85/2017 Månadsrapport april 2017 

  

§86/2017 Extratjänster - Särskilt anställningsstöd enligt förordning 

2015:503 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

  

§87/2017 Höjd dygnsavgift för korttidsplats enligt Lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS) i Lindesbergs kommun 

  

§88/2017 Delegationsärenden 

  

§89/2017 Meddelanden 

  

§90/2017 Informationsärenden 

  

§91/2017 Övriga frågor 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 

2017-05-18  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 70   Dnr: SN 2017/79 

 

Information om budgetprocessen inför år 2018 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

 

Ge förvaltningschef i uppdrag att ta fram risk- och konsekvensanalyser för 

redovisade frivilliga verksamheter inom socialförvaltningens 

verksamhetsområden, till beredande nämnd i juni år 2017. 

Ärendebeskrivning 

Vid beredande nämnd i maj 2017 redovisade förvaltningen de verksamheter som 

inte är lagstadgade inom förvaltningen, enligt uppdrag från förvaltningen. 

 

Redovisning av frivilliga ej lagstadgade verksamheter 

- Utvecklingsstrateger 

- Systemförvaltare 

- It handläggare 

- Resor till och från daglig verksamhet 

- SoL dagverksamhet 

- Mindre korttidsplatser 

- Anhörigstrateg, avlösarservice 

- Lokaler, daglig verksamhet 

- Arbetsledare för de som arbetar inom daglig verksamhet 

- Dagrehab/Träffpunkter 

- Trygghetsplatser 

- Dietist 

- Serviceinsatser, översyn av riktlinjer 

- Boendestöd, se över riktlinjer 

- Fältkuratorer 

- Familjecentralen 

- Kontaktpersoner, se över riktlinjer 

- Familjestöd  

 

 

Delges: Förvaltningschef 

Verksamhetschefer 

Ekonom  
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 

2017-05-18  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 71   Dnr: SN 2017/79 

 

Mål och indikatorer för socialnämnden år 2018 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

 

Ärendet utgår i avvaktan på beslut från kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

 

 

_________ 

Delges: Förvaltningschef 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 

2017-05-18  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 72   Dnr: SN 2017/82 

 

Remiss - Förslag om ändrade övergångsbestämmelser för den 

föreslagna lagen om samverkan vid utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård  

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

 

Anta förvaltningens skrivelse som sin och sända den som svar till 

Regeringskansliet. 

Ärendebeskrivning 

Lindesbergs kommun är en av 73 remissinstanser gällande förslag om ändrade 

övergångsbestämmelser för den föreslagna lagen om samverkan vid utskrivning 

från sluten hälso- och sjukvård (prop 2016/17:106). 

 

Förslaget är att den nya lagen om samverkan vid utskrivning från hälso- och 

sjukvården ska träda i kraft den 1 januari år 2018 och genom att den lagen 

upphävs Lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- 

och sjukvård. 

 

Emellertid föreslås det i övergångsbestämmelser att Lagen om kommunernas 

betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård ska fortsätta att gälla under år 2018 

för patienter som vårdas i slutenpsykiatrisk vård. 

Förvaltningen anser att övergångsbestämmelser om att Lagen om kommunernas 

betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård ska fortsätta att gälla under år 2018 

för patienter som vårdas i slutenpsykiatrisk vård. 

Förvaltningen förordar därefter en gradvis minskning av fristdagar och att som 

ett första steg att antalet dagar halveras till 15 dagar mot tidigare 30 dagar. Risk 

finns annars att kommunerna inte hinner planera för den enskilde. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Att anta förvaltningens skrivelse och skicka svaret vidare till Regeringskansliet. 

 

________ 

 

Delges: Regeringskansliet 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 

2017-05-18  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 73   Dnr: SN 2017/91 

 

Patientsäkerhetsberättelse för Socialnämnden år 2016 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

 

Anta Patientsäkerhetsberättelse gällande den kommunala hälso- och sjukvården 

för år 2016. 

Ärendebeskrivning 

Patientsäkerhetsberättelsen tar upp hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i 

kommunen under 2016.  

 

Förbättringar kan bland annat ses i palliativ vård och utbildningar som ger 

kompetenshöjningar för all personal. 

 

Mätningar trycksår, fall, antibiotikaförbrukning och kost- och 

vätskeregistreringar följs upp 2017 Palliativ webbutbildning för personal 

påbörjas under våren.  

 

Norra länsdelens gemensamma handlingsplan för sammanhållen vård och 

omsorg om de mest sjuka äldre fortsätter.  

 

Enheternas arbete synliggörs genom egenkontroller, checklistor, 

verksamhetsbesök och kvalitetsregister.  

 

Hälso- och sjukvården ingår i Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

(SOSFS 2011:9) som ska tydliggöra och synliggöra verksamhetens kvalitet och 

dess resultat för personal, patienter, närstående och övriga medborgare. 

Patientsäkerhetsberättelsen ska finnas tillgänglig för den som vill ta del av den. 

 

Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse 

av vilken det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under 

föregående kalenderår samt vilka åtgärder som vidtagits för att öka 

patientsäkerheten. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår nämnden besluta att anta Patientsäkerhetsberättelse 

gällande den kommunala hälso- och sjukvården för år 2016. 

 

 

Delges: MAS 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 74   Dnr: SN 2017/57 

 

Rapport: Fokusgruppsintervjuer med äldre kring boendeplan i 

Lindesbergs kommun 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

 

Tacka för informationen samt ge förvaltningschef i uppdrag att  

- Ta med underlaget från fokusgruppsintervjuerna i planeringen för ett nytt 

boende för äldre  

- Föra dialog med LIBO angående mellanboende  

- Arbeta med information till äldre i frågor som rör boende för äldre. 

Ärendebeskrivning 

Lindesbergs kommun, i likhet med många andra kommuner i Sverige, står inför 

en utmaning när det gäller boende för äldre. Andelen äldre kommer att öka och 

äldre kommer också att leva längre. Dock är det oklart vilken typ av boende som 

efterfrågas i de olika kommundelarna, om det är seniorboende, ”mellanboende” i 

form av trygghetsboende eller särskilt boende.  

 

Lindesbergs kommun har en långsiktig utvecklingsstrategi där bland annat 

tillgången till bostäder tas upp. Utifrån utvecklingsstrategin är ett av 

Socialnämndens mål Behovet av boendeformer inom Vård och Omsorgs 

verksamhetsområde ska tillgodoses i Lindesbergs kommun. Förvaltningen har 

också fått i uppdrag av Socialnämnden att planera för ett nytt boende för äldre.  

Uppdraget att genom fokusgrupper med medborgare ta reda på de äldres egna 

tankar och önskemål om vilken typ av boende de önskar och har behov av gavs 

till Folkhälsoteamet i norra Örebro län i juni 2016. 

 

Resultaten visar att deltagarna i undersökningen önskar i stor utsträckning både 

att bo kvar i sitt nuvarande boende och på den ort där man bor. Samtidigt finns 

en stor andel äldre som också vill flytta till ett nytt och mera anpassat boende. 

Resultatet tyder således på att Lindesbergs kommun behöver underlätta både för 

flytt och kvarboende. Vidare upplevs det som brådskande att kommunen kan 

erbjuda olika typer av boendealternativ för äldre som är anpassade efter äldres 

behov och förutsättningar, då äldre upplever att det finns en stor brist på 

boendealternativ för denna målgrupp.  

 

Folkhälsoteamet i norra Örebro län trycker på att kommunen bör fokusera på att 

väcka intresset för att flytta genom att erbjuda attraktiva alternativ.  
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 

2017-05-18  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Det kan få äldre att vilja flytta till ett nytt boende i stället för att flytta från sin 

nuvarande bostad. Det finns även ett behov av rådgivning och information kring 

såväl ekonomiska frågor som bostadsutbud för äldre som står inför ett beslut om 

att flytta eller bo kvar. 

 

Lindesbergs kommun har i sin utvecklingsstrategi ett mål kring tillgången till 

bostäder. Socialförvaltningen behöver nu arbeta vidare med underlaget som en 

del i planeringen av boende för äldre. Dialog bör även föras med LIBO 

(Lindesbergs bostäder AB) kring rapportens resultat då det inte främst är behov 

särskilt boende som betonas, utan alternativa boendeformer för 

äldre/mellanboende. Kommunen behöver ta ett helhetsgrepp om frågan om 

boende för äldre. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Att nämnden tackar för informationen och besluta att: 

Ge förvaltningschef i uppdrag att ta med underlaget från fokusgruppsintervjuerna 

i planeringen för ett nytt boende för äldre, samt att i detta även föra dialog med 

LIBO angående mellanboende. 

