Kallelse till Socialnämnden
Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med Socialnämnden, Torsdag den 14
oktober 2021, kl 09:00. Näset, Lindesbergs kommunhus

Beslutande nämnd startar med sekretessärenden för ordinarie ledamöter, genom
säkra digitala sammanträden INERA kl 09:00, ärende 1-5 (handlingar sänds ut till
ordinarie ledamöter per vanlig post.
Beslutande nämnd ärende 6-, startar kl 09.30 genom Teams.

Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare, samt
meddela sekreterare så att ersättare kan få länk till säkra digitala möten.

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller
rakvatten!
Mathz Eriksson
Ordförande

Jessica Brogren
Sekreterare

Ledamöter
Elin Axelsson, v ordförande (S)
Bo Stenberg (S)
Ulla Lundqvist (S)
Tuula Marjeta (C)
Mathz Eriksson, ordförande (C)
Marie Lindh (V)
Sven-Erik Larsson (M)
Monika Klockars (M)
Margareta Andergard (KD)
Björn Larsson (-)
Jari Mehtäläinen (SD)

Ersättare
Bertil Jansson (M)
Fredrik Rosenbecker (SD)
Ingela Larsson (S)
Tom Persson (SD)
Maria-Pia Karlsson (C)
Linda Palm (C)
Ingalill Lennartdotter (MP)
Libaan Mohamoud (S)
Vera Peci (S)
Stina Sundling (L)
Annika Himmerfält (V)
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Föredragningslista
Nr.

Ärende

Dnr

Val av justerare
Beslutsärenden
1.

Deltagande på distans

3.

Omprövning av beslut jml 14 § LVU

4.

Omprövning av beslut jml 14 § LVU

5.

Övervägande jml 14 kap 2 a LVU

6.

Extra sammanträde,
beslutande socialnämnd 2021-10-28

Kl 09:30

8.

Sammanställning ej verkställda beslut kvartal 2 2021

SN 2021/20

Budget 2021 revidering tilläggsanslag – UTGÅR (flyttas
till extra beslutande socialnämnd 2021-10-28)

SN 2020/128

2.

7.

9.

10.
11.
12.

Omprövning av beslut jml 14 § LVU

Information från verksamheten september 2020

Utredning av lottade ärenden

Delårsrapport 2021 för socialnämnden
Uppföljning av internkontroll 2021 för
socialförvaltningen

Kl 09:00

SN 2021/25

SN 2020/121

SN 2021/104
SN 2021/102
2

13.

Externa placeringar

SN 2020/106

15.

Avgift för uteblivet tidsbeställt hembesök

SN 2021/98

14.

16.
17.
18.
19.
20.

Införande av avgift gällande trygghetslarm

Effektiviseringar 2022 - UTGÅR (flyttas till beredande
socialnämnd 2021-10-14)

Prioritering av ny- och ombyggnationsprojekt inom
Socialförvaltningens lokal– och bostadsförsörjningsplan
Remissvar resor till daglig verksamhet
Demokratidag

SN 2021/91

SN 2021/70
SN 2020/123
SN 2020/145

Delegationsärenden

21.

Meddelanden

22.

Informationsärenden
En väg in, enheten för försörjningsstöd och
arbetsmarknadsenheten informerar (45 min)

kl 10:15
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§137/21 Deltagande på distans

Denna behandling '§137/21 Deltagande på distans
' har inget tjänsteutlåtande.
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Beslutsärenden - Omprövning av beslut jml 14 § LVU :

Denna punkt på agendan är sekretessbelagd
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Beslutsärenden - Omprövning av beslut jml 14 § LVU :

Denna punkt på agendan är sekretessbelagd
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Beslutsärenden - Omprövning av beslut jml 14 § LVU :

Denna punkt på agendan är sekretessbelagd

7

Beslutsärenden - Övervägande jml 14 kap 2 a LVU :

Denna punkt på agendan är sekretessbelagd
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§142/21 Extra sammanträde 2021-10-28 - :

Denna behandling '§142/21 Extra sammanträde 2021-10-28' har inget tjänsteutlåtande.
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§143/21 Information från verksamheten 2021-09-16 - SN 2021/25-26 Information från verksamheten 2021-09-16 : Information från verksamheten 2021-09-16

Tjänsteskrivelse
2021-09-03

1 (2)
SN 2021/25

Socialförvaltningen
Madde Gustafsson
0581-816 26
mladenka.gustafsson@lindesberg.se

Information från verksamheten 2021-09-16
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta
 Tacka för informationen och lägga den till handlingarna
Ärendebeskrivning
Individ och familj
För närvarande ett fortsatt högt inflöde av anmälningar men ändå en mer
hanterbar arbetssituation, en viss omsättning av gruppen utredare har varit
tidigare under året men rekryteringen har ändå vart väldigt god. Tilläggas att
det varit ett antal riktade hot mot socialsekreterargruppen som hanterats
under sommaren.
Ett nu pågående arbete med omställning av viss verksamhet för att möte det
ändå höga trycket gällande behovet av placering.
Försörjningsstöd kan se en viss minskning både gällande minskning av
ärenden in men också att samarbetet med AME har gett god effekt. Indvider
har snabbare kommit i någon form av sysselsättning
Funktionsstöd
4 väntar i kö på bostad med särskild service
Ytterligare 2 st omplaceras externt .
Den förändrade målgruppen inom funktionsstöd med fler komplexa ärende
funktionsnedsättning- psykisk ohälsa- missbruk kan komma kräva
omplaceringar av 2 personer oklart nu i vilken form.
Covid på ett LSS gruppboende
Vård och omsorg
På korttids är det: 14 st enskilda.
I skrivande stund är det 6-7 enskilda på gång (kommer imorgon och denna vecka)
ifrån sjukhuset utöver dem ovanför.
Ifrån hemmet är det ev 1 enskild på gång idag.
På korttids väntar : 7 st som har beslut på Säbo 0 st säbodemes
I boendekön:
SÄBO: 16 st
Demens SÄBO: 4 st (varav 2 st precis tilldelade)
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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2 (2)
-Rekrytering pågår av enhetschefer inom hemtjänst samt boende.
-Enligt plan med resterande verksamheter in i TC den 11 oktober
-Trygghetslarm byts ut i hemtjänsten under hösten
-Covid på en avdelning på ett särskilt boende, 5 enskilda samt 3 personal,
screening pågår.
- Sommaren;
Mycket korttidsfrånvaro och sjukskrivna. Vikarier som har varit sjukskrivna. Det
har varit svårt att rekrytera. Det har varit rörigt med bemanningen
Konsekvenser
Presentera ekonomiska, miljö eller andra konsekvenser. Finns det antagna
mål, riktlinjer, policys eller andra nämnds- eller kommunövergripande
styrdokument.
Madde Gustafsson
Förvaltningschef

xxxxx
Handläggare

För åtgärd:
Handläggares titel, nämnd, förvaltning, enhet, bolag, myndighet.
För kännedom:
Handläggares titel, nämnd, förvaltning, enhet, bolag, myndighet, medborgare
Bilagor:
Här redovisar du bilagor
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§144/21 Sammanställning ej verkställda beslut kvartal 2 2021 - SN 2021/20-1 Sammanställning ej verkställda beslut kvartal 2 2021 : Sammanställning ej verkställda beslut kvartal 2 2021

Tjänsteskrivelse

1 (1)
SN 2021/20

Socialförvaltningen
Malin Spiik
0581-812 90
malin.spiik@lindesberg.se

Socialnämnden (beredande)

Sammanställning ej verkställda beslut kvartal 2 2021
Förslag till beslut
Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 2 årtal överlämnas till
kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd enligt
Socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt Lagen som stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS).
Om ett beslut inte verkställts inom tre månader ska kommunerna rapportera
detta till IVO.
Kommunerna rapporterar kvartalsvis.
Om IVO bedömer att den enskilde har fått vänta oskäligt länge på att ett beslut
ska verkställas kan myndigheten ansöka om utdömande av en särskild avgift
hos förvaltningsrätten.
Mladenka Gustafsson
Förvaltningschef

Malin Spiik
Handläggare

För åtgärd:
Kommunfullmäktige
För kännedom:
Socialnämnden
Bilagor:
Redovisning Ej verkställda beslut kvartal 2 2021

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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§144/21 Sammanställning ej verkställda beslut kvartal 2 2021 - SN 2021/20-1 Sammanställning ej verkställda beslut kvartal 2 2021 : Ej verkställda beslut kvartal 2
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§145/21 Utredning av lottade ärenden - SN 2020/121-1 Utredning av lottade ärenden : Utredning av lottade ärenden

Tjänsteskrivelse
2021-09-03

1 (2)
SN 2020/121

Socialförvaltningen
Peter Björklund
peter.bjorklund@lindesberg.se

Socialnämnden (beredande)

Lottade ärenden
Förvaltningen föreslår nämnden att besluta att uppdra åt utvecklingsstrateg:








att revidera dokument Riktlinje Delegationsordning Socialnämnden i
syfte att tydliggöra delegationsordning inklusive redovisning av
delegerade beslut i nämnd.
att vid revidering ska det stå med ersättare till ordinarie delegat.
att vid revidering ska stå att nämnden efterlever KL 6 kap 40§ genom
förtydligande av vad som ska redovisas och på vilket (ambitionsnivån
och syfte) samt att de tre olika verksamhetsområdena (Vård och
omsorg, Funktionsstöd, Individ och familj) behöver förtydligas
gällande redovisning.
att vid revidering säkerställa att samtliga delegationsbeslut delges
nämnden vid nästkommande sammanträde.
att vid revidering ta fram rutin för anmälan av delegationsbeslut till
nämnden
att vid revidering ska stå med att ärenden redovisas vid nästa nämnd

Ärendebeskrivning
Under hösten 2020 lyfte ordförande frågan med syfte att använda sig av
metoden lottade ärenden. Det kan behövas förtydligas syftet med lottade
ärenden och om den kontrollfunktionen behövs. Det innebär att se över
riktlinjer för delegationsordningen för socialnämnden inklusive vad står det
om polisanmälan av bidragsbrott och hur snabbt de ska meddelas till nämnd.
Förvaltningen gavs i uppdrag att se över behovet av lottade ärenden.
Senaste revidering av riktlinjer för delegationsordning genomfördes 29
september 2020. Dokumentet ska revideras vid behov.
Förslagspunkterna är framtagna av utvecklinsgsstrateg i dialog med
nämndsekreterare. Förslagen bygger bland annat på KPMG:s
revisionsgranskning av Piteå kommuns styrelse- och nämnd hantering av
delegation våren 2020.
Konsekvenser
Tillämpningen av gällande paragrafer i kommunallagen.

Madde Gustavsson
Förvaltningschef
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

Peter Björklund
Handläggare
kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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För åtgärd:
Utvecklingsstrateg socialförvaltningen
För kännedom:
Socialchef
Bilagor:
KPMG – Granskning av av styrelsen och nämndernas hantering av delegation,
2020-04-20
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§147/21 Delårsrapport 2021 för socialnämnden

Tjänsteskrivelse

1 (2)
SN 2021/104

Socialförvaltningen
Peter Björklund
peter.bjorklund@lindesberg.se

Socialnämnden

Delårsrapport 2021 för socialnämnden
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta
 Att godkänna delårsrapport 2021 samt att överlämna den till
Kommunstyrelsen.


Samt att anta åtgärder för en budget i balans.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningens avvikelse per sista augusti uppgår till -24,1 Mnkr och
prognos för helåret är -34,7 Mnkr (6,1 %). I Kommunfullmäktige 2021-06-07
beslutades om en ändringsbudget för 2021 som innebär 25,0 Mnkr i
tilläggsanslag för Socialnämnden vilket förbättrar både avvikelsen och
prognosen. De största avvikelserna finns inom Individ och familj avseende
placeringskostnader samt Vård och omsorg för personalkostnader.
Året har fortsatt präglats av Panidemin. Förvaltningen har arbetat med nya
flexibla lösningar, modeller för samarbete och en förmåga att agera utifrån
snabbt förändrade förutsättningar. Förvaltningen huvudsakliga huvuduppgift
har varit att leverera verksamheternas grunduppdrag samtidigt som att
minska risken för smittspridning och skydda äldre och svårt sjuka som är i
riskgrupp. Verksamheterna har arbetat fram rutiner för att enskilda ska få
möjlighet att träffa sina anhöriga på ett säkert sätt i den enskildes lägenhet,
detta för att säkerställa säkra besök utifrån smittorisk.
Förvaltningen har fortlöpande följt folkhälsomyndighetens
rekommendationer och vård- och omsorgspersonal har använt den
skyddsutrustning som rekommenderats.
Socialförvaltningen har haft en sjukfrånvaro har varit ett par procentenheter
högre än innan pandemin då rekommendationerna har varit att stanna
hemma vid minsta förkylningssymtom.
Inom verksamheten vård och omsorg utbildar sig 25 medarbetare till
undersköterskor i samarbete med Masugnen. Utbildningen är finansierad av

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se

16

§147/21 Delårsrapport 2021 för socialnämnden

2 (2)
stadsbidrag enligt projektet omsorgslyftet. Studietakten är på 50 % samtidigt
som de arbetar 50 %.
Medarbetare med deltidstjänster inom Kommunals avtalsområde kommer
återigen erbjudas heltidsanställning eller ökad sysselsättningsgrad.
Handläggarna inom myndighetsenheten har tagit fram modeller och
arbetssätt kring "digitala vårdmöten".
Inom försörjningsstöd har enheten kommit igång med ansökningar digitalt.
Sommarkollo för personer med funktionsnedsättning har genomförts med
mycket lyckat resultat. Dessutom har verksamheten haft sommarkollo för
äldre där cirka 30 personer deltog under en vecka.
Verksamheten Individ och familj är oroad över den utmaning de kan komma
stå inför. Pandemin har till viss del bidragit till våld i hemmet, triggat igång
missbruk och psykisk ohälsan har ökat.
I mars månad anställdes två sakkunniga socialsekreterare inom
Familjeenheten.
Funktionsstöd arbetar med lokalanpassningar för att möta behovet av ökat
variationer av sysselsättning.

Madde Gustafsson
Förvaltningschef

Peter Björklund
Handläggare

För kännedom:
Förvaltningschef
Ekonom
Utvecklingsstrateg
Bilagor:
Delårsrapport
Power point
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Delår augusti
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Utfall

• Procentuell avvikelse 6,1 %
• Tilläggsanslag 25 Mnkr
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Administrationen
• Administrationen 1,0 Mnkr
• E-hälsa och myndighet -2,3 Mnkr
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Funktionsstöd
• Daglig verksamhet -0,4 Mnkr
• Personlig assistans -1,0 Mnkr

• Barn och ungdomsboende externt -0,6 Mnkr
• Externa placeringar vuxna -4,3 Mnkr
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Gruppboenden

4 699

7 285

4 644

4 802
TKR

4 740

6 805

PERSONALKOSTNADER GRUPPBOENDEN

2019

ÖVERTID

FYLLNADSTID

OB

SEMESTERLÖN

SJUKLÖN

1 543
785

993

679

447

267

481

425

2020

MÅNADSVIK

TIMVIK

EXL PERSONALOMKOSTNADER
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Individ och familj
• Öppenvård vuxen -0,7 Mnkr
• Barn och ungdomsgruppen -1,7 Mnkr
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HVB vuxna
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Familjehem

25

§147/21 Delårsrapport 2021 för socialnämnden

HVB barn
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Försörjningsstöd
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Vård och omsorg
• Bemanningsenheten -0,5 Mnkr
• Sjuksköterskorna -0,8 Mnkr
• Dagvård rehab -0,7 Mnkr
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Särskilt boende och demens
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Hemtjänst
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Korttidsboende
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Delårsrapport jan-aug
Tertial 2 2021
Socialnämnd
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Anvisning
Syftet med rapporten:
Förvaltningschef: Till politiken - få en uppföljning av läget och säkerställa redovisning till
revisionen, av förvaltningschefen av förvaltningschefen gällande utvecklingsmål och
kvalitetsfaktor
Verksamhetschef: Underlag till ledningsgruppen för att ge underlag till förvaltningschefen
Enhetschef: Underlag att ta med till utvecklingsdialogen
Hur rapporterar man?
Man rapporterar i rapporten genom att klicka på penna-ikonen. Denna kan du hitta till
höger om rubriken du skall rapportera på.
Hur blir jag klar med min rapport?
När du är klar med din rapportering så klarmarkerar du rapporten. Detta gör du för att
påvisa till rapportadministratör att du är klar med din rapportering. För att bli klar med
rapporten bockar du i "Godkänna-läge" längst upp i rapporten.
Hur får jag bort anvisningarna så att dem inte följer med till PDF/Word?
Klicka hur bocken på "Anvisningar" längst upp i rapporten.

Socialnämnd, Delårsrapport jan-aug
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1 Verksamhetsberättelse
1.1 Sammanfattning
Året har fortsatt präglats av Pandemin. Förvaltningen har arbetat med nya flexibla lösningar,
modeller för samarbete och en förmåga att agera utifrån snabbt förändrade förutsättningar.
Förvaltningen huvudsakliga huvuduppgift har varit att leverera verksamheternas
grunduppdrag samtidigt som att minska risken för smittspridning och skydda äldre och svårt
sjuka som är i riskgrupp. I början av året påbörjades vaccinering av målgruppen samtidigt
som omvårdnadspersonal fick möjlighet till vaccinering. Förvaltningen har fortlöpande följt
folkhälsomyndighetens rekommendationer och vård- och omsorgspersonal har använt den
skyddsutrustning som rekommenderats. Socialförvaltningen har haft en sjukfrånvaro som har
varit ett par procentenheter högre än innan pandemin då rekommendationerna har varit att
stanna hemma vid minsta förkylningssymtom.
Inom verksamheten vård och omsorg utbildar sig 25 medarbetare till undersköterskor i
samarbete med Masugnen. Utbildningen är finansierad av stadsbidrag enligt projektet
omsorgslyftet. Studietakten är på 50 % samtidigt som de arbetar 50 %.
Medarbetare med deltidstjänster inom Kommunals avtalsområde kommer återigen erbjudas
heltidsanställning eller ökad sysselsättningsgrad.
Handläggarna inom myndighetsenheten har tagit fram modeller och arbetssätt kring "digitala
vårdmöten". Verksamheten har tagit steg framåt och med hjälp av välfärdsteknik som
surfplattor och applikationer för videokonferenser.
Verksamheterna har arbetat fram rutiner för att enskilda ska få möjlighet att träffa sina
anhöriga på ett säkert sätt i den enskildes lägenhet, detta för att säkerställa säkra besök
utifrån smittorisk.
Inom försörjningsstöd har enheten kommit igång med ansökningar digitalt. Enheten upplever
att arbetet går bra och möjliggör effektiviseringar, 1/3 av alla ansökningar sker digitalt.
Sommarkollo för personer med funktionsnedsättning har genomförts med mycket lyckat
resultat. Dessutom har verksamheten haft sommarkollo för äldre där cirka 30 personer deltog
under en vecka. Även här med väldigt lyckat resultat.
Verksamheten Individ och familj är oroad över den utmaning de kan komma stå inför.
Pandemin har till viss del bidragit till våld i hemmet, trigga igång missbruk och psykisk
ohälsan har ökat. Dessa orosfaktorer kan riskera att verksamheten inte har tillräcklig
kapacitet till att förebygga och utveckla egna resurser, verksamheten har flaggat för ökade
orosanmälningar samt tvångslagsbeslut inom barn och vuxna.
I mars månad anställdes två sakkunniga socialsekreterare inom Familjeenheten.
Funktionsstöd arbetar med lokalanpassningar för att möta behovet av ökat variationer av
sysselsättning.

Socialnämnd, Delårsrapport jan-aug
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1.2 Ekonomi
Anvisning
Sammanfattning av det ekonomiska resultatet med helårsprognos, samt kommentar till
investeringarna med helårsprognos. Klarmarkera när du är helt klar med avsnittet.
Socialförvaltningens avvikelse per sista augusti uppgår till -24,1 Mnkr och prognos för
helåret är -34,7 Mnkr (föregående års utfall -25,3 Mnkr). Procentuell prognostiserad
budgetavvikelse helår är 6,1 %. I Kommunfullmäktige 2021-06-07 beslutades om en
ändringsbudget för 2021 som innebär 25,0 Mnkr i tilläggsanslag för Socialnämnden.
Socialnämnden har inte fattat beslut om fördelningen av tillägget än varför de redovisas på
administrationens rad.
Det finns inget beslut om ersättning för merkostnader orsakade av Covid-19 gällande 2021
för kommunerna. Socialförvaltningen fortsätter dock att påverkas av pandemin genom att
riktlinjerna om att vara hemma vid små förkylningssymptom ökar kostnaderna för
vikarier/övertid samt att samma hygienrutiner fortsätter att gälla vilket medför höga
materialkostnader. Sjuklönen ersätts fortfarande till viss del. Inom Individ och
familjeomsorgen märks en ökning av antalet placeringar såväl gällande barn, vuxna och
skyddsplaceringar. Det skulle kunna vara en effekt av restriktionerna i samband pandemin
men det är svårt att fastslå med säkerhet än så länge.
I januari betalades semesterlönen ut för de som semesterväxlat 2020 men som inte haft
möjlighet att ta ut alla sina semesterdagar på grund av pandemin, i år har
semesterlönekostnaderna ökat markant vilket tyder på att mer semester tagits ut. Kostnaden
för detta kommer att regleras med en minskning av semesterlöneskulden i slutet på året
vilket beaktas i prognosen.
Administrationen har en negativ avvikelse med 16,3 Mnkr, prognos 23,7 Mnkr (fg års utfall
0,5 Mnkr). Prognosen och avvikelsen påverkas av att tilläggsanslaget redovisas här i väntan
på beslut om fördelning. På administrationen har det nu inkommit intäkter om 1,0 Mnkr
gällande ersättningarna för merkostnader för Covid-19 avseende 2020 som var avsatta för
befarade avslag.
E-hälsa och myndighet. Avvikelse -1,4 Mnkr, prognos -2,3 Mnkr. Avvikelsen avser installation
av medicinskåp samt licenskostnader och en överanställning under perioden mars-augusti
som är kopplad till implementeringen av IBIC.
Funktionsstöds avvikelse per sista augusti är -5,0 Mnkr och prognos för helåret är -9,2 Mnk
(fg års utfall -0,5 Mnkr).
Gruppboende. Avvikelse -1,7 Mnkr, prognos -2,4 Mnkr. Orsaken till avvikelsen är
personalkostnader. Det har varit ovanligt svårt att rekrytera vikarier samt mer
övertidskostnader under sommaren. Det är också flera boenden som har behov av extra
resurs kopplat till enskildas behov vilket syns genom ökade timvikariekostnader.
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Daglig verksamhet. Avvikelse -0,2 Mnkr, prognos -0,4 Mnkr. Det är flera enskilda som behöver
extra resurser vilket medför att kostnaderna för personal ökat och kommer fortsätta att vara
på en något högre nivå än budgeterat. Under början av året fanns även behov av en utökning
av en lokal kopplat till en enskilds behov.
Personlig assistans. Avvikelse 0,5 Mnkr, prognos -1,0 Mnkr. Det har tillkommit ett ärende
utöver vad som är budgeterat. Ärendet omfattar fyra heltidsanställda med vaken natt från och
med mars. Det har även tillkommit utökningar motsvarande en heltid i ett befintligt ärende.
Barn och ungdomsboende externt. Avvikelse -0,5 Mnkr, prognos -0,6 Mnkr. En extern
placering har blivit förlängd med två månader samt att det tillkommer en utöver budget från
och med november vilket ger en negativ prognos.
Externa placeringar vuxna. Avvikelse -2,9 Mnkr, prognos -4,3 Mnkr. Budgeten täcker inte
kostnaden för de befintliga placeringarna vilket medför att två placeringar är ofinansierade
hela året. Under året har det tillkommit ytterligare en placering samt att det har skett en
utökning i en befintlig. Två placeringar har även avslutats.
Individ och familjs avvikelse per sista augusti är -16,7 Mnkr och prognos för helåret är -27,4
Mnkr (fg års utfall -14,6 Mnkr).
Alkohol och narkotikagruppen. Avvikelse -0,3 Mnkr, prognos -0,7 Mnkr. Avvikelsen beror på
en överanställning inom öppenvården samt att öppenvårdslösningen Previct köpts in.
HVB vuxna. Avvikelse -0,9 Mnkr, prognos -1,3 Mnkr. Det har tillkommit ett LVM samt fyra
skyddsplaceringar gällande våld i nära relation under hösten vilket medför en högre prognos.
Ökningen av skyddsplaceringar skulle kunna vara en effekt av restriktionerna i och med
pandemin.
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Familjehem. Avvikelse -6,2 Mnkr, prognos -8,5 Mnkr. Kostnaderna för familjehem
prognostiseras öka med 45 % i år jämfört med föregående år. På grund av det ökade trycket
är det svårt att få tag på familjehem vilket medfört att antalet konsulentstödda placeringar
ökat. För att kunna rekrytera fler familjehem har ytterligare en heltid anställts genom
finansiering via statsbidrag. En hög andel är förväntade eller planerade uppväxtplaceringar
vilket gör att kostnaderna kommer fortsätta på en högre nivå en längre tid då medelåldern på
de placerade barnen är 10 år.

HVB barn. Avvikelse -4,3 Mnkr, prognos -7,0 Mnkr. Avvikelsen beror på att tre placeringar
med dygnskostnader mellan 9000 - 11 000 kr finns med under första halvåret. Det har
Socialnämnd, Delårsrapport jan-aug
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tillkommit/skett förlängningar i befintliga ärenden vilket gör att kostnaderna väntas öka i
slutet av året och det medför en högre prognos än tidigare. De förväntade kostnaderna
baseras på de placeringar som är kända vid prognostillfället sammanvägt med hur
många/vilka typer av placeringar som brukar finnas under ett år.

Barn- och ungdomsgruppen. Avvikelse -1,2 Mnkr, prognos -1,7 Mnkr. Den negativa
avvikelsen beror på kostnader för konsulter som arbetat fram till mitten på mars samt två
överanställningar hela året. Överanställningarna är godkända av nämnden enligt beslut SN
2020/104 på grund av det ökade antalet orosanmälningar och inledda utredningar de senaste
åren.
Ekonomiskt bistånd. Avvikelse -4,9 Mkr, prognos -9,1 Mnkr. Kostnaderna per sista augusti är
lägre än de tre tidigare åren. Intäkterna har minskat men nettot är ändå lägre än 2020 vilket
gör att utfallet är något bättre än prognostiserat hittills. Antalet pågående ärenden har
minskat med cirka 20 % i juni i år jämfört med föregående år. Det har varit en 30-procentig
minskning av både nyregistrerade ärenden och antalet barn i befintliga ärendet.
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Per 31/8

Exkl. intäkt

Inkl. intäkt

Andel som ersätts
med intäkter

Totala intäkter

2021

19,6

19,1

3%

0,6

2020

22,4

20,4

9%

2,0

2019

19,8

16,3

18%

4,2

2018

20,0

13,7

31%

6,4

2017

17,2

13,4

22%

5,5

Vård och omsorg har en avvikelse per sista augusti som är -21,8 Mnkr och prognos för
helåret är -21,8 Mnkr (fg års utfall -8,3 Mnkr).
Bemanningsenhet. Avvikelse -0,4 Mnkr, prognos -0,5 Mnkr. Det är en överanställning jämfört
med budget på grund av hög efterfrågan från beställande verksamheter.
Sjukvård. Avvikelse -1,7 Mnkr, prognos -0,8 Mnkr. Den stora avvikelsen per sista augusti
beror till största delen på kostnader för sommarvikarier. Några undersköterskor har fått
utökad delegering dels för att förbättra arbetsmiljön och dels patientsäkerheten genom att
vara ett stöd för befintlig sköterska. Viss kompensation avseende vaccinering från Region
Örebro väntas preliminärt att betalas ut under oktober månad.
Särskilt boende/demens. Avvikelse -7,8 Mnkr, prognos -6,1 Mnkr. Avvikelsen inom
verksamheten är högre än normalt. Det beror både på att det under början av året var höga
kostnader för övertid och timvikarier avseende december 2020 fallit ut i januari. Men även på
att det är ett ärende på ett av boenden som kräver mer personal på natten vilket gör att det är
1,8 heltider utöver budget. Det har varit behov av mycket extra resurs kopplat till enskildas
behov på flera boenden och kostnaden för extra resurs är hittills 1 223 tkr, jämfört med
172 tkr samma period föregående år. Kostnaderna för semesterlön har ökat jämfört med
föregående år vilket är positivt då semesterlöneskulden ökade markant under 2020.
Svårigheter i att få tag på vikarier gör även att kostnaderna för övertid ökar på några boenden
vilket medför att kostnaderna för sommaren väntas bli högre än normalt.
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Hemtjänst. Avvikelse -9,8 Mnkr, prognos -12,3 Mnkr. Prognosen är högre än föregående års
utfall på grund av att de beviljade timmarna fortsätter att vara på en högre nivå och om
trenden håller i sig väntas kostnadsläget vara högre. Det har även varit en högre frånvaro
under sommaren i vissa grupper vilket kan komma att innebära högre kostnader än normalt
för både timvikarier och övertid. Kostnaderna för semesterlön har ökat jämfört med
föregående år vilket är positivt då semesterlöneskulden ökade markant under 2020.

Korttidsvård. Avvikelse -0,7 Mnkr och prognos -1,6 Mnkr. Kostnaderna för korttids bedöms
vara fortsatt höga då det både är resurskrävande individer boende där samt att
beläggningsgraden är hög. Under sommaren har det även varit flera som behövt palliativ vård.
Det har trendmässigt varit lägre kostnader än föregående år varför prognosen nu är sänkt.
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Driftsredovisning (netto)
Utfall

Ack budget

Avvikelse

Helårsprogn
os

Budget
helår

Budgetavvik
else helår

Administration

14,9

31,2

16,3

23,1

46,8

23,7

Funktionsstöd

100,3

95,3

-5,0

152,1

142,9

-9,2

76,2

59,5

-16,7

116,8

89,4

-27,4

Vård och omsorg

212,5

193,8

-18,7

312,7

290,9

-21,8

Totalt

403,9

379,8

-24,1

604,7

570,0

-34,7

Verksamhet

Individ och
familj

Investeringar
Utfall period

Helårsprogn
os

Budget

Budgetavvikelse
helår

96 007 Larm

0,4

0,5

0,5

0,0

96 008 Madrasser boende

0,0

0,5

0,5

0,0

Totalt

0,4

1,0

1,0

0,0

Projektnamn
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1.3 Grunduppdrag
Gr unduppdr ag

Uppfyllelse av grunduppdr ag

Arbetsgivare

Grunduppdraget uppnås till stor del

Funktionsstöd

Grunduppdraget uppnås till stor del

Vård och Omsorg

Grunduppdraget uppnås till stor del

Individ och familj

Grunduppdraget uppnås till stor del

E-hälsa och Myndighet

Grunduppdraget uppnås till stor del

Ar betsgivar e
Året har fortsatt präglats av Panidemin. Förvaltningen har arbetat med nya flexibla lösningar,
modeller för samarbete och en förmåga att agera utifrån snabbt förändrade förutsättningar.
Förvaltningen huvudsakliga huvuduppgift har varit att leverera verksamheternas
grunduppdrag samtidigt som att minska risken för smittspridning och skydda äldre och svårt
sjuka som är i riskgrupp. I början av året påbörjades vaccinering av målgruppen samtidigt
som omvårdnadspersonal fick möjlighet till vaccinering. Förvaltningen har fortlöpande följt
folkhälsomyndighetens rekommendationer och vård- och omsorgspersonal har använt den
skyddsutrustning som rekommenderats. Socialförvaltningen har haft en sjukfrånvaro som har
varit ett par procentenheter högre än innan pandemin då rekommendationerna har varit att
stanna hemma vid minsta förkylningssymtom. Sjukfrånvaron har dock minskat en del i
jämförelse med samma period 2020 men det skiljer sig också en hel del mellan de tre olika
verksamhetsområdena. Förvaltningen har kartlagt behov av kompetensutveckling inom flera
områden syfte att möta framtida rekryteringsbehov det innefattar strategisk
kompetensförsörjning, behov av nya tjänster och vara en attraktiv arbetsgivare. Medarbetare
med deltidstjänster inom Kommunals avtalsområde kommer återigen erbjudas
heltidsanställning eller ökad sysselsättningsgrad. Andel tillsvidare med heltidsanställning har
gått från 51,6% till 61,3%, för jämförelseperiod januari-augusti 2020 respektive 2021.
Funktionsstöd
Verksamheten Funktionsstöd har under delåret av 2021 levererat och säkerställt sitt
grunduppdrag enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade. Utifrån rådande pandemi har dock en del enheter fått begränsa sin
verksamhet. Daglig verksamhet har haft begränsat öppethållande. Sommarkollo för personer
med funktionsnedsättning genomfördes med lyckat resultat i slutet på sommaren
Funktionsstöd arbetar med lokalanpassningar för att möta behovet av ökat variationer av
sysselsättning.
Vår d och Omsor g
Verksamheten Vård och Omsorg har levererat sitt grunduppdrag utifrån gällande lagstiftning.
Samtliga enheter inom verksamheten har verkställt beviljade insatser förutom
dagrehabiliterings gruppaktiviteter och dagverksamhet som varit inställda för att bromsa
smittspridningen. Verksamheten med Träffpunkter har lagts ner under året och dagrehab har
sin verksamhetsplats i centrala Lindesberg. Året har givet präglats av pandemin och nya
rutiner och riktlinjer för att på bästa sätt kunna skydda enskilda i riskgrupp. Det har även
varit mindre omfattning av aktiviteter på boendena p g a pandemin. Det har genomförts ett
sommarkollo för äldre (som ej är inskrivna i omsorgen) där cirka 30 personer deltog under en
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vecka. Inom verksamheten vård och omsorg utbildar sig 25 medarbetare till undersköterskor
i samarbete med Masugnen. Utbildningen är finansierad av stadsbidrag enligt projektet
omsorgslyftet. Studietakten är på 50 % samtidigt som de arbetar 50 %.
Individ och familj
Verksamheten Individ och familj är oroad över den utmaning de kan komma stå inför.
Pandemin har till viss del bidragit till våld i hemmet, trigga igång missbruk och psykisk
ohälsan har ökat. Dessa orosfaktorer kan riskera att verksamheten inte har tillräcklig
kapacitet till att förebygga och utveckla egna resurser, verksamheten har flaggat för ökade
orosanmälningar samt tvångslagsbeslut inom barn och vuxna. Inom försörjningsstöd har
enheten kommit igång med ansökningar digitalt.
E-hälsa och Myndighet
Utifrån tidigare genomförd revidering av riktlinjer för handläggning enligt SoL, beslutade
nämnden att anta dessa vid aktuell tidpunkt. Det i sin tur har lett till mer rättssäkra och
samstämmiga bedömningar från handläggningens sida. Under pandemin har många möten
fått genomföras digitalt, då har arbetet skett efter SKR:s riktlinjer om rekommendationer
kring "digitala vårdmöten". I takt med att fler och fler blir vaccinerade (både invånare och
personal) så är fler enskilda nu beredda att ta emot besök. Digitala möten har gått bra och det
finns fördelar men det finns negativa aspekter, de fysiska mötena är generellt bättre i dessa
sammanhang. Verksamheten har tagit steg framåt och med hjälp av välfärdsteknik som
surfplattor och applikationer för videokonferenser.
Alla SÄBO har nu larm installerat med Tunstall, vad det gäller installation av att vara
nyckelfria och uppsatta medicinskåp är det arbetet kvar på några boenden.
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1.4 Kvalitetsfaktorer
Kvalitetsfakt or

VoO - Åldras i
trygghet

Gr ad av kvali tet

Kvalitén är på väg
att uppnås

Attraktiv
arbetsgivare med
fokus på arbetsmiljö,
ledarskap,
medarbetarskap och
kompetensförsörjnin
g

Ej genomförd

IoF - Bra bemötande
inom socialtjänsten

Kvalitén är på väg
att uppnås

Myndighet - Service
& rättssäkerhet

Kvalitén är på väg
att uppnås

Kvalitetsindikator

Utfall
2020

Upplevd trygghet
inom hemtjänst %

91 %

Upplevd trygghet
inom särskilt
boende %

86 %

Personalkontinuitet
hemtjänst, antal
personer som en
hemtjänsttagare
möter under 14 dagar,
medelvärde

15

Resultat i
medarbetarenkätens
fråga om att se fram
emot att gå till arbetet

3,94 %

Utredningstid LSSinsatser - antal dagar
från ansökan till
beslut, medelvärde

42

Väntetid i antal dagar
från ansökningsdatum
till första erbjudet
inflyttningsdatum till
särskilt boende,
medelvärde

