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Beslutande organ

Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2021-05-25

Socialnämndens protokoll
Tid

Tisdagen den 25 maj 2021, klockan 13:30–16:00, ajournering klockan
14:55-15:05

Plats

Hellqvistsalen, kommunhuset (endast ledamöter, tjänstgörande
ersättare och tjänstemän)

Paragrafer

50–59

Protokollet

Anslås: 2021-05-27 till och med 2021-06-17
Förvaras: Kansliet, kommunhuset

Ledamöter

Linda Söder-Jonsson (S) ordförande, Eva-Carin Sandbom (L), Marita
Pettersson (S) 1:e vice ordförande, Mattias Söderlund (V), AnneMarie
Andersson (C) 2:e vice ordförande, Eleonor Westlund (C)

Tjänstgörande ersättare

Yvonne Ericsson (M), Anita Nygren (SD)

Ersättare
Övriga deltagare

Kenneth Pettersson vård- och omsorgschef § 51, Lena Dibbern
socialchef § 50-55, Christer Zegarra Eriksson områdeschef individoch familjeomsorg, Annika Jungklo kvalitetsutvecklare § 51 och 55,
Eva Kristina Andersson sekreterare

Justerare

Ordinarie: Marita Pettersson
Ersättare: Eva-Carin Sandbom

Justering

Sekreterare
Eva Kristina Andersson

Ordförande
Linda Söder-Jonsson

Justerare
Marita Pettersson
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§ 50 Information från förvaltningen 2021
Diarienummer SN 2021/14

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Under nämndens sammanträde lämnas bl.a. följande information från
förvaltningen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Rekryteringen av två områdeschefer är klar. Ny områdeschef för
äldreområdet är Isabella Piva Hultström. Ny områdeschef för
funktionsstödsområdet är Marie Ekblad (som börjar den 9 augusti)
Rekrytering pågår av enhetschefer (en till funktionsstöd, tre till
äldreomsorg och en till individ- och familjeomsorg
Arbetet med hyreshöjningar fortsätter. Hyresgästföreningen svarar
inte på hela förhandlingsframställan.
Vid nämndens sammanträde i juni kommer resultaten från kartläggningarna från Frame Work och Demokratikonsult samt KPMG att
presenteras
Kommunstyrelsens förvaltning har anställt en ekonom med inriktning socialnämnden
Utvecklingsarbete pågår på enheten arbetsmarknad och försörjning
Offensiva åtgärdsanställningar i form av introduktionsarbete planeras för 50 personer
Förekomsten med våld i hemmet ökar igen
Öppenvården för barn och unga har en väntetid på två-tre veckor
Covid-läget - fortfarande inga nya fall i boende. Kommunen har lyfts
fram som ett gott exempel.
Kommunen har uppmärksammats för sitt goda arbete med basala
hygienarbetet på Södergården
Socialnämndens ordförande och socialchefen kommer att träffa
Inspektionen för vård och omsorg angående tillsyn kring dokumentation vid Tallåsgårdens stödboende

Utdragsbestyrkande
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§ 51 Information – Schablontider i biståndshandläggningen
Diarienummer SN 2021/99

Beslut
Socialnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning
Socialnämnden har gett förvaltningen uppdrag att lämna ett förslag på nya
schablontider i biståndshandläggningen.
Vård- och omsorgschefen Kenneth Pettersson informerar om att han,
i samband med denna översyn, har identifierat flera problemområden bland
annat rörande planeringsverktyget TES och kring beslutsförfarandet. Därför
kommer även övriga problemområden att presenteras. I förslag på åtgärder
kommer att anges i vilken turordning åtgärderna skulle behöva hanteras.
Nämnden delges ett utkast till rapport.
Ärendet lyfts för beslut vid kommande sammanträde.
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§ 52 Budget 2022 med plan 2023-2024 – behov,
prioriteringar, investeringar m.m.
Diarienummer SN 2021/78

Beslut
Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till budget 2022
med plan 2023-2024 och överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för
vidare hantering.

Sammanfattning
Socialförvaltningen har upprättat ett förslag till budget och en investeringsplan för åren 2022 – 2024 utifrån
•
•
•

ökade behov bl.a. beroende av demografiska förändringar,
pandemins påverkan på det ekonomiska biståndets storlek,
olika statliga utredningars påverkan på bemanning, förstärkta krav
på kompetens, lagförändringsförslag mm.