Ge förvaltningschef i uppdrag att arbeta med information till äldre i frågor som 

rör boende för äldre. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Sven-Erik Larsson (M) yrkar på att nämnden ska ta bort benämningen 

mellanboende. 

 

Ordförande John Omoomian (S) ställer proposition mellan förvaltningens förslag 

och Sven-Erik Larssons (M) förslag och finner att nämnden beslutar enligt 

förvaltningens förslag. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Att socialnämnden tackar för informationen och beslutar att  

- Ge förvaltningen i uppdrag att ta med underlaget från 

fokusgruppsintervjuerna i planeringen för ett nytt boende för äldre, samt att i 

detta även föra dialog med LIBO angående mellanboende.  

- Ge förvaltningen i uppdrag att arbeta med information till äldre i frågor som 

rör boende för äldre. 

 

Delges: Förvaltningschef 

Verksamhetschef vård och omsorg 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 

2017-05-18  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 75   Dnr: SOC2016/178 

 

Uppföljning av beslut gällande Meningsfull vardag 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

 

Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Kommunen har enligt Socialtjänstlagen ett ansvar för att insatser inom 

socialtjänsten ska vara av god kvalitet och säkerställa en skälig levnadsnivå. 

 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lindesbergs kommun har PwC 

genomfört en granskning av vård och omsorg, granskningen har utgått från om 

socialnämnden säkerställer att de som bor på särskilda boenden får sina behov av 

social aktiviteter tillgodosedda på ett kvalitativt tillfredsställande sätt. 

 

PwC:s övergripande bedömning är att socialnämnden ytterligare behöver 

säkerställa att de som bor på särskilda boenden får sina behov av sociala 

aktiviteter tillgodosedda. 

 

Fem kontrollmålsfrågor gavs av PwC: 

Finns det regelbundna aktiviteter och daglig sysselsättning? 

Finns det tillräckligt med tid för samvaro och samtal? 

Hur säkerställer nämnden att fånga upp äldres upplevelser av att vardagen är 

meningsfull? 

Hur säkerställer nämnden att fånga upp anhörigas uppfattning av att de äldres 

vardag är meningsfull? 

Finns tillräcklig kompetens i verksamheten (för dessa områden)? 

 

Förvaltningen har besvarat PwC:s frågor. 

 

Vid beredande nämnd i maj år 2017 informerade verksamhetschef Raija Spjuth 

om uppföljningen som skett sedan nämnden fick ta del av förvaltningens svar i 

november år 2016. Nämnden fick bland annat information om att alla särskilda 

boenden har aktiviteter. I de boendes genomförandeplan ska aktivitet stå med, i 

80 % av de skrivna genomförandeplaner, som fanns vid redovisningstillfället, 

fanns aktivitet med. 

 

Delges: Verksamhetschef vård och omsorg 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 76   Dnr: SN 2017/99 

 

Riktlinjer för handläggning och bedömning enligt LSS inom 

funktionsstöd i Lindesbergs kommun 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

 

Anta riktlinjer för handläggning och bedömning enligt LSS inom funktionsstöd i 

Lindesbergs kommun, efter revidering. 

Ärendebeskrivning 

Avdelningen för funktionsstöd delger nämnden förslag på Riktlinjer för 

handläggning och bedömning enligt LSS inom funktionsstöd i Lindesbergs 

kommun. 

 

Riktlinjerna ska vara en vägledning för handläggare i arbetet med utredning och 

bedömning av behovet av bistånd enligt Lag (1993:387) om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS) Riktlinjerna är avsedda att vara normgivande för 

handläggning och bedömning. 

 

Riktlinjerna är ett komplement till, men inte en ersättning för, de lagar och 

föreskrifter som styr verksamheter inom området. Riktlinjerna är en vägledning 

avseende kommunens ambitionsnivå vid biståndsbedömning. Ytterst är det den 

enskildes behov av stöd och hjälp som är avgörande vid beslut om insats. Varje 

beslut ska vara baserat på den enskildes rätt att få en individuell prövning av sin 

ansökan. 