110

VoO - Meningsfull
tillvaro

Kvalitén är på väg
att uppnås

Aktiviteterna på SÄBO
nöjdhet %

60 %

Friska medarbetare

Kvalitén är på väg
att uppnås

Sjukfrånvaro hos
medarbetare

7,9 %

FS - Enskilda
upplever en
meningsfull fritid

Kvalitén är på väg
att uppnås
Andel rätt i
förvaltningsrätten Försörjningsstöd %

90

Andel avslutade
barnutredningar där
barnets delaktighet är
dokumenterad från 5
år

86 %

Utredningstid i antal
dagar från påbörjad
utredning till avslutad

79

IoF - Service och
rättssäkerhet

Kvalitén är på väg
att uppnås
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Tr end

7,12 %
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Kvalitetsfakt or

Gr ad av kvali tet

Kvalitetsindikator

Utfall
2020

Utfall
2021

Tr end

utredning inom barn
och ungdom 0-20 år,
medelvärde

FS - Insatserna
bygger på respekt
och
självbestämmande

Kvalitén är på väg
att uppnås

Väntetid i antal dagar
från ansökan vid
nybesök till beslut
inom försörjningsstöd,
medelvärde

8

Utredningstid i antal
dagar från påbörjad
utredning till avslutad
utredning för vuxna
med
missbruksproblem
21+, medelvärde

51

Andel personer med
en aktuell
genomförandeplan
som innehåller
dokumentation om
delaktighet LSSinsatser %
Ej återaktualiserade
vuxna med
missbruksproblem
21+ ett år efter
avslutad utredning
eller insats %

IoF - Förebygga och
utveckla egna
resurser

Kvalitén är på väg
att uppnås

Ej återaktualiserade
barn 0-12 år ett år
efter avslutad
utredning eller
insats %
Ej återaktualiserade
ungdomar 13-20 år
efter avslutad
utredning eller
insats %
Ej återaktualiserade
vuxna personer med
försörjningsstöd ett år
efter avslutat
försörjningsstöd,
andel (%)

72 %

Giltiga delegeringar

VoO - God och säker
vård HSL

Kvalitén är på väg
att uppnås

FS - Nöjda med
insats

Kvalitén är på väg
att uppnås

VoO - Omsorg av god
kvalitet

Kvalitén är på väg
att uppnås
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Läkemedelsgenomgån
gar

Andel nöjda enskilda
med hemtjänst %

90 %

Andel nöjda enskilda

82 %
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Kvalitetsfakt or

Gr ad av kvali tet

Kvalitetsindikator

Utfall
2020

Utfall
2021

Tr end

på särskilt boende %
E-hälsa - Driftsäkra
system

Kvalitén är på väg
att uppnås

Antal viva/ server
driftstörningar

6

VoO - Åldr as i t r ygghet
Dock har vi inte kunnat genomföra enkät p g a pandemin.
Attr ak tiv ar betsgivar e med fokus på ar bet smiljö, ledar skap, medar bet ar skap och
k ompetensför sör jning
Lyftutbildningarna för ordinarie personal har varit inställda under året på grund av rådande
pandemi. Till våren erbjuds vikarier och tillsvidareanställda, som inte tidigare gått
utbildningen, lyftutbildning inför sommaren.
Förvaltningen har beslutat att även inför denna sommar att inte ta emot några feriearbetare
på grund av rådande pandemi. Beslutet är i enlighet med Folkhälsomyndighetens
rekommendationer.
Det utfördes en snabbutbildning till omfördelad, ny personal och sommarvikarier inom Vård
och Omsorg och Funktionsstöd under förra våren. Utbildning varade under tre dagar och
utfördes av vuxenutbildningen på masugnen. Ett intyg gavs efter genomförd snabbutbildning
och personalen gick därefter introduktion på den nya arbetsplatsen. Beslut togs tidigare i år
att snabbutbildningen för sommarvikarier och ny personal även ska göras inför sommaren
2021. Utbildningen kommer äga rum under veckorna 17, 20 och 22 med totalt 30 platser i
samverkan med gymnasieskolan i Lindesbergs kommun. Snabbutbildningen är även detta år
tre dagar och med teman inom basalhygien, skyddsmaterial, etik och moral, tystnadsplikt
samt omvårdnad.
Inom verksamheten för Vård och Omsorg utbildar 25 stycken medarbetare sig till
undersköterskor i samverkan med Masugnen. Utbildningen är finansierat av statsbidrag
enligt projekt omsorgslyftet. Studietakten är på 50% samtidigt som de arbetar 50% inom
Vård och Omsorgs enheter. Efter genomförd utbildning kommer samtliga med godkänd
examination att gå tillbaka till respektive enhet som tillsvidareanställd undersköterska med
heltid som sysselsättningsgrad. Utbildningen startade i oktober-20 och pågår fram till
december-21.
Förvaltningen kommer att söka medel från fonden KOM-KR. Syftet med fonden är att arbeta
med förebyggande insatser som handlar om att ställa om organisation och medarbetare för
att möta framtida rekryteringsbehov och samtidigt minimera riskerna för arbetsbrist. Det rör
sig om såväl strategisk kompetensförsörjning och att möta behov av nya tjänster som att vara
en attraktiv arbetsgivare. Förvaltningen har kartlagt behov av kompetensutveckling inom
flertalet områden som ett första steg. Vilka är inom specialistkompetenser, IBIC, demens och
lågaffektivt bemötande. Därtill har verksamhet inom Funktionsstöd uppmärksammat utifrån
utredningar enligt SoL kap 14 §§6-7 att verksamheten är i behov av kompetensutveckling
inom psykiatri.
Medarbetare med deltidstjänster inom Kommunals avtalsområde kommer återigen under
året erbjudas heltidsanställning eller ökad sysselsättningsgrad.
Arbetssätt med så kallade Lillasystrar innebär att undersköterskor har fått utökad delegation
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av sjuksköterska. Totalt 10 stycken.
IoF - Bra bemötande inom socialtjänsten
Under delåret har ett löpande arbete med frågor gällande bra bemötande pågått på
Familjeenheten. Det diskuteras och dokumenteras på arbetsplatsträffar en gång/månad.
Myndighet - Service & rättssäkerhet
Under pandemin har många möten fått genomföras digitalt och arbetat efter riktlinjer utifrån
SKR:s rekommendationer kring "digitala vårdmöten". Fler enskilda är nu beredda att ta emot
besök efter att vaccination har genomförts. Digitala möten har gått bra och det finns fördelar
men det finns även negativa aspekter som påverkar både för den enskilde och handläggaren.
De fysiska möten är att föredra i jämförelse.
VoO - Meningsfull tillvaro
Minskad omfattning av aktiviteter. Samtliga boenden utför aktiviteter men dock är
aktiviteterna anpassade utifrån att säkerställa smittorisken till exempel utförs aktiviteter med
social distans.
Friska medarbetare
Den totala sjukfrånvaron minskar men det skiljer en hel del mellan de tre olika
verksamhetsområdena.
FS - Enskilda upplever en meningsfull fritid
Fritidsaktiviteterna på LSS-boendena har varit väldigt begränsade, stora sammankomster och
aktiviteter har varit inställda under hela första halvåret. Personal anordnar
utomhusaktiviteter i största möjliga mån och enskilda aktiviteter med enskilda.
I somras arrangerades ett smittsäkert sommarkollo under fyra veckor (dagtid) för
målgruppen inom bostad med särskild service LSS. Förhoppningsvis start på att återgå till
normala med aktiviteter etc.
IoF - Service och rättssäkerhet
Det går att digitala ansökningar inom försörjningsstöd ett arbete som kom igång i början av
året. Digitala anmälningar för orosanmälningar går att göra på Familjeenheten.
FS - Insatserna bygger på respekt och självbestämmande
Verksamheterna har arbetat med införande av FUNCA samt SMA . Implementering fortgår
men pandemin har påverkat mycket av införandet så all personal är ännu inte utbildade.
Funca är ett verktyg som ska stödja enskilda och personal att utarbeta genomförandeplaner
och identifiera behovsområden. SMA fungerar som en utvärdering av enskildas
genomförandeplaner.
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IoF - Förebygga och utveckla egna resurser
Fortsatt oro över kommande utmaning inom Individ och familj som beskrevs vid tertial 1.
VoO - God och säker vård HSL
På intranätet finns en sida för personal där all information finns samlad, rutiner, riktlinjer och
instruktionsfilmer.
Enhetschefer har erbjudit samtal för personal till regionhälsan. Vid smitta har enheterna
isolerat enskilda. Personal har visir vid nära vårdkontakt (närmare än en meter) och vid
misstanke eller konstaterat fall av Covid-19 har varje enhet Corona-kit med skyddsutrustning.
Verksamheten har provtagit personal och enskilda vid minsta symtom för att skydda äldre,
personal och minska smittspridning. Verksamheten har i egen regi erbjudit och vaccinerat
samtliga enskilda inom verksamhet för VoO och FS. Personal som arbetar omsorgsnära
erbjuds att boka in sig för vaccin på nod.
Under våren har medicinskåp köpts in till samtliga särskilda boenden i kommunen. Syftet med
medicinskåp är att kunna logga och säkerställa medicinhantering. Förvaltningen har därtill
köpt in systemet Appva ett system som också ska säkerställa medicinhantering genom digital
signering och delegeringar.
FS - Nöjda med insats
! augusti öppna det upp för alla. Lokaler och inriktning har setts över för de olika grupperna
inom Daglig verksamhet, allt i syfte att ge ökad variation av sysselsättning.
VoO - Omsorg av god kvalitet
Dagrehab har i centrala Lindesberg sakteligen öppnat upp efter pandemin, har dock varit
öppen tidigare men då anpassad efter pandemin.
E-hälsa - Driftsäkra system
Alla SÄBO har larm med Tunstall. Källgården har samtligt nytt gällande medicinskåp uppsatta,
larm, och nyckelfritt som är helt klart. Alla boenden är på gång att erhålla alla dessa saker
också. Ett beredskapsavtal för drift av våra olika system är på gång att tas fram och
verkställas, Viva, TES och Timecare. Det beräknas vara under hösten.
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VoO - Åldras i trygghet
Kvalitetsindikator
Upplevd trygghet inom hemtjänst %

Upplevd trygghet inom särskilt boende %

Personalkontinuitet hemtjänst, antal personer som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde
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Kvalitetsindikator

Attraktiv arbetsgivare med fokus på arbetsmiljö, ledarskap, medarbetarskap och
kompetensförsörjning
Kvalitetsindikator
Resultat i medarbetarenkätens fråga om att se fram emot att gå till arbetet
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IoF - Bra bemötande inom socialtjänsten
Myndighet - Service & rättssäkerhet
Kvalitetsindikator
Utredningstid LSS-insatser - antal dagar från ansökan till beslut, medelvärde

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende,
medelvärde
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VoO - Meningsfull tillvaro
Kvalitetsindikator
Aktiviteterna på SÄBO nöjdhet %

Friska medarbetare
Kvalitetsindikator
Sjukfrånvaro hos medarbetare

Kvinnor: 7,53 % Män : 4,83%

FS - Enskilda upplever en meningsfull fritid
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IoF - Service och rättssäkerhet
Kvalitetsindikator
Andel rätt i förvaltningsrätten - Försörjningsstöd %

Andel avslutade barnutredningar där barnets delaktighet är dokumenterad från 5 år

240 avslutade BBIC utredningar jan-juni 2021 ålder 5-21 år, urval var 10:e
Av 25 utredningar har delaktighet dokumenterats med Ja - barnet har varit delaktig i 20 st dvs 80%, i 5 st 20%
har man ej valt att göra barnet delaktig, i två av ärendena missförstånd rörande heder, ett inställt pga Covid i
familjen, ett nej där barnet är placerat och utredning initierats av socialnämnden själva för
umgängeskontaktperson, ett ärende - nej (8-åring).
Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år,
medelvärde
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Kvalitetsindikator

Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde

Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning för vuxna med missbruksproblem
21+, medelvärde
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Kvalitetsindikator

FS - Insatserna bygger på respekt och självbestämmande
Kvalitetsindikator
Andel personer med en aktuell genomförandeplan som innehåller dokumentation om delaktighet LSSinsatser %
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IoF - Förebygga och utveckla egna resurser
Kvalitetsindikator
Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad utredning eller insats %

Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats %

Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år efter avslutad utredning eller insats %
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Kvalitetsindikator

Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)

VoO - God och säker vård HSL
Kvalitetsindikator
Giltiga delegeringar
Inga tillgängliga data
Läkemedelsgenomgångar
Inga tillgängliga data
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FS - Nöjda med insats
VoO - Omsorg av god kvalitet
Kvalitetsindikator
Andel nöjda enskilda med hemtjänst %

