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§ 96 Presentation av ny enhetschef och ny 
alkoholhandläggare 
Diarienummer SN 2021/141 

Beslut 

Socialnämnden hälsar Emil och Tringa välkomna till sina uppdrag för 

Kungsörs kommun. 

Sammanfattning 

Två nya medarbetare presenterar sig och sin bakgrund: 

• Emil Tingberg-Granath – ny alkoholhandläggare  

• Tringa Haradinaj – ny enhetschef öppenvården  
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§ 97 Information – öppenvården 

Sammanfattning 

Områdeschef Christer Zegarra Eriksson och enhetschef Tringa Haradinaj 

berättar vad öppenvårdsenheten jobbar med just nu; bl.a. att 

• marknadsföra verksamheten och har där träffat BVC och haft 

föräldrakvällar 

• kartlägga kompetenser 

• ta fram en plan för enhetens arbete för att kunna bestämma hur 

resurserna ska användas och till vad 

• ta fram en plan för förebyggande enhetens arbete 

Enheten kan t.ex. erbjuda  

• stödsamtal 

• drogförebyggande arbete   

• familjebehandlande arbete 

• föräldrastöd 

• arbete kring våld i nära relationer 

• bostadssocialt arbete 

• arbete med 12-stegsbehandling 

• efterbehandling på hemmaplan  
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§ 98 Information från förvaltningen 2021 
Diarienummer SN 2021/14 

Beslut 

Socialnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Under ärendet informeras bl.a. om följande: 

• områdeschef Christer Zegarra Eriksson tackar för gåvan, i form av 

tre tavlor, från nämnden till individ- och familjeomsorgen vid 

invigningen av de nya lokalerna 

• områdeschef Isabella Piva-Hultström informerar om den översyn 

som sker kring nattorