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§ 36 Budget 2022 med plan 2023-2024 – behov, 
prioriteringar, investeringar m.m. 
Diarienummer SN 2021/78 

Beslut 

Socialnämnden lägger redovisningen med godkännande till handlingarna. 

Sammanfattning 

Socialchef Lena Dibbern går igenom vad hon kommer att redovisa för bud-

getberedningen inför budget 2022 med plan 2023-2024 kring 

• behov 

- befolkningsutveckling, utbyggnad av trygghetsboende, placeringar 

av barn och unga, vuxna och internatboende skolungdom LSS, 

ökade kostnader för försörjningsstöd, lagändringar och utredningar, 

konsekvenser av covid, paradimskiftet genom Nära vård, digita-

lisering/välfärdsteknik, kompetensförstärkning och arbete för 

attraktiv arbetsgivare 

• prioriteringar 

- förebyggande och rehabiliterande insatser i verksamheterna, in-

satser av välfärdsteknik och digitalisering av verksamheterna, 

effektivisering med ökad/bibehållen kvalitet, rättssäkra processer, 

flytta fokus från insatser till förändringsarbete och kompetens-

försörjning 

• investeringar 

- IT-infrastruktur, digitala hjälpmedel för trygghet, självständighet, 

delaktighet och för hälsa och aktivitet, arbetstekniska hjälpmedel 

samt utbyte av bilar 

• övrigt 

- KPMG-genomlysning, Go-plan och effektiviseringsarbetet, intäkts-

förlusterna på IFO-området (största poster är minskade statsbidrag 

till arbetsmarknadsinsatser och för ensamkommande unga), ökade 

intäkter äldreomsorg till följd av Covid-19, intäktsförluster stats-

bidrag inom vård och omsorg från 2015 till 2020 samt de kraftigt 

ökade kostnaderna för köpta platser för interna LSS från 2015 till 

2020. 

Till denna budgetberedning redovisas inga äskanden i siffror. 

Skickas till 

Socialchefen  
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§ 37 Information från förvaltningen 
Diarienummer SN 2021/14 

Beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Förvaltningen informerar om bl.a.: 

• pågående chefsrekryteringar 

• diskussioner kring eventuella organisationsförändringar 

• Södergården etapp fem och sex (kontorsutrymmet, rehab och entré) 

• Södergårdens boendeenheter kommer att vara färdiga under hösten 

• Demensdagvården på Juvelen har öppnat för fyra deltagare 

• Boendet för ensamkommande barn kommer att läggas ner och de tre 

kvarvarande flyttas ut i eget boende  
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§ 38 Ekonomisk uppföljning 2021 
Diarienummer SN 2021/19 

Beslut 

Socialnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen och överlämnar 

den till kommunstyrelsen för kännedom. 

Sammanfattning 

Nämnden ska varje månad redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att 

komma i ekonomisk ram under 2021, vilka åtgärder som vidtagits och vilka 

som planeras. 

På nämnderna i februari och mars har ett antal åtgärder för ekonomi i balans 

redovisats. Sammantaget innebär de effektiviseringar förvaltningen vidtagit 

tillsammans med de stimulansmedel som kommer kommunen till del att 

innebära ett prognostiserat underskott på 4 687 000 kr.  

De största underskotten finns inom individ- och familjeomsorgen och 

återfinns både vad gäller  

• placeringar, med en prognos på drygt minus 5 000 000 kronor, och  

• försörjningsstöd, med en prognos på minus 2 700 000 kronor.  

De underskott som finns inom vård och omsorg prognostiseras balanseras 

med de riktade stimulansbidragen till äldreomsorgen.  

Förvaltningen arbetar för att nå ett nollresultat vid årets slut. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-19 Ekonomisk uppföljning 

Skickas till 

Kommunstyrelsen inkl. tjänsteskrivelse  
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§ 39 Demensplan – en plan för den kommunala 
vård- och omsorgen av personer med demens-
sjukdom och kognitiv svikt i Kungsörs kommun 
Diarienummer SN 2021/81 

Beslut 

Socialnämnden godkänner socialförvaltningens demensplan. 