 

Riktlinjerna syftar huvudsakligen till att vara ett stöd för handläggarna i 

biståndsbedömningen utifrån den enskildes ansökan och behöv. Stödet ska leda 

till en ökad rättssäkerhet för den enskilde i behov av bistånd samt säkerställa att 

biståndsbeslut i högre omfattning fattas enligt samma eller likartade 

bedömningsgrunder. 

 

Riktlinjerna har i huvudsak följande syften: 

- Stöd för LSS handläggarna i deras individuella utredning, bedömning och 

beslut 

- Klargörande av hur LSS ska tillämpas i Lindesbergs kommun 

- Säkerställa en likartad service och omsorg till alla som är i behov av och 

efterfrågar insats enligt LSS 

 

 

Delges: Verksamhetschef funktionsstöd 
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Socialnämnden  
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SN § 77   Dnr: SN 2017/86 

 

Riktlinjer - Avgifter för kost i grupp- och servicebostad inom 

avdelningen för funktionsstöd 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

 

Anta den reviderade riktlinjen avseende avgifter för kost inom grupp och 

servicebostad inom avdelningen för funktionsstöd. 

Ärendebeskrivning 

Verksamheten har gått igenom riktlinjen Kostnader för kost i grupp- och 

servicebostad inom avdelningen för funktionsstöd.  

 

Efter genomgång anges ej kostnader i riktlinjen, utan kostnaden hanteras separat 

så själva riktlinjen inte behöver uppdateras när justeringen i prissättning görs. 

 

Avgiften regleras separat och gör att riktlinjen inte behöver uppdateras årligen 

om inga förändringar i hanteringen görs. 

 

Då riktlinjen inte längre innehåller avgifter behöver inte kommunfullmäktige 

fatta beslut om denna riktlinje. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Att nämnden beslutar att anta den reviderade riktlinjen avseende avgifter för kost 

inom grupp- och servicebostad inom avdelningen för funktionsstöd. 

 

Delges: Verksamhetschef funktionsstöd 
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Socialnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 78   Dnr: SN 2017/97 

 

Hem för vård eller boende (HVB) för barn i egen regi 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

 

Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjlighet och behov av HVB i egen regi 

avseende barn/unga. 

 

Att första redovisningen sker vid beredande socialnämnd i november år 2017. 

Ärendebeskrivning 

Avdelningen för individ och familj vid socialförvaltningen går med underskott, 

bland annat med anledning av placeringar. 

 

Vid verksamhetsdagen den 20 februari år 2017 var ett av förslagen att utreda 

möjlighet till att driva förstärkt HVB, det vill säga HVB som har möjlighet att ta 

emot ungdomar med svårare problematik, i egen regi. 

 

Utredningen bör starta så snart som möjligt med en första redovisning vid 

nämnden i november år 2017. 

 

Förvaltningen föreslår att man ska utreda behovet och möjligheterna till 

”förstärkt” HVB i egen regi närmare, samt göra en ekonomisk konsekvensanalys 

av förslaget. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Att nämnden beslutar att 

- Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjlighet och behov av HVB i egen 

regi avseende barn/unga. 

- Första redovisningen sker i socialnämnden i november månad år 2017. 

 

 

Delges: Verksamhetschef individ och familj 
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SN § 79   Dnr: 2017/100 

 

Ersättning till kontrakterade jourhem 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

 

Anta föreslagna förändringar avseende kontrakterade jourhem. 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden antog den 18 augusti år 2016 ersättning till kontrakterade 

jourhem. Vid kontroll uppdagades att det felaktigt stod att familjehemmet ska ha 

semester. Ändringen består i att istället för semester skriva ledighet, då 

familjehemmet inte kan ha semester från uppdraget. 

 

Uppräkningen har även gjorts av ersättningen till 2017 års ersättningsnivå enligt 

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) samt tillägg att ersättningsnivån 

årligen följer SKL:s rekommendationer. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Att nämnden beslutar att anta föreslagna förändringar avseende kontrakterade 

jourhem. 

 

Delges: Verksamhetschef individ och familj 
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SN § 80   Dnr: SN 2017/55 

 

Samverkan mellan förvaltningarna Barn- och 

utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

 

Anta föreslaget projektdirektiv gällande att ta fram förslag till 

samverkansmodeller mellan socialförvaltningen och barn- och 

utbildningsförvaltningen gällande: 

- Föräldraskapsutbildning 

- Orosanmälningar 

- Skolplaceringar 

- Skolfrånvaro 

 

Ärendebeskrivning 

Vid socialnämnden och barn- och utbildningsnämndens gemensamma 

arbetsutskott har de senaste åren diskuterats och olika perspektiv belysts. 