Andel nöjda enskilda på särskilt boende %
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E-hälsa - Driftsäkra system
Kvalitetsindikator
Antal viva/server driftstörningar
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1.5 Utvecklingsmål
Utvecklingsmål

Socialnämnden ska
utveckla och arbeta
för att trygga
kompetensförsörjnin
gen

Socialnämnden ska
öka medborgarnas
digitala delaktighet
enligt konceptet
trygghet och service
Socialnämnden ska
utöka samverkan
med både interna
och externa aktörer
för att utveckla,
kvalitetssäkra och
effektivisera
verksamhet
Socialnämnden ska
verka för nya
boendeformer
utifrån
samhällsförändringa
r

Måluppfyllnad

Målet är på väg
att uppfyllas

Målet är på väg
att uppfyllas

Utvecklingsindikato
r

Utfall
2020

Utfall
2021

Andel
tillsvidareanställda
med
heltidsanställning

56 %

61,3 %

Kameratillsyn på
natten antal

16 %

20 %

Utbetalning av
försörjningsstöd
exklusive intäkter

2 208

Väntetid i antal dagar
från ansökningsdatum
till första erbjudet
inflyttningsdatum till
särskilt boende,
medelvärde

110

Tr end

Andel
tillsvidareanställda
som ökat sin
sysselsättningsgrad %

Målet är på väg
att uppfyllas

Målet är inte
uppfyllt

Socialnämnden ska utveckla och ar beta för att t r ygga kompetensför sör jningen
Fortsatt arbete med att möjliggöra för att fler tillsvidareanställda ska arbeta heltid pågår.
Medarbetare inom Kommunals område hade sin första möjlighet under våren-20 att tacka ja
till heltid eller ökad sysselsättningsgrad. Ytterligare ett erbjudande gick ut i början på 2021.
Startgrupperna inom Funktionsstöd och Vård och omsorg påbörjade verksamhetsanpassade
scheman under hösten-20 och för de medarbetare som tackade ja till erbjudandet kommer
samtidigt som de går in verksamhetsanpassade scheman öka sin sysselsättningsgrad. Den
pågående pandemin har dock medfört förseningar i projektet och framflyttning av enheters
startdatum för verksamhetsanpassade scheman, enheterna som ännu inte gått över till
verksamhetsanpassade scheman beräknas påbörja scheman utifrån verksamhetsgraf hösten21.
Socialnämnden ska ök a medbor gar nas digitala delaktighet enligt koncept et tr ygghet
och ser vice
Arbetet med att få fler att välja tillsyn via nattkamera fortsätter. Digital nattillsyn är en säker
och trygg lösning som uppskattas av våra enskilda. En kamera som fungerar i mörker
monteras på lämplig plats i bostaden. Personal loggar in och tittar i kameran på de tider som
är bestämt. Om nattpatrullen via kameran ser att den enskilde behöver hjälp, åker
hemtjänsten till den enskilde. Trygghetskamera används även inom särskilda boenden för LSS
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och SoL. Fortsatt arbete behövs för att fler ska välja insatsen.
Välfärdsteknik utvecklas även inom våra boenden med nya larmlösningar, hotellås, appva och
medicinskåp. Appva är ett system som ska kvalitetssäkra medicinhantering. Det planeras även
för att implementera TES som testpilot på ett särskilt boende. Förvaltningen gör därtill en
översyn huruvida arbetet med att säkerställa att batterier, loggar och andra funktioner kring
välfärdsteknik ska organiseras.
Socialnämnden ska utöka samverkan med både interna och externa aktörer för att
utveckla, kvalitetssäkra och effektivisera verksamhet
Inom enheten för Myndighet har en utredning startat gällande implementering av IBIC.
Individens behov i centrum är ett arbetssätt som arbetar med personer som behöver stöd i
sitt dagliga liv oavsett ålder eller funktionsnedsättning utifrån socialtjänstlagen och lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade. IBIC ger ett gemensamt språk och en
kunskapssyn för att förstå och beskriva vad behov i det dagliga livet är, vilket skapar
förutsättningar för att stödet anpassas efter individens behov både på myndighet- och
utförarsidan. Det innebär att gå från ett insatsstyrt arbetssätt till ett behovsstyrt arbetssätt.
Detta bör leda till att en individanpassad och flexibel tjänst skapas för den enskilde och bör ge
en bättre effekt och en större meningsfullhet. Arbetsmetoden kommer kräva förändring i
arbetssätt och en ökad flexibilitet på utförarsidan.
Socialnämnden ska verka för nya boendeformer utifrån samhällsförändringar
Ett arbete påbörjades under 2020 tillsammans med LIBO/FALAB om nya boendeformer i
framtiden, arbetet är ett omfattande projekt. Kartläggning av socialförvaltningens behov
behöver göras utifrån ett långsiktigt- och omvärldsbevakande perspektiv. I projektet omfattar
bland annat kartläggning av boendeplatser för äldre, lokaler för särskilda boenden &
korttidsboende, lokaler för LSS-boende samt förebyggande arbete inom IFO. Arbetet är en
pågående process och i dagsläget finns inte tillräckligt med underlag för att ge en annan
måluppfyllnad än att målet inte är uppfyllt.
Det är fortsatt tryck inom kommunens särskilda boenden, i dagsläget väntar 18 enskilda på
särskilt boende och 11 stycken på särskilt boende demens. Inom LSS bostad med särskilt
service 9§9 är det 6 stycken enskilda som väntar på lägenhet.
Funktionsstöd har 15 externa placeringar inom LSS. I juni planeras första redovisning till
nämnd utifrån en översyn inom LSS och behovet av fler lägenheter enligt LSS 9§9.
Förvaltningen arbetar för att möjliggöra för den enskilde att bo kvar i sin egna bostad. Till
exempel där hemtjänstinsatser inte är tillräckliga men den enskilde inte är i behov av 9§9 LSS
har boendestöd provat i ett par ärenden att utöka sitt stöd och verkställt insatser för att
möjliggöra att den enskilde kan bo kvar i sin ordinarie bostad. Översyn av stödinsatsen och
riktlinjen boendestöd planeras 2021.
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Socialnämnden ska utveckla och arbeta för att trygga kompetensförsörjningen
Utvecklingsindikator
Andel tillsvidareanställda med heltidsanställning

Jämfört med T2 för 2020 är det en ökning med tio procentenheter.
Andel tillsvidareanställda som ökat sin sysselsättningsgrad %
Inga tillgängliga data

Socialnämnden ska öka medborgarnas digitala delaktighet enligt konceptet trygghet
och service
Utvecklingsindikator
Kameratillsyn på natten antal
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Socialnämnden ska utöka samverkan med både interna och externa aktörer för att
utveckla, kvalitetssäkra och effektivisera verksamhet
Utvecklingsindikator
Utbetalning av försörjningsstöd exklusive intäkter

Socialnämnden ska verka för nya boendeformer utifrån samhällsförändringar
Utvecklingsindikator
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende,
medelvärde
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1.6 Planerade förbättringsåtgärder
Anvisning
Vilka möjligheter och utmaningar finns för framtiden. Klarmarkera när du är helt klar med
avsnittet.


Resursfördelning hemtjänst






Heltidsresa & kompetensförsörjning
Boendeplatser utifrån samhällsförändringar
Samverkan
Digitalisering och välfärdsteknik

Inom hemtjänsten planerades en resursfördelningsmodell att införas i januari 2021.
Införandet blev uppskjutet till 2022 på grund av pandemin. Resursfördelningsmodellen
innebär att personalbudgeten inom hemtjänsten fördelas om genom att vikta den utifrån antal
beviljade timmar i respektive område. Modellen ska användas för att styra medlen så att
resurser stämmer mer överens med verksamhetens behov.
Under åren 2022-2027 beräknas cirka 60 stycken undersköterskor att gå i pension. Det finns,
september 2021, 419 stycken tillsvidareanställda undersköterskor 45% av dessa har en
heltidsanställning. Det finns 35 stycken tillsvidareanställda sjuksköterskor, 8 stycken av dem
beräknas gå i pension 2022-2027. Ett första arbete i att möta kompetensförsörjningen är att
ge fler medarbetare möjlighet till att arbeta heltid. I nuläge arbetar cirka 55% av personalen
inom Vård och Omsorg heltid, bland undersköterskorna arbetar 45% heltid. Inom
funktionsstöd är motsvarande siffra drygt 65%, förra året var den siffran 52,5%.
Verksamheterna har behov av att ytterligare arbeta för att möta framtidens utmaningar inom
kompetensförsörjning och kartlägga vilka möjligheter som finns för att verksamheten ska
lyckas vara konkurrenskraftiga och attraktiva som arbetsgivare.
Rätten till heltid och arbetet kring bemanningsekonomi är av högsta prioritet för kommande
år. Det har påbörjats men blivit försenat på grund av pandemin. Arbetet har inneburit att
genomlysa verksamheternas scheman, påbörja schemaläggning utifrån verksamheternas
behov samt skapa samverkansytor för att möjliggöra ökad sysselsättningsgrad. Skapande av
samverkansytor har blivit försenat på grund av pandemin. Inom socialförvaltningen arbetar i
dagsläget 61 % heltid motsvarande siffra för 2020 var 52%.
Från hösten och vintern 2019 tills idag har det varit ökat tryck på särskilda boendeplatser för
äldre. Inom åren 2017–2027 beräknas antal personer 80+ att öka med 44%. Den
demografiska förändringen i Lindesbergs kommun är således påtaglig. En projektledare är
anställd för att leda utvecklingsarbetet med den strategiska lokal och bostadsförsörjningen
inom socialförvaltningen. Det pågår även en översyn inom funktionsstöd för att utveckla en
rörlighet mellan boendeformerna och stegförflyttning för individen som möjliggör för den
enskilde en progression till självständighet. Bakgrunden till översynen handlar bland annat
om att det idag är många externa placeringar, behov av att se över antal platser, målgrupp och
målgruppens behov.
Inom Individ och Familj har inflödet av orosanmälningar ökat både inom barn och unga
gruppen och vuxna. Individ och familj fortsätter att utveckla arbetet från utredningsarbetet
och inom öppenvården för att möta den allt mer komplexa problematik. Utvecklingsarbete
för stödboende pågår. En ökning av våldsärenden både mot barn men även fler vuxna kvinnor
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som behöver skyddsplaceras. En översyn av arbetet med våld i nära relationer har
genomförts vilket kommer att leda till förändrat arbetssätt. Socialförvaltningen vill därför
påbörja och ta initiativ till ett tvärsektoriellt perspektiv för frågan och en samverkan mellan
förvaltningarna för ett kommungemensamt arbete.
Samverkan mellan enheter, verksamheter, förvaltningar och externa aktörer är av vikt för att
verksamheterna ska leverera sina grunduppdrag, kan vara extra viktigt att tänka på utifrån
konsekvenser av pandemin. Inom Vård och Omsorg är förhoppningen att samverkan med
både interna och externa aktörer fortsätter att utvecklas kring utförande av serviceinsatser. I
dagsläget utför exempelvis extern aktör tvätt för hemtjänst Frövi och Daglig verksamhet utför
inköp åt hemtjänsten i norr och söder. Under hösten har det startats samverkan med
Arbetsmarknadsenheten gällande städlag inom hemtjänsten. I syfte att möjliggöra
mötesplatser för äldre och utveckla arbetet med Träffpunkter för att motverka ensamhet,
förebygga ohälsa och främja ett hälsosamt åldrande så har det påbörjats intern samverkan
mellan Socialförvaltningen och Tillväxtförvaltningen och där planen är att dialog ska ske med
civilsamhället.
Inom Familjeenheten i samverkan med Barn- och utbildningsförvaltningen har en
gruppverksamhet startat för barn som är anhöriga till föräldrar med missbruk eller psykisk
ohälsa i handledning av Familjeteamet och kyrkan. Gruppverksamheten startar under hösten.
En ambition inom hela socialförvaltningen är att fortsätta utveckla pågående samverkan och
samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen för barns bästa. Utvecklingsarbete under
2021 och 2022 är också ett påbörjat samarbete med Nora kommun i arbetet med ovan
beskrivna gruppverksamheter.
Välfärdsteknik bör fortsätta prioriteras inom socialförvaltningen, införa modern digital teknik
för att äldre och personer med funktionsnedsättning ska känna sig trygga, aktiva och
självständiga i hemmet. Nya arbetssätt för effektiviseringar och kvalitetsarbete har även
genomförts från arbetsgivarhåll för medarbetare gällande tekniska verktyg och metoder.
Digitala arbetssätt och flexibilitet bedöms ge effektiviseringar gällande tid och resurser.
Fortsätta att se över system som börjar bli gamla och omvärldsbevaka för att möta samma
behov men med nya lösningar. Att förvaltningen fortsätter vara lättillgänglig för våra
invånare/enskilda, uppnå god service och underlätta arbetet för våra anställda, till exempel
utveckling av e-tjänst gällande försörjningsstöd.
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Tjänsteskrivelse

1 (1)
SN 2021/102

Socialförvaltningen
Peter Björklund
peter.bjorklund@lindesberg.se

Socialnämnden

Uppföljning av internkontroll januari – augusti 2021 för
socialförvaltningen
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta
 Att godkänna uppföljning av internkontrollrapporten för 2021 samt att
överlämna den till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen använder internkontroll som hjälp för att arbeta med
moment i det dagliga arbetet som identifieras som riskfyllda. Förvaltningen
har i uppdrag att kontrollera rutiner och riktlinjer dels i samband med
delårsbokslutet och även vid årsbokslut. Vid eventuella avvikelser som
identifieras vid en kontroll kan åtgärder skapas.
Förvaltningen har vid delåret fyra internkontrollmoment att kontrollera,
resterande kontrolleras per helår. De som kontrollerats är beslutade
timmarna för boendestöd, att biståndshandläggare erbjuder trygghetskamera
i första hand vid nattillsyn, felaktig utbetalning av ekonomiskt bistånd samt
att barn och unga inte är delaktiga vid uppföljning av insats.