Sammanfattning 

Demenssamordnare har på uppdrag av socialförvaltningen sammanställt en 

demensplan med syfte att varje dag ska vara en bra dag för alla personer 

med demenssjukdom eller kognitiv svikt. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-20 

Socialförvaltningens demensplan 

Skickas till 

Socialchef 

Verksamhetschef HSL 

Demenssamordnare  
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§ 40 Uppföljning av nämndens planer 
Diarienummer SN 2021/83 

Beslut 

Socialnämnden  

• godkänner förvaltningens aktualitetsprövning av gällande planer  

• ger förvaltningen i uppdrag att inventera vilka ytterligare planer som 

bör tas fram och prioritera dem tidsmässigt. När detta är klart 

redovisas det för nämnden. 

Sammanfattning 

Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till aktualitetsprövning av 

gällande planer.  

Socialnämnden, och i något fall kommunfullmäktige, har antagit ett antal 

planer som styr arbetet på socialförvaltningen. Det är viktigt att planerna 

hålls aktuella och att det framgår när de ska uppdateras. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-19 

Skickas till 

Socialchefen 

Kvalitetsstrategen  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 8 (16) 

Beslutande organ 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 

2021-04-27 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 41 Revidering av socialnämndens 
delegationsordning 
Diarienummer SN 2021/67 

Beslut 

Socialnämnden reviderar delegationsordningen enligt socialförvaltningens 

förslag. 

Sammanfattning 

Delegation medför att socialnämnden med stöd av kommunallagens regler 

överlåter beslutanderätten till utskott eller tjänstemän att besluta i vissa 

frågor. 

I socialförvaltningen avgörs dagligen ett stort antal ärenden och 

delegationen möjliggör för tjänstemännen att fatta huvuddelen av dessa 

beslut, och syftet med detta är att avlasta nämnden från rutinärenden. Vissa 

ärenden av större dignitet, främst gällande skydd för barn, kan enbart 

delegeras till utskott. 

I samband med utredningen av ett tilltänkt jourhem har tjänstemän upptäckt 

att beslut gällande godkännande av utrett jourhem inte fanns med i 

socialnämndens delegationsordning. Det föreligger inga juridiska hinder för 

delegering av detta beslut från socialnämnd till utskott.  

Följande tillägg föreslås: 

• Delegerat ärende: C.3.29. Godkännande av jourhem, 6 kap 6 § 2 och 

3 st socialtjänstlagen 

• Delegat: Socialnämndens myndighetsutskott 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-19  
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§ 42 Revidering av beslutsattestanter jämte er-
sättare för socialnämnden och socialförvalt-
ningen 2021 
Diarienummer SN 2021/23 

Beslut 

Socialnämnden reviderar beslut om beslutattestanter och ersättare för dessa i 

enlighet med förvaltningens förslag. 

Om underskrift görs för hand görs en särskild kontroll av att namnteck-

ningen är riktig. 

Sammanfattning 

På grund av rörlighet i chefsgruppen behöver nya beslutsattestanter och 

ersättare utses. 

Ett förslag till attestlista har tagits fram på ekonomisystemets ansvarsnivå 4 

och gäller för alla identiteter under respektive rubrik. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-12 – Beslutsattestanter 2021 

Skickas till 

Attestanter och ersättare 

Socialförvaltningens ekonom  
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§ 43 Rapportering av ej verkställda gynnande 
biståndsbeslut per den 31 mars 2021 
Diarienummer SN 2021/80 

Beslut 

Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna. 

Sammanfattning 

Socialförvaltningen ska lämna en statistikrapport över hur många gynnande 

beslut enligt  

• socialtjänstlagens (SoL) 4 kapitel, §§ 1 och 9 samt  

lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) § 28 f-g 

som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. I 

rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång 

tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten 

ska vara avidentifierade.  

Nu upprättad rapport är en fullständig rapportering för ej verkställda beslut 

inom 90 dagar från beslutsdatum eller från avbrottsdatum för perioden 1 

januari 2021 – 31 mars 2021 

10 ej verkställda beslut SoL (2 män och 8 kvinnor) 

5 ej verkställda beslut LSS (3 män och 2 kvinnor) 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-14 

Rapport av icke verkställda beslut för perioden i januari-31 mars 2021 

Skickas till 

Linda Forsman-Axelsson  
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§ 44 Verksamhetsbidrag till BRIS 
Diarienummer SN 2021/76 

Beslut 

Socialnämnden beviljar BRIS region mitt verksamhetsbidrag med 21 000 kr 

för verksamhetsåret 2021. 