Förvaltningarna har förväntningar på varandra, och båda förvaltningarna har 

olika styrdokument för sin verksamhet. 

 

Vid gemensamma arbetsutskottet den 2 februari år 2017 gavs i uppdrag till 

förvaltningscheferna att ta fram förslag på en projektplan för att strukturera 

samverkan mellan förvaltningarna gällande 

- Föräldraskapsutbildning 

- Orosanmälningar 

- Skolplaceringar 

- Skolfrånvaro 

Projektdirektivet har varit uppe i respektive beredande nämnd samt gemensamt 

arbetsutskott den 4 maj, då gemensamma arbetsutskottet föreslog att respektive 

nämnd antar föreslaget projektdirektiv. 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 

2017-05-18  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Förvaltningens förslag till beslut 

Att anta föreslaget projektdirektiv gällande att ta fram förslag till 

samverkansmodeller mellan Socialförvaltningen och barn- och 

utbildningsförvaltningen gällande 

- Föräldraskapsutbildning 

- Orosanmälningar 

- Skolplaceringar 

- Skolfrånvaro 

 

 

 

 

Delges: Förvaltningschef 

Utvecklingsstrateg 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (29)  

 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 

2017-05-18  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 81   Dnr: SN 2017/96 

 

Budget för gemensam pott barn- och utbildningsnämnden och 

socialnämnden 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

 

Gemensam budget, med barn- och utbildningsnämnden, 1 mnkr för budget år 

2017, fördelas: 

0,5 mnkr till särskild undervisningsgrupp A28 

0,5 mnkr till elevhälsa med uppdrag för att minska skolfrånvaro i lägre årskurser, 

med lägre åldrar menas under 15 år. 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden har en gemensam pott på  

1 mnkr, som hanteras inom barn- och utbildningsnämndens budget. 

 

Förslag på fördelning av gemensam budget, mellan socialnämnden och barn- och 

utbildningsnämnden har tagits fram av gemensam styrgrupp mellan 

förvaltningarna. Det har beretts i respektive nämnd i april år 2017 samt har lyfts 

vid gemensamt arbetsutskott i maj år 2017.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Gemensam budget, med barn- och utbildningsnämnden, 1 mnkr för budget år 

2017, fördelas: 

0,5 mnkr till särskild undervisningsgrupp A28 

0,5 mnkr till elevhälsa med uppdrag för att minska skolfrånvaro i lägre årskurser, 

med lägre åldrar menas under 15 år. 

 

Delges: Förvaltningschef 

Utvecklingsstrateg 

Barn- och utbildningsnämnden 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 

2017-05-18  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 82   Dnr: SN 2017/98 

 

Hemmalösning - skola och boende i Lindesbergs kommun 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

 

Ärendet utgår. 

  

Ärendebeskrivning 

 

 

Delges: Förvaltningschef 

Utvecklingsstrateg 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (29)  

 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 

2017-05-18  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 83   Dnr: SN 2017/5 

 

Information från verksamheterna 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

 

Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid beredanden nämnd i april gav avdelningarna information till nämnden 

 

Funktionsstöd 

Verksamhetschef Jessica Öhlund gav informationen till nämnden att  

- Fyra individer väntar på LSS-boende. 

- Trygg hemgång, vid utskrivning från lasarettet är det trygg hemgång som är 

förstahandsval. Utskrivningssamordnare, sjuksköterska och arbetsterapeut, 

ansvarar för att kunna sätta in tillfälliga insatser, korttidsbeslut. Insatserna 

beviljas för 2 – 3 veckor och följs sedan upp av hemteamet. 

- Det finns en oro inför rekrytering av sommarvikarier. Avdelningen erbjuder 

alla sommarvikarier heltid. Rekrytering har skett förutom annonsering och 

Arbetsförmedlingen via Facebook, mässor, genom vårdprogrammet samt 

barn- och fritidsprogrammet. 

- Invigning av Anhörigcentrum på Kristinavägen i Lindesberg, sker den 23 

maj år 2017. 