Madde Gustafsson
Förvaltningschef

Peter Björklund
Handläggare

För kännedom:
Förvaltningschef
Utvecklingsstrateg
Bilagor:
Rapport uppföljning av interkontroll januari – augusti 2021

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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Uppföljningsrapport internkontroll
januari- augusti
2021
Socialnämnd
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1 Inledning
Socialförvaltningen använder internkontroll som hjälp för att arbeta med moment i det
dagliga arbetet som identifieras som riskfyllda. Förvaltningen har i uppdrag att kontrollera
rutiner och riktlinjer dels i samband med delårsbokslutet och även vid årsbokslut.

2 Sammanfattning av kontrollmiljön
4

8
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3

6

9

16

4
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1
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4
2

6
9
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8
4

5
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8

2

1

2
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Sannolikhet

3

1

1

2

3

4

Allvarlighetsgrad

1

Hanteras omedelbart

Hanteras omedelbart
Hanteras snarast
Accepteras

7

Hanteras snarast

2

Accepteras Totalt: 10

Sannolikhet

Allvarlighetsgrad

4

Mycket stor (Kan inträffa dagligen)

3

Stor (Kan inträffa varje vecka)

2

Liten (Kan inträffa varje månad)

1

Mycket liten (Inträffar mer sällan)

Allvarlig (Stor för intressenter och / eller
kommunen)
Kännbar (Besvärande för intressenter
och / eller kommunen)
Lindrig (Liten för intressenter och / eller
kommunen)
Försumbar (Obetydlig för intressenter
och / eller kommunen)
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Kval itetsf akt or

IoF - Bra bemötande inom
socialtjänsten

Myndighet - Service &
rättssäkerhet

Risk

Kontr oll

1
Att barn och unga inte är
delaktiga vid uppföljning av insats

Kontrolleras via
verksamhetssystemet Viva - andel
barnutredningar av barn från 5 år
som barnets delaktighet är
dokumenterad.

2
Att biståndshandläggare inte
erbjuder kameratillsyn i första
hand (natt)

Stickprovskontroll

3
Beslutande timmar
boendestöd

Att omprövning av befintliga
ärenden sker utifrån ny riktlinje

4
Felaktig utbetalning av
ekonomiskt bistånd

Rutinen för handläggning av
försörjningsstöd är tillräcklig och
följs upp
Rutinen för handläggning av
försörjningsstöd är tillräcklig och
följs upp

5
Felaktiga utbetalningar inom
försörjningsstöd

IoF - Service och rättssäkerhet

VoO - God och säker vård HSL

6
Att förvaltningen inte har
avtal avseende externa placeringar
utanför ramavtalet gällande barn
och unga

Avtal individ och familj

7
Att förvaltningen inte har
avtal avseende externa placeringar
utanför ramavtalet gällande vuxna

Avtal individ och familj &
funktionsstöd

8
Tidsgränser som är aktuella
vid utredning av ungdomsärenden,
dvs också för skyddsbedömning
samt för beslut att inleda/ ej inleda
utredning.

Kontroll av de tidsgränser som är
aktuella vid utredning av
ungdomsärenden - 4 månader

9
Att trygg/ säker hemgång
efter utskrivning från lasarettet
följs upp

Uppföljningen vid trygg/ säker
hemgång genomförs inom tre
veckor

10
Att trygg/ säker hemgång
efter utskrivning från lasarettet
följs upp

Uppföljningen vid trygg/ säker
hemgång genomförs inom tre
veckor

3 Uppföljning och testning av internkontroll
Kval itetsf akt or

Risk

Kontr oll

Åtgär d

IoF - Bra bemötande
inom socialtjänsten

Att barn och unga inte är
delaktiga vid uppföljning
av insats

Kontrolleras via
verksamhetssystemet
Viva - andel
barnutredningar av barn
från 5 år som barnets
delaktighet är
dokumenterad.

Enheten ska fortsätta
arbetet med att bjuda in
barnen i samtal i den
mån de uppnått ålder och
mognad för att delta.
Individ och Familj
genomlyser därtill
utredningsarbetet för
barn och ungdomar med
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Kvalitetsfaktor

Risk

Kontroll

Åtgärd
start från 1 september.
Syftet är att utveckla
såväl utredningsarbete
som öppenvårdsinaster.

Kommentar
Enheten fortsätter
arbetet med att bjuda in
barnen i samtal i den
mån de uppnått ålder och
mognad för att delta.
Syftet är att utveckla
såväl utredningsarbete
som öppenvårdsinaster.
Myndighet - Service &
rättssäkerhet

Att biståndshandläggare
inte erbjuder
kameratillsyn i första
hand (natt)

Stickprovskontroll

Beslutande timmar
boendestöd

Att omprövning av
befintliga ärenden sker
utifrån ny riktlinje

Kommentar
Då alla erbjuds
kameratillsyn som ett
alternativ av tre så är
risken felformulerad. Val
av kameratillsyn görs i
verkställigheten i arbetet
med
genomförandeplanen, ej
av biståndshandläggare.

Kommentar
Pågående arbete och
omprövning av befintliga
ärenden sker i dialog
med enhetschef vid
helåret.
IoF - Service och
rättssäkerhet

Felaktig utbetalning av
ekonomiskt bistånd

Rutinen för handläggning
av försörjningsstöd är
tillräcklig och följs upp
Kommentar
Försörjningsstöd
genomför regelbunden
egenkontroll.
Egenkontrollen innebär
att alla handläggare
månadsvis får granska en
kollegas utredning med
beräkning och journal
utifrån frågor i ett färdigt
formulär. Vid avvikelse
har de handläggare vars
granskade
dokumentation
innehåller avvikelse, fått
tillbaka denna för att
själva ta del av kollegans
synpunkter för att
minimera felaktiga
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Kvalitetsfaktor

Risk

Kontroll

Åtgärd

utbetalningar.

Avtal individ och familj

VoO - God och säker vård
HSL

Att förvaltningen inte har
avtal avseende externa
placeringar utanför
ramavtalet gällande barn
och unga

Kommentar
Följs upp vid helåret.

Att förvaltningen inte har
avtal avseende externa
placeringar utanför
ramavtalet gällande
vuxna

Avtal individ och familj &
funktionsstöd

Tidsgränser som är
aktuella vid utredning av
ungdomsärenden, dvs
också för
skyddsbedömning samt
för beslut att inleda/ej
inleda utredning.

Kontroll av de
tidsgränser som är
aktuella vid utredning av
ungdomsärenden - 4
månader

Att trygg/säker hemgång
efter utskrivning från
lasarettet följs upp

Uppföljningen vid
trygg/säker hemgång
genomförs inom tre
veckor

Ett omtag kring SIP:ar
och dess syfte ska göras
för att säkerställa rutinen
kring trygg och säker
hemgång. Därtill ska
biståndshandläggarna
dokumentera varför SIP
inte blev av, om de vet
varför.
Biståndshandläggarna
har alltid haft kontakt
utifrån att få underlag för
en behovsbedömning.
Det som det har
inneburit är att alla
professionerna inte har
varit på plats samtidigt.

Kommentar
Följs upp vid helåret.

Kommentar
Rutiner har satts och
förmöte bjuds in till 15
minuter innan ordinarie
SIP. Tydlig struktur där
handläggaren är den som
leder mötet. SSK och
Arbetsterapeut ska
lämna info utifrån sina
professioner kring den
enskildes möjligheter och
resurser och utifrån den
informationen kan
handläggare bygga
vidare på sina beslut

Kommentar
Följs upp vid helåret.

Kommentar
Följs upp vid helåret.
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Kvalitetsfaktor

Risk

Kontroll

Åtgärd
kring behovet.

Att trygg/säker hemgång
efter utskrivning från
lasarettet följs upp

Uppföljningen vid
trygg/säker hemgång
genomförs inom tre
veckor
Kommentar
Följs upp vid helåret

4 Slutsatser av uppföljning
Förvaltningen har vid delåret tre internkontrollmoment att kontrollera, resterande
kontrolleras per helår. De som kontrollerats är beslutade timmarna för boendestöd, att
biståndshandläggare erbjuder trygghetskamera i första hand vid nattillsyn samt felaktig
utbetalning av ekonomiskt bistånd.

5 Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollrapporten för delåret 2021 och
överlämnar den till kommunstyrelsen.
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Tjänsteskrivelse
2021-10-12

1 (1)
SN 2020/106

Individ och familj
Inger Österberg
0581-812 17
inger.osterberg@lindesberg.se

Socialnämnden

Externa placeringar oktober 2021
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta
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 redovisade externa placeringar vid beslutande nämnd oktober
2021.
Sammanfattning:
Individ och familj
Skyddat boende 2st
Konsulentsstött familjehem 4 st
HVB barn/unga 5 st
Stödboende 2 st
HVB vuxen 3st
LSS
1 förändring vilket ger högre dygnskostnad
1 avslutad

Madde Gustavsson
Förvaltningschef

Inger Österberg
Handläggare

För åtgärd:
För kännedom:
Bilagor:
Externa placeringar Familjeenheten SN 2020/106-20
Externa placeringar LSS SN 2020/106-20

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se

ORG NR 212000-2015

TEL 0581-810 00

BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-09-06

1 (1)
Dnr 2021/91

Socialförvaltningen
Sara Andersson
0581-810 16
Sara.andersson1@lindesberg.se

Socialnämnden
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Införande av avgift vid installation av trygghetslarm
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att besluta
 Att införa en avgift om 500 kr vid installation av trygghetslarm från
och med 2022-02-01.
Ärendebeskrivning
För de enskilda som har behov finns möjligheten att ha trygghetslarm som en
insats från hemtjänsten. När den enskilde ansöker om trygghetslarm för första
gången behöver det installeras i bostaden. Installationen utförs av personal
inom hemtjänsten.
Under ett år utförs cirka 200 installationer som i dagsläget är kostnadsfria för
de enskilda. Därefter debiteras en månadsavgift för larmet. Förvaltningen ser
ett behov av att debitera för faktiskt kostnad för installationen också varför en
avgift om 500 kr föreslås införas. Avgiften ska ingå i maxtaxan.

Madde Gustavsson
Förvaltningschef

Sara Andersson
Ekonom

För kännedom:
Förvaltningschef Socialförvaltningen
Enhetschef myndighetsenheten
Ekonom

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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Socialnämnden (beredande)
Socialnämnden

Avgift för uteblivet tidsbeställt hembesök
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår förvaltningen föreslår nämnden föreslå
Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta.
• Vid sen avbokning betalar den enskilde för hela hembesöket.
Ärendebeskrivning
Verksamheten Vård och omsorg, hemtjänst har uppmärksammat att fler och
fler individer inte avbokar sina tidsbeställda hembesök i tid, insatser hinner
planeras ut av hemtjänsten och när de kommer för att utföra insatsen så är de
inte hemma, vilket i sin tur innebär outnyttjad personalresurs.
Förvaltningen föreslår därför nämnden att avgift tas ut om inte individen är
hemma vid avtalat tid och att avbokning inte skett dagen innan inplanerad
insats.