Sammanfattning 

BRIS region mitt ansöker för verksamhetsåret 2021 om 21 000 kronor i 

verksamhetsbidrag. 

Socialnämnden har under ett antal år beviljat BRIS bidrag. 

BRIS utför ett gott arbete för många barn, inte minst i dessa pandemitider är 

BRIS arbete av stor vikt för att hjälpa barn i svåra situationer. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-12 

Ansökan om verksamhetsbidrag med bilagor  

Skickas till 

BRIS mitt 

Socialförvaltningens ekonom  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 12 (16) 

Beslutande organ 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 

2021-04-27 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 45 *** SEKRETESS*** 
Diarienummer SN 2021/82 
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§ 46 Yttrande till Inspektionens för vård och 
omsorg (IVO) med anledning av ett ej verkställt 
beslut 
Diarienummer SN 2021/68 

Beslut 

Socialnämnden delegerar till myndighetsutskottet att lämna kommunens 

yttrande till Inspektionen för vård och omsorg i det aktuella ärendet. 

Sammanfattning 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) överväger att ansöka om 

utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten för ett ej verkställt 

beslut i Kungsörs kommun (28 § lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS). De har därför begärt underlag i ärendet och ett 

yttrande från kommunen. Beslutet gäller kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. 

Sista dag att lämna begärda handlingar är den 30 april 2021.  
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§ 47 Meddelanden delegationsbeslut 2021 
Diarienummer SN 2021/39 

Beslut 

Socialnämnden lägger meddelade delegationsbeslut till handlingarna. 

Sammanfattning 

En tillfällig pärm med sammanställningar av  

• beslut som har fattats med stöd av delegationsordningen under mars 

2021 och 

• ordförandebeslut 2021-04-15 om reducering av den fysiska närvaron 

vid socialnämndens sammanträde den 27 april 2021  

hålls tillgänglig för nämnden under mötet.  

Beslutsunderlag 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-15 Meddelanden 

delegationsbeslut 

• Tillfällig pärm med sammanställning av delegationsbeslut  
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§ 48 Meddelanden till socialnämnden 2021 
Diarienummer SN 2021/45 

Beslut 

Socialnämnden lägger meddelanden till handlingarna.  

Sammanfattning 

Dnr Handling 

SN 2020/119 Återrapportering till Socialstyrelsen av 2020 års 

statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt 

stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive 

socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19 

SN 2020/77 Återrapportering till Socialstyrelsen av utvecklingsmedel 

till kommuner för arbetet mot våld i nära relationer 

SN 2021/69 Uppdaterad kommunikationsplan vård och omsorg – 

Covid-19 

SN 2021/61 Statsbidrag har rekvirerats för äldreomsorgslyftet 2021 

SN 2021/63 Statsbidrag har rekvirerats för att säkerställa en god vård 

och omsorg av äldre personer 2021 

SN 2021/64 Statsbidrag har rekvirerats för habiliteringsersättning 

2021 

SN 2021/65 Statsbidrag har rekvirerats för subventioner av 

familjehemsplaceringar 2021 

SN 2021/77 Statsbidrag har rekvirerats för att motverka ensamhet 

bland äldre och för ökade kvalitet i vården och omsorgen 

om personer med demenssjukdom 

SN 2021/79 Statsbidrag har rekvirerats för äldreomsorg – teknik, 

kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus. Bidraget är 

en del av överenskommelsen mellan staten och Sveriges 

Kommuner och Regioner kring äldreomsorgen. 

SN 2020/173 Uppdaterade nationella riktlinjer för vård vid depression 

och ångestsyndrom – kommuner. 

Beslutsunderlag 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-15 Meddelanden  
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§ 49 Övriga frågor 

Beslut 

Nämnden tackar för redovisningen. 

Sammanfattning 

Nämnden önskar få en redovisning av läget vad gäller beläggningen 

på  boendena och köläget. 

Socialchef Lena Dibbern berättar att det idag 

• finns fem lediga lägenheter på Misteln och inget ledigt på 

Södergården 

• femton personer står i kö till särskilt boende. När arbetena på 

Södergården är klara skapas tolv nya platser i särskilt boende.  