 

Vård och omsorg 

Verksamhetschef Raija Spjuth informerar om att: 

- Åtta individer väntar på plats till särskilt boende 

- Ingen väntade vid rapporteringstillfället på särskilt boende demens 

- Ingen var färdigbehandlad och väntade på lasarettet 

- Det har gått bra att rekrytera sommarvikarier 

- Avdelningen fortsätter arbetet inom hemtjänstgrupperna 

- Avdelningen kommer att lyfta ärende till nämnden om att serviceinsatsen 

tvätt ska läggas ut på annan aktör. 

- 15-17 maj kommer det genomföras halvdagsföreläsning om demens med 

föreläsaren Ola Polmé. 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 

2017-05-18  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Individ och familj 

Verksamhetschef Marie Ekblad delgav nämnden: 

- Månadsstatistik från mars år 2017 omfattande anmälningar, 

ansökningar/förfrågningar och pågående utredningar 

- Samt information om att det sker utbildning inom avdelningen avseende 

handläggning och dokumentation, utbildningen är obligatorisk för 

handläggare inom barn och unga samt enheten för ensamkommande barn. 

- En ny lag minskar antalet dagar för att retroaktivt ha rätt till föräldrapenning, 

detta kan ge effekter för kommunens försörjningsstöd. 

 

Delges: Förvaltningschef 

Verksamhetschefer  
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 

2017-05-18  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 84   Dnr: SN 2017/49 

 

Sammanställning ej verkställda beslut kvartal 4 år 2016 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

 

Överlämna rapporten till kommunstyrelsen och föreslå att kommunstyrelsen 

beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Från och med 1 juli 2006 är kommunerna enligt socialtjänstlagen (SoL) 16 kap. 

6 f-h § skyldiga att anmäla alla gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § 

socialtjänstlagen som inte verkställts inom tre månader. De rapporterade besluten 

ska varje kvartal redovisas i en statistikrapport till kommunfullmäktige. 

 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) följer upp rapporteringen och bedömer 

om ett beslut har verkställts inom skälig tid. Om ett beslut inte har blivit 

verkställt, inom skälig tid får kommunen möjlighet att yttra sig. IVO granskar 

vad kommunen har gjort för att verkställa beslutet, om den enskilde tackat nej till 

ett godtagbart erbjudande samt övriga omständigheter i ärendet och om det finns 

andra omständigheter som gjort att beslutet inte kunnat verkställas.  

 

Om den enskilde har fått vänta oskäligt länge på att ett beslut ska verkställas och 

kommunen inte redovisat att man vidtagit tillräckliga åtgärder kan IVO ansöka 

om utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten. 

 

Socialförvaltningen har delgett socialnämnden en rapport över inrapporteringen 

för kvartal 4 år 2016. 

 

 

Delges: Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 

 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (29)  

 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 

2017-05-18  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 85   Dnr: SN 2017/109 

 

Månadsrapport april 2017 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

 

Tackar för informationen och uppmanar alla avdelningar att hålla budget. 

Ärendebeskrivning 
Ekonom Sofie Sälle redovisar tillsammans med verksamhetschefer månadsrapport 

för april år 2017. 

 

 Verksamhet  Avvikelse  Prognos  Helårs 

budget  

Förvaltningsledning och adm  628 0  11 282 

Funktionsstöd  -3 802 -9 400  138 548 

Individ och familj  -11 216 -10 700  77 907 

Vård och omsorg  -1 686 -1 800  259 435 

Totalt (tkr)  -16 076 -21 900  487 172 

 

 

Delges: Förvaltningschef 

Verksamhetschefer 

Ekonom  
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 

2017-05-18  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 86   Dnr: SN 2017/121 

 

Extra tjänster 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

 

Förvaltningen delger nämnden handlingar från arbetsmarknadsenheten gällande 

extratjänster, som ges vid beredande nämnd i maj år 2017, samt avtal med 

Kommunal, till beslutande nämnd i juni 2017. 

Ärendebeskrivning 

Vid beredande nämnd i april lyfte ordförande Susanne Karlsson (C) förslag att 

förvaltningen ska anställa extratjänster i så stor utsträckning som är möjligt, i 

hela socialförvaltningen. 