Ingen avgift tas ut för uteblivet besök i händelse av att avbokning inte kunnat
ske på grund av att individen akut fått uppsöka sjukhus.
Madde Gustafsson
Förvaltningschef

För åtgärd:
Kommunstyrelsen/ Kommunfullmäktige
Avgiftshandläggare
Verksamhetschef Vård och omsorg
Enhetschefer Vård och omsorg
Enhetschef myndighetsenheten
För kännedom:
Verksamhetschef Vård och omsorg
Enhetschefer Vård och omsorg
Bilagor:
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-04-22 Dnr
Socialförvaltningen
Ethel Andersson
0581-81481
Ethel.andersson@lindesberg.se

SOCIALNÄMNDEN

Resor till daglig verksamhet
Remissvar
SN §24/21, Dnr: SN 2020/145 Motion från (V) om resor till daglig
verksamhet
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har givit avdelningen för funktionsstöd i uppdrag att
redovisa alternativ för resor till daglig verksamhet för enskilda med
beslut om daglig verksamhet. Åtminstone för enskilda som bor på
gruppbostad och inte kan p.g.a. sin funktionsvariation ta sig till och från
daglig verksamhet på egen hand.
Idag ansvarar den enskilde för att ta sig till och från daglig verksamhet.
De enskilda väljer olika alternativ, gång, cykel, reser med länstrafiken
eller färdtjänst arbetsresa med taxi eller egen bil. Den enskilde bekostar
sin resa. Egenavgift för arbetsresa med färdtjänst betalas av den
enskilde.
Tidigare har verksamheten ombesörjt transporterna till och från daglig
verksamhet för alla som fått beslut om detta enligt LSS. Detta upphörde
år 2018 som besparing.
Ärendets beredning
Enhetschef för daglig verksamhet har sammanställt hur resorna fungerar
idag och vilka alternativ som kan finnas. Ekonomiavdelningen har
bidraget med beräkningar.
Beloppen är uträknade med utgångspunkt i de 128 enskilda som idag har
LSS beslut om daglig verksamhet.
Information från SKR om resor till och från daglig verksamhet enligt
LSS.
En kort sammanfattning från SKR:s cirkulär 07:49, Dnr 07/2782 säger
att många kommuner bistår enskilda som beviljats insatsen daglig
verksamhet med resor till och från bostaden och den plats där
verksamheten bedrivs och att det gäller framför allt personer som
beviljats insatsen bostad med särskild service enligt 9 § 9 LSS men även
andra. Cirkuläret säger också att om kommunens personal regelbundet
ombesörjer resor mot betalning så är transportverksamheten
tillståndspliktig och den som bedriver trafiken omfattas av
Postadress
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Besöksadress
Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

Telefon/fax
0581-810 00 vxl
0581-131 29 fax

E-post/www
kommun@lindesberg.se
http://www.lindesberg.se

Giro
Bankgiro 821-3134

Organisationsnr:
212000-2015
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Trafiklagstiftningens bestämmelser. Förarna måste ha särskild
behörighet. Om transporterna är kostnadsfria krävs däremot inget
tillstånd.
I ärendet bör också beaktas Likställighetsprincipen i kommunallagen
2 kap 3 § om likabehandling av sina medlemmar, om det inte finns
sakliga skäl för något annat.
Alternativ 1
Att införa kostnadsfria resor med kommunens fordon och med
funktionsstöds personal till och från daglig verksamhet / dagverksamhet
för de som bor i bostad med särskild service enligt 9 § 9 LSS.
Resorna erbjuds på fastställda tider för att kunna delta i daglig
verksamhet på heltid eller halvtid. Resor utanför fastställda tider
bekostas av den enskilde.
Om resor kan företas med länstrafiken istället så får enskild boende i
gruppbostad periodbiljett bekostad av kommunen. Minskad
miljöpåverkan och mindre behov av personalresurser.
Konsekvenser alternativ 1
Ökade kostnader för avdelningen för funktionsstöd
Ökade bilkostnader: ca 30 000 kr/år för rullstolsanpassat fordon mot
vanligt fordon.
Milkostnader: ca 85 000 kr/år (beräknat på 18,50 kr/mil)
Enskilda som får periodbiljetter: ca 50 000 kr/år
Personalkostnader / tidsåtgång för resor: ca 1 150 000 kr/år
Ökar bemanningskravet något men kan till stor del utföras av redan
anställd personal. Personalens tid för förberedelse, planering,
dokumentation mm. minskar.
Minskade kostnader för färdtjänst arbetsresa för
kommunstyrelseförvaltningen
Motsvarande kostnader för de enskilda som ingår i beräkningen av
kostnader för avdelningen för funktionsstöd är ca 1 320 000 kr / år.
Summan är baserad på snittpris år 2020 för kommunen för färdtjänstresa
tur och retur.
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Alternativ 2
Att införa kostnadsfria resor med kommunens fordon och med
funktionsstöds personal till och från daglig verksamhet / dagverksamhet
för de som bor i bostad med särskild service enligt 9 § 9 LSS och för
dem som bor i egen bostad och fått beslut om daglig verksamhet enligt 9
§ 9 LSS.
Resorna erbjuds på fastställda tider för att kunna delta i daglig
verksamhet på heltid eller halvtid. Resor utanför fastställda tider
bekostas av den enskilde.
Om resor kan företas med länstrafiken istället så får enskild periodbiljett
bekostad av kommunen. Minskad miljöpåverkan och mindre behov av
personalresurser.
Konsekvenser alternativ 2
Ökade kostnader för avdelningen för funktionsstöd
Ökade bilkostnader: ca 60 000 kr/år för 2 rullstolsanpassade fordon mot
vanligt fordon.
Milkostnader: ca 225 000 kr/år (beräknat på 18,50 kr/mil)
Enskilda som får periodbiljetter: ca 300 000 kr/år
Personalkostnader/ tidsåtgång för resor: ca 2 100 000 kr/år
Det ökar bemanningskravet så mycket att det inte kan utföras enbart med
redan anställd personal. Personalens tid för förberedelse, planering,
dokumentation mm minskar.
Minskade kostnader för färdtjänst arbetsresa för
kommunstyrelseförvaltningen
Motsvarande kostnader för de enskilda som ingår i beräkningen av
kostnader för avdelningen för funktionsstöd är ca 2 200 000 kr / år.
Summan är baserad på snittpris år 2020 för kommunen för färdtjänstresa
tur och retur.
Frågor utifrån alternativ 2:
1. De som bor i eget boende där kollektivtrafik saknas, ska de få kunna
få utbetald ersättning motsvarande 18,50 kr/mil upp till maximalt
kostnaden för periodkort länstrafiken / månad?
2. De som har beslut om dagverksamhet enl. SoL och bor i eget
boende, idag 11 st. enskilda, ska de också få möjlighet att resa med i
kommunens fordon alternativt erbjudas periodbiljett eller
milersättning?
3. Om enhetschef finner det vara ett bättre alternativ att enskild får
arbetsresa med färdtjänst, ska det då kunna erbjudas även i
fortsättningen? till exempel när enskilds bostad är i ytterområden av
kommunen, eller när enskild inte har förmåga att samåka med andra
enskilda.
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Alternativ 3
Att subventionera egenavgifterna för arbetsresa för de som bor i
bostad med särskild service enligt 9 § 9 LSS och för dem som bor i
egen bostad och fått beslut om daglig verksamhet enligt 9 § 9 LSS.
Den enskildes kostnader subventioneras så att den inte överstiger
kostnad för periodbiljett månadsvis.
En del kommuner subventionerar egenavgifter för dessa resor så att
kostnaden för en månad, en period, inte överstiger motsvarande
kostnad för periodbiljett/ månadskort på Länstrafiken.
Idag betalar den enskilde i Lindesbergs Kommun samtliga
egenavgifter för resor med färdtjänst arbetsresa till och från
verksamheten. Egenavgiften faktureras av kommunens
ekonomiassistent
Länstrafiken Örebros kostnad för periodbiljett 30 dagar inom
Lindesbergs kommun är 820 kr.
Konsekvenser alternativ 3
Inga ökade kostnader för avdelningen för funktionsstöd
Ökade kostnader för färdtjänst arbetsresa för
kommunstyrelseförvaltningen
Kostnaden skulle i dagsläget öka med ca 130.000 kr/ år.

Inger Österberg
Verksamhetschef

Ethel Andersson
Enhetschef

För åtgärd:
För kännedom:
Inger Österberg Verksamhetschef FS
Ethel Andersson Enhetschef FS
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KF §177/20

Dnr: KS 2020/301

Motion från Ulf Axelsson Gunilla Remnert och Hans
Lindkvist (V) om resor till daglig verksamhet
Beslut
Motionen remitteras till socialnämnden.
Ärendebeskrivning
Ulf Axelsson (V), Gunilla Remnert (V) och Hans Lindkvist (V) har
inkommit med en motion där hen föreslår att kommunen ska ta
tillbaka skjutsarna till och från daglig verksamhet.
Förslag till beslut
Motionen remitteras till socialnämnden.
_____
För åtgärd:
Nämndsekreterare
För kännedom:
Socialnämnden
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Socialnämnden
USS
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Prioritering av ny- och ombyggnationsprojekt inom
Socialförvaltningens lokal– och bostadsförsörjningsplan
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden att besluta om följande prioriteringsordning
för ny- och ombyggnationsprojekt inom Socialförvaltningens verksamheter.

1) Nybyggnation av särskilt boende motsvarande 47-50 lägenheter med
flexibel användningsmöjlighet varav 20 lägenheter är tänkt att användas
som korttidsplatser.
Placering där nuvarande lokal Stadsskogsskolan är uppförd idag.
Utgör en utökning av kommunens befintliga lägenhetsbestånd av särskilt
boende för att börja svara upp mot det rådande och ökande behov av
lägenheter för särskilt boende som finns fram till år 2030.

Innebär både utökning av platser för särskilt boende i centrala
Lindesberg med 30 platser samt är tänkt att frigöra 20 platser till särskilt
boende i norra Lindesberg (Grönboda) genom rokad av placering av
korttidsplatser från Grönboda till det nya särskilda boendet.
Kvarstående utredningar och beslut på förväntade kostnader utanför
budget:
• Hyreskostnader
• Personalkostnader (preliminärt beräknad för bemanning av 30
platser särskilt boende med demensinriktning samt 20 platser
korttidsboende):
• Inventariekostnader
• Övriga löpande driftkostnader tillkommer utanför budget
• M.m.

2) Nybyggnation av lokal för demensdagvård.
Placering där nuvarande lokal Stadsskogsskolan är uppförd idag.

Ersätter befintlig verksamhetslokal som nu är förlagd i Källgårdens
särskilda boende.
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Källgården har sedan länge saknat tillräckliga ytor för
gemensamhetsutrymmen och personal vilket kan lösas genom ny
lokalisering av demensdagvården.

Den nya lokaliseringen möjliggör en minskad upplevd stigmatisering för
våra enskilda med behov av demensdagvård så att de känner sig mer
bekväma med att ta del av den omsorg de har behov av, vilket i sin tur
leder till positiva effekter ur självständighets- och integritetssynvinkel för
våra enskilda och deras anhöriga samtidigt som även kostnadseffektiva
effekter finns i möjliggörande till kvarboende i eget boende genom det den
avlastning för anhöriga och aktiveringsmöjlighet för våra enskilda som
demensdagvård innebär.
Personalkostnader och inventarier inom budget för befintlig
demensdagvård men uppskattad ökad hyreskostnad för ny lokal på
Stadsskogsskolan:

Övriga tillkommande löpande driftkostnader utöver budget är ännu inte
uppskattat.

3) Nybyggnation av lokal för LSS korttidsboende för unga, 7 lägenheter.
Placering där nuvarande lokal Stadsskogsskolan är uppförd idag.
Ersätter befintlig verksamhetslokal på Björkhyttevägen 99 och är en del
av planen för Framtidens Stadsdel Hagaberg.
Innebär ett bättre naturnära läge för verksamheten och har en positiv
närhet till Lindbackaskolan utifrån barn- och ungdomsperspektiv.

Personalkostnader och inventarier inom budget för befintlig verksamhet
men uppskattad ökad hyreskostnad för ny lokal på Stadsskogsskolan
uppgår till:
Övriga tillkommande löpande driftkostnader och viss inventarie utöver
budget är ännu inte uppskattat.

Förtydligande proiriteringspunkt 1-3:
Prioriteringsordning för punkt 1-3 är åtgärder som rör nyproduktion av
verksamhetsytor där idag Stadsskogsskolan är befintlig fastighet och är
avsett att utföras samtidigt och med samma prioritet.