Av förslaget framgår att förvaltningen bedömer ett behov av ramförstärkning med 11 040 000 kr för 2022 efter en bedömning av att kunna
effektivisera verksamheten med 4 000 000 kr 2022.
Bedömt behov av ramförstärkning
•
•

2023 är 9 760 000 kronor och
2024 11 840 000 kronor.

Likaså bedöms behov av nya investeringar på 1 015 000 kr för att klara
verksamheten 2022. De största investeringarna behöver göras för att klara
av att digitalisera verksamheten.
Bedömt behov av investeringar 2023 är 690 000 kronor och 2024 705 000
kr.

Beslutsunderlag
•
•

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-17
SN 2021-04-27 § 36 Budget 2022 med plan 2023-2024, behov,
prioriteringar, investeringar m.m

Skickas till
Kommunstyrelsen (inkl. tjänsteskrivelse)
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§ 53 Delårsrapport per den 30 april 2021
Diarienummer SN 2021/88

Beslut
Socialnämnden godkänner socialförvaltningens förslag till delårsbokslut och
överlämnar det till kommunstyrelsen för inarbetning i kommunens
delårsbokslut per den 30 april 2021.

Sammanfattning
Socialförvaltningen har upprättat ett förslag till delårsbokslut per den 30
april.
I delårsbokslutet framgår, förutom ekonomisk ställning, även organisation,
omvärlds- och framtidsanlys, lägesbeskrivning kring måluppfyllelse, redogörelse för kvalitets-, miljö- och jämställdhetsarbete, styrande nyckeltal,
personalredovisning och periodens viktigaste händelser.

Beslutsunderlag
•
•

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-17
Förslag till delårsbokslut

Skickas till
Kommunstyrelsen (inkl tjänsteskrivelse och delårsbokslut)
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§ 54 Svar på revisionsrapport – Grundläggande
granskning 2020
Diarienummer SN 2020/197

Beslut
Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till svar på
revisionsrapporten Grundläggande granskning som sitt eget.

Sammanfattning
Grundläggande granskning är den granskning som genomförs varje år
avseende styrelse och nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin
karaktär en löpande insamling av fakta och iakttagelser. Granskningen ska
ge underlag för att bedöma styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning
och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse,
för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan.
I granskningen rekommenderar revisorerna socialnämnden att:
”Utforma nämndens mål så att det går att utläsa vad som ska uppnås för att
nå måluppfyllelse samt vid uppföljning av målen göra en tydlig bedömning
av om målen är uppfyllda.”
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till svar på revisionsrapporten.

Beslutsunderlag
•
•

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-17
Revisionsrapport – Grundläggande granskning 2020

Skickas till
Revisorerna (inkl. tjänsteskrivelse och nämndens bokslut)
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§ 55 Svar på tillsyn från Inspektionen för vård
och omsorg (3.5.1-13661/2021)
Diarienummer SN 2021/85

Beslut
Socialnämnden antar socialförvaltningens skrivelse som sin egen.

Sammanfattning
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har begärt kommunens svar på en
tillsyn de genomför med anledning av en inkommen synpunkt från en
enskild kring en av kommunens verksamheter.
Kommunens svar ska ha kommit till IVO senast den 27 maj 2021.
Förvaltningen har upprättat ett förslag till svar.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-25 inkl bilagor
Meddelande om tillsyn samt begäran om yttrande och handlingar

Skickas till
Inspektionen för vård och omsorg (inkl. tjänsteskrivelse med bilagor)
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§ 56 Behörighetskrav för myndighetsutövningen
i ärenden rörande barn och unga
Diarienummer SN 2021/96

Beslut
Socialnämnden kompletterar delegationsordningen med följande:
B.1.2 Bedöma och besluta om behörighetskrav för myndighetsutövning i
ärenden rörande barn och unga
Delegat: rekryterande chef inom individ- och familjeomsorgen för
myndighetsutövningen barn och unga,
Anmärkning: utifrån Socialstyrelsens allmänna råd samt SKR:s
arbetsgrupps bedömning om att tillämpa kompletterande studier

Sammanfattning
Den 1 juli 2014 infördes krav på behörighet för handläggare inom socialtjänsten för att få utföra myndighetsutövning rörande barn och unga som
innefattar;
•
•
•

bedömning av om utredning ska inledas,
utredning och bedömning av behovet av insatser eller andra åtgärder,
eller
uppföljning av beslutade insatser.