 

 

Delges: Förvaltningschef 

Verksamhetschefer 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 

2017-05-18  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

SN § 87   Dnr: SN 2017/113 

 

Höjd dygnsavgift för korttidsplats enligt Lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS) i Lindesbergs kommun  

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

 

Föreslå att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige besluta 

om höjd dygnsavgift för korttidsplats enligt LSS 

Ärendebeskrivning 
Funktionsstöd fick i uppdrag att se över dygnskostnaden gällande korttidsplats LSS i 

Lindesbergs kommun under utvecklingsdagen som genomfördes i februari år 2017 

tillsammans med socialnämnden och verksamheten.  

 

I dag är dygnsavgiften 3 500 kr/dygn för köp av plats. Avgiften är baserad på bland 

annat löner, hyra och overheadkostnader. Utifrån översyn av kostnaderna som de ser 

ut idag så blir förslaget att höja dygnavgiften till 4 251 kr/dygn.  

 

Korttidsboendet Björkstugan har utökats med en närliggande lägenhet om tre rum 

och kök i början på året. Då korttidsboendet beläggs med både barn och vuxna fanns 

behov att separera verksamhet, träna inför eget boende (utslussverksamhet), samt ett 

högt tryck på antal korttidsplatser.  

 

Det finns en stor efterfrågan från närliggande kommuner att vilja köpa plats i 

Lindesbergs kommun.  

 

Björkstugan/Lyan är korttidsvistelse utanför hemmet för barn och unga enligt 9 § 6 

LSS. Korttidsvistelsen kan vara både en regelbunden insats eller en insats vid 

tillfälligt behov. I gästens korttidsvistelse ingår omvårdnad, hjälp med läxläsning, 

fritidsaktiviteter m.m. I dag säljer verksamheten Björkstugan/Lyan korttidplats/dygn 

till närliggande kommuner som behöver plats till enskilda individer. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta: 
Att anta höjd dygnsavgift från 3 500 kr dygn i avgift till 4 251 kr/dygn för köp av 

plats på korttidsvistelse i Lindesbergs kommun.  

 

Delges: Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige  

Förvaltningschef 

Verksamhetschef funktionsstöd 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 

2017-05-18  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 88   Dnr: SN 2017/ 

 

Delegationsbeslut 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av redovisade delegationsbeslut och lägger dessa till 

handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Nämnden har delgetts följdande delegationsbeslut 

 

- Avtal mellan Dedicare och Lindesbergs kommun om bemanning/hyr av 

konsult Diana Evandin 2017-03-06 till och med 2017-03-31 

- Yttrande till Förvaltningsrätten i målnr SF 811-17 om särskild avgift 

enligt 16 kap 6 a § socialtjänstlagen (SoL) för ej verkställt beslut om 

kontaktfamilj enligt 4 kap § 1 SoL 

- Ny prövning av överklagat avgörande, SOC2016/209-7 

 

 

Delges:  
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 

2017-05-18  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 89   Dnr: SN 2017/ 

 

Meddelanden/anmälningsärenden 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av redovisade meddelanden/anmälningsärenden och 

lägger dessa till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Nedanstående handlingar har delgivits beredande socialnämnd i april år 2017: 

- Svar på synpunkt, SN 2017/2-713,14,15 

- Skrivelse från Migrationsverket (Rättsligts ställningstagande angående 

upphörande av rätten till bistånd enligt LMA för utlänningar som beviljas 

tidsbegränsade uppehållstillstånd enligt utlänningslagen) SR 63/2016,  

2017-02-20, SN 2017-58 

- Anmälan Lex Maria hemtjänst centrala 

- Anmälan lex Sarah om kränkande behandling på boendet 

- Beröm av hemtjänstpersonalen i Storå 

- Beslut i Förvaltningsrätten 2017-03-14, målnr 1089-17 om fastställande av 

underordnat beslut i socialnämnden 2017-03-07 om omedelbart 

omhändertagande med stöd av 6 § lagen med särskilda bestämmelser om 

vård av unga (LVU) 

- Beslut i Förvaltningsrätten 2017-04-03 målnr 1470-17 om fastställande av 

underordnat beslut i socialhämnden 2017-03-27 om omedelbart 

omhändertagande av unga 

- Förvaltningsrätten, målnr 3988-16, rättelse dom 2017-03-16 

- Beslut i Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2017-03-13, dnr 8.7.4-