Tillgänglig tomtmark i Lindesberg som är lämplig för
verksamhetsutveckling utifrån Vård och Omsorgs samt Funktionsstöds
specifika förutsättningar är begränsad.
Det är därför av vikt att det naturnära, samhällsnära och skolnära
tomtperspektiv som Stadskogsskolans placering utgör ligger till särskild
grund för bedömningen av prioritet.
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4) Lokalanpassning av Fastighet på Banvägen 28
Utveckling av fastighet på Banvägen 28, genom lokalanpassning av
kontorshuset och tillhörande varm- och kallgarage för verksamheter från
Socialförvaltningens avdelning Individ och Familj
samt funktionen hjälpmedelsförråd som tillhandahåller hjälpmedel för
både Vård och Omsorgs och Funktionsstöds verksamheter.

Verksamheterna inom Individ och Familj med inriktning gentemot
missbruk men även familjebehandling och utredning inom barn- och unga
har de senaste fem åren mött en fördubbling i antal ärenden vilket även
har inneburit en personalutökning som nu innebär en trångboddhet.

Vissa verksamheter är även splittrade geografisk på flera olika lokaler som
i vissa fall även har annan fastighetsägare än det kommunala
fastighetsbolaget LIBO/FALAB.
Vissa av de nuvarande lokalytorna är idag även uppsagda eftersom
fleråriga hyresavtal annars skulle träda i kraft och det finns behov av an
annan lösning än idag utifrån både platsbrist och tillgänglighetsperspektiv
för berörda enskilda.
Rokad Bemanning, daglig verksamhet.

Viss täckning finns från lokaler som förvaltningen har eller kommer att
säga upp.

5) Nybyggnation av LSS-boende 6 platser
Tänkt att ersätta nuvarande LSS-boende kallat 57:an (Björkhyttevägen 57)
för att frigöra planerad grönyta till Framtidens stadsdel Hagaberg samt
förebygga problematik utifrån förväntad rotrust (stambyte) och
evakueringsproblematik för målgruppen som har behov av kontinuitet.
Målgruppen bör utsättas för så lite stressfaktorer som möjligt och flytt i
flera steg, särskilt oplanerad sådan, bör undvikas i så stor utsträckning
som möjligt.

6) LSS boenden Lillhaga, Björkbacken och Kullen
Stora delar av fastighetsbeståndet på område Hagaberg är byggt under 70talet och förväntas ha behov av rotrust under kommande 10 år. Detta
innebär att det kommer att bli nödvändigt med omfattande renovering i
nuvarande verksamhetslokaler med evakuering som av de boende som
nödvändig följd.
Det är av vikt att i samband med den nödvändiga renoveringen utveckla
befintliga lokalytor för ett framtidssäkert perspektiv.
Den lämpligaste lösningen för de enskilda i dessa tre boenden inom
funktionsstöd är dock inte en utveckling av befintliga lokaler.
Den för målgruppen mest positiva lösningen vore om de lokaler som tas
fram som evakueringslösningar utformas som permanent lösning.
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7) 6 platser Naturnära LSS-boende
Behöver byggas för att kunna hämta hem kostsamma externa placeringar
men även för att kunna tillgodose det framtida behov som kan uppskattas
utifrån barn och ungdomar med särskilda behov som idag ännu bor
hemma.
Kvarstående utredningar och beslut på förväntade kostnader utanför
budget:
• Hyreskostnader
• Personalkostnader (preliminärt beräknad för bemanning av 30
platser särskilt boende med demensinriktning samt 20 platser
korttidsboende)
• Inventariekostnader
• Övriga löpande driftkostnader tillkommer utanför budget
• M.m.

8) Utbyggnad Solliden 20 platser
Är ett ytterligare steg för att tillgodose det behov av platser för särskilt
boende som kan förutsättas finnas för gruppen äldre-äldre i Lindesberg
fram till 2030.
Fastigheten som idag omfattar Solliden särskilt boende har möjlighet till
påbyggnad och det är lämpligt att fler platser även byggs i Lindesbergs
södra del för att fler äldre från detta geografiska område ska kunna få sin
insats i närheten av kända trakter och sina anhöriga.
Kvarstående utredningar och beslut på förväntade kostnader utanför
budget:
• Hyreskostnader
• Personalkostnader (preliminärt beräknad för bemanning av 30
platser särskilt boende med demensinriktning samt 20 platser
korttidsboende):
• Inventariekostnader
• Övriga löpande driftkostnader tillkommer utanför budget
• M.m.

9) Naturnära demensboende
Det finns fram till 2030 ett uppskattat behov av ett ytterligare
särskilt boende med demensinriktning som det är fördelaktigt att ha i lugn
och naturnära miljö.
Behovet av platser bör dock utvärderas igen längre fram i tid, om ca
4-5 år, för att ge utrymme till analys av eventuella förändringar som skulle
kunna påverka behovet av antal lägenheter.
Förändringar i lagstiftning, möjligheter utifrån välfärdsteknik och
eventuell ökning av andra typer av boendeformer i Lindesberg så som t ex
seniorbostäder och trygghetsboenden skulle eventuellt kunna påverka
behovet av platser för särskilt boende.
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Kvarstående utredningar och beslut på förväntade kostnader utanför
budget:
• Hyreskostnader
• Personalkostnader (preliminärt beräknad för bemanning av 30
platser särskilt boende med demensinriktning samt 20 platser
korttidsboende):
• Inventariekostnader
• Övriga löpande driftkostnader tillkommer utanför budget
• M.m.

Ärendebeskrivning

Bakgrund Vård och Omsorg:
Sveriges kommuner står inför en omfattande demografisk vändpunkt med
ökande antal äldre i sin befolkning.
Gruppen äldre-äldre som tillhör den kategori äldre som har störst
omsorgsbehov ökar markant eftersom vi lever allt längre.

Demensdiagnos blir av samma skäl allt vanligare som omsorgsaspekt på
särskilt boende.

Lindesbergs kommun har precis som övriga Sverige utifrån den demografiska
utvecklingen behov av att antalet lägenheter för särskilt boende ökar inom
avdelningen för Vård och Omsorg.
Bakgrund Funktionsstöd:

Dagens lägenhetsbestånd inom funktionsstöd planerades under en tid då
personer med funktionshinder inom de grupper som kunde förväntas ha
behov av lägenhet med särskild service hade en markant lägre livslängd än
idag.
Den positiva utvecklingen kring livslängd för målgruppen har påverkat ett
ökat behov av lägenheter.

Avdelningen för Funktionsstöd ser även ett förväntat kommande behov av
BmSS (bostäder med särskild service) utifrån de barn och unga som idag har
plats i särskola alternativt fortfarande bor hemma.
Utöver utökat behov av lägenheter utifrån demografisk utveckling har
avdelningen för Funktionsstöd även stora kostnader i samband med så
kallade externa placeringar.

Med ett utökat lägenhetsbestånd möjliggörs högre verkställighet kring beslut
om BmSS inom kommunen vilket innebär lägre kostnader än externa
placeringar utöver det eftersträvansvärda mervärdet i form av närmare
avstånd till anhöriga och den trygghet som kommer av trygga välkända
miljöer för våra enskilda.
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Konsekvenser
Sveriges kommuner har lagstadgat ansvar utifrån i Socialtjänstlag (2001:453
och Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade att kunna
tillhandahålla särskilt boende för äldre och lägenheter med särskild service
till personer med funktionshinder.
Om kommunen själv inte har boendeplatser i tillräcklig utsträckning och
därför inte kan verkställa beslut om boende i tid uppkommer krav på vite.

Extern placering som alternativ för verkställighet kan vara nödvändigt i
särskilda fall utifrån specifika behov men innebär alltid en hög kostnad för
kommunen.

Behöver externa placeringar användas utifrån platsbrist i kommunen innebär
det att verkställigheten kostar betydligt mer än om den kan ske inom
kommunens egna verksamheter.

Av ekonomiska skäl är det därför av vikt att ha ett sådant boendebestånd att
så många boendeplaceringar som möjligt kan verkställas inom kommunen
och det är fördelaktigt att på sikt hämta hem så många externa placeringar
som möjligt.
Madde Gustavsson

Jenny Fägerås

För åtgärd:
Handläggares titel, nämnd, förvaltning, enhet, bolag, myndighet.

För kännedom:
Handläggares titel, nämnd, förvaltning, enhet, bolag, myndighet, medborgare
Bilagor:
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Mötesdatum
Behandling
2021‐10‐14 Anmälan Lex Sarah Tallåsen
2021‐10‐14 Delegationsrapport avdelning individ och familj 2021‐08‐01 ‐
2021‐08‐31
2021‐10‐14 Delegationsrapport avdelning individ och familj 2021‐07‐01 ‐
2021‐07‐31
2021‐10‐14 Yttrande 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

Typ
Delegationsärende
Delegationsärende
Delegationsärende
Delegationsärende

2021‐10‐14 Komplettering i Lex Sarah barn‐ och ungdomsgruppen
Delegationsärende
försenat beslut om vård enligt LVU, IVO dnr 3.1.2‐27342/2021‐
2
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Mötesdatum
Behandling
2021‐10‐14 Anmälan Lex Sarah Tallåsen
2021‐10‐14 Dom i Förvaltningsrätten 2021‐09‐28 om överklagat beslut i
socialnämnden 2021‐06‐01 om ekonomiskt bistånd ‐ avslag
för klagande
2021‐10‐14 Dom i Förvaltningsrätten 2021‐09‐23 om överklagat beslut i
socialnämnden 2021‐08‐31 om ekonomiskt bistånd ‐ avslag
för klagande
2021‐10‐14 Dom i Förvaltningsrätten 2021‐09‐22 om överklagat beslut i
socialnämnden 2021‐08‐11 om ekonomiskt bistånd ‐ avslag
för klagande
2021‐10‐14 Dom i Förvaltningsrätten 2021‐09‐28 om överklagat beslut i
socialnämnden 2021‐06‐14 om ekonomiskt bistånd ‐ avslag
för klagande
2021‐10‐14 Beslut i Inspektionen för vård och omsorg 2021‐09‐23 i
anmälan enligt Lex Sarah om försenat beslut om vård enligt
LVU ‐ ärendet avslutas, dnr 3.1.2‐27342/2021‐6
2021‐10‐14 Dom i Förvaltningsrätten 2021‐09‐17 om överklagat beslut i
socialnämnden 2021‐05‐31 om ekonomiskt bistånd ‐ avslag
för klagande
2021‐10‐14 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den
14 september 2021 KS § 104 ‐ Redovisning ej verkställda
beslut inom socialförvaltningen kvartal 4 2020
2021‐10‐14 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den
14 september 2021 KS § 96 ‐ Utredning om
kostnadsbesparingar inom färdtjänsttrafiken i Örebro län
2021‐10‐14 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den
14 september 2021 KS § 98 ‐ Rapport Kommunkompassen
2021
2021‐10‐14 Kommunicering av handlingar 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
2021‐10‐14 Dom i Förvaltningsrätten 2021‐09‐15 om överklagat beslut i
socialnämnden 2021‐05‐03 om ekonomiskt bistånd ‐ avslag
för klagande
2021‐10‐14 Dom i Förvaltningsrätten 2021‐09‐14 om överklagat beslut i
socialnämnden 2021‐04‐28 om bistånd enligt
socialtjänstlagen ‐ avslag för klagande
2021‐10‐14 Inspektionsmeddelande 2021‐09‐07 om arbetsmiljöarbetet
på arbetsställe kommunhus Stentäppsgatan 5 i Lindesberg
Dnr 2021/034536
2021‐10‐14 Överlämnande av klagomål på familjehemsplacering, IVO
Dnr 33.4.2‐33741/2021‐4
2021‐10‐14 Synpunkter på stängning av terapi och gymnastik på
Grönboda samt fråga om öppnande av matsal
2021‐10‐14 Synpunkt på stängning av terapi och träffpunkt
2021‐10‐14 Överlämnande av klagomål på familjehemsplacering, IVO
Dnr 3.4.2‐33446/2021‐4
2021‐10‐14 Överlämnande av klagomål på familjehemsplacering, IVO
Dnr 3.4.2‐33278/2021‐4

Typ
Meddelanden
Meddelanden

Meddelanden

Meddelanden

Meddelanden

Meddelanden

Meddelanden

Meddelanden

Meddelanden

Meddelanden

Meddelanden

Meddelanden

Meddelanden

Meddelanden

Meddelanden
Meddelanden
Meddelanden
Meddelanden
Meddelanden
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