Om handläggaren inte har svensk socionomexamen är det respektive
arbetsgivares ansvar att göra en bedömning av om handläggaren kan anses
ha annan relevant examen.
För att arbetsgivaren vid rekryteringar ska möjliggöra ett bredare urval av
kvalificerade kandidater utöver de med socionomexamen, som exempelvis
beteendevetare eller såsom arbetsgivare bedömer likvärdig, ges nu möjlighet
att göra just detta genom att förtydliga vilka behörighetskrav som gör sig
gällande i Kungsörs kommun.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-17

Skickas till
Chef inom individ- och familjeomsorgen för myndighetsutövningen barn
och unga (inkl. tjänsteskrivelse)
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§ 57 Avsägelse och fyllnadsval - ersättare i
socialnämndens myndighetsutskott
Diarienummer SN 2018/171

Beslut
Socialnämnden entledigar Anders Frödin (SD) från uppdraget som ersättare
i socialnämndens myndighetsutskott från och med den 26 maj 2021.
Till ny ersättare i socialnämndens myndighetsutskott efter Anders Frödin
utses Anita Nygren (SD), Ringvägen 14, 736 33 Kungsör, från och med den
26 maj 2021 och resterande mandatperiod

Sammanfattning
Sverigedemokraterna önskar göra förändringar i partiets platser i den
kommunala förtroendemannaorganisationen.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-05

Skickas till
Björn Eriksson
Anita Nygren
Lönekontoret
Matrikeln
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§ 58 Meddelanden delegationsbeslut 2021
Diarienummer SN 2021/39

Beslut
Socialnämnden lägger meddelade delegationsbeslut till handlingarna.

Sammanfattning
En tillfällig pärm med
•
•
•
•

sammanställning av beslut som fattats av socialnämndens
myndighetsutskott 2021-04-29, §§ 19-41
beslut som fattats av alkoholhandläggaren 2021-04-26 – bolagsändring
sammanställning av beslut som har fattats med stöd av delegationsordningen i socialförvaltningen under april 2021 och
ordförandebeslut 2021-05-12 om reducering av den fysiska närvaron
vid socialnämndens sammanträde den 25 maj 2021

hålls tillgänglig för nämnden under mötet.

Beslutsunderlag
•
•
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Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-12 Meddelanden
delegationsbeslut
Tillfällig pärm med sammanställning av delegationsbeslut
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§ 59 Meddelanden till socialnämnden 2021
Diarienummer SN 2021/45

Beslut
Socialnämnden lägger meddelanden till handlingarna.

Sammanfattning
Dnr

Handling

SN 2020/175

Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-12, § 36 Svar på
motion – diskutera ordet brukare i särskilda boenden.
Motionen anses besvarad med hänvisning till socialförvaltningens yttrande och socialnämndens beslut.

SN 2020/119

Statsbidrag har rekvirerats (tredje omgången) för 2020 till
regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- oh sjukvård respektive socialtjänst
till följd av sjukdomen covid-19

SN 2021/74

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg att avsluta
ärendet Tillsyn av Kungsörs kommuns kontroll av tillstånd för privata utförare i hemtjänsten, då kommunen
inte har privata utförare.

SN 2021/87

Utvecklingsmedel har rekvirerat för arbete mot våld i
nära relationer 2021

SN 2021/90

Arbetsförmedlingens information om medelstilldelning
till kommunerna för Ungdomsjobb 2021 – Jobb för
ungdomar och Sommarjobb

SN 2021/92

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds inspektionsrapport enligt miljöbalken – Södergårdens äldreboenden

SN 2021/93

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds inspektionsrapport enligt miljöbalken – gruppbostad Kungsringen,
Ågårdens gruppboende och gruppbostad Högklinten

SN 2018/171

Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-10, § Avsägelse
och fyllnadsval – ersättare i socialnämnden. Björn
Eriksson (SD) ersätts av Anita Nygren (SD) från och med
den 11 maj 2021.

SN 2021/62

Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-10, § 84 Svar på
revisionsrapport – Förstudie kommunens styrning och
uppföljning av kommunens digitala utveckling.
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SN 2020/78

Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-10 § 80 Budget
2021 – hantering av ny prognos och tillkommande medel.
Socialnämnden tillförs 3 miljoner kronor i 2021 års
budget att användas för ökade kostnader för placeringar
och öppnande av platser inom särskilt boende på
Södergården.

SN 2021/97

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds inspektionsrapporter enligt miljöbalken – Häggen och Grindstugans
gruppbostad samt Villan och Kinnekulles dagverksamhet

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-17 Meddelanden
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