4888/2017om överflyttning av ärende till Borlänge kommun 

- Beslut i Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2017-03-13, dnr 8.7.4-

5907/2017 om överflyttning av ärende från Nora kommun  

- Beslut i Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2017-03-24 dnr 8.8.1-

941/2015-16 om tillsyn av ej verkställt beslut enligt LSS  

- Beslut i Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2017-03-24 om ej 

verkställt beslut, dnr 8.8.1-9562/2015-14 

- Dom i Förvaltningsrätten 2017-03-06, målnr 1330-16 om bifall av 

Inspektionen för vård och omsorgs ansökan om särskild avgift, dnr 8.8.1-

26761/2014-10 enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS), bostad med särskild service 

- Dom i Förvaltningsrätten 2017-03-31, målnr 3446-16 om överklagat beslut i 

socialnämnden 2016-06-28, bistånd i form av hemtjänst 

- Dom i Förvaltningsrätten 2017-03-13, målnr 5302-16 om överklagat beslut i 

socialnämnden 2016-11-16 om ekonomiskt bistånd 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 

2017-05-18  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

- Dom i Förvaltningsrätten 2017-03-16 målnr 3988-16 om överklagat beslut i 

socialnämnden 2016-08-24 om ekonomiskt bistånd 

- Dom i Förvaltningsrätten 2017-03-21 målnr 3609-16 om överklagat beslut i 

socialnämnden 2016-07-07 om ekonomiskt bistånd 

- Dom i Förvaltningsrätten 2017-03-21 målnr 763-17 om överklagat beslut i 

socialnämnden 2017-01-11 om ekonomiskt bistånd  

- Dom i Förvaltningsrätten 2017-03-23 målnr 3958-16 om överklagat beslut i 

socialnämnden 2016-08-11 om ekonomiskt bistånd 

- Dom i Förvaltningsrätten 2017-03-24 målnr 5646-16 om överklagat beslut i 

socialnämnden 2016-10-31 om ekonomiskt bistånd 

- Dom i Kammarrätten 2017-03-15, målnr 6815-16 om överklagad dom i 

Förvaltningsrätten 2016-12-02, målnr 4599-16 om beredande av vård av 

unga 

- Dom i Kammarrätten 2017-03-31, målnr 306-17 om beredande av vård av 

unga 

- Information till Lindesbergs kommun från Migrationsverket i Lindesberg 

med hänvisning till Rättsligt ställningstagande SR 63/2016 om upphörande 

av rätten till bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl., och 

LMA 5 kap 11 § 

- Klagomål på att personal från hemtjänsten inte följer anvisningarna om 

städning efter tvätt i tvättstuga i Senioren 

- Klagomål på att personal från Västerbackens hemtjänst inte följer 

anvisningarna om städning - sopsortering i tvättstuga 

- Klagomål på hemtjänst Centrala Lindesberg vid brukares sjukdom 

- Svar på klagomål på att personal från hemtjänsten inte följer anvisningarna 

om städning efter tvätt i tvättstuga i Senioren 

- Synpunkt på personal från hemtjänsten 

- Utredning lex Sarah om kränkande behandling på boendet Solliden  

2017-01-30 

 

 

Delges: Förvaltningschef 

Verksamhetschefer 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 

2017-05-18  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 90   Dnr:  

 

Informationsärenden 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av redovisade informationsärenden och lägger dessa 

till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Delges:  
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 

2017-05-18  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN § 91   Dnr:  

 

Övriga frågor 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

 

Ge förvaltningen i uppdrag att ta med önskemål om en beräkningsmall eller 

tabell över hemtjänsttaxor på kommunens hemsida, vid framtagande av ny 

hemsida. 

Ärendebeskrivning 

Vid beredande nämnd lyftes nedanstående övriga frågor: 

 

Information om avgifter gällande hemtjänstkostnad på hemsidan 

Christina Pettersson (C) lyfter att det inte går att genom information på hemsida 

få veta hur mycket man får betala vid insats från hemtjänsten. 

 

Gemensamt arbetsutskott 

Protokoll från gemensamt au sänds ut i kallelse till nästkommande nämnd. 

 

Avsägelse av ledamot 

Victoria Douhan (S) tackade för sin tid som ledamot i socialnämnden. 

 

Delges: Förvaltningschef  

Verksamhetschefer  

 

 

 

 

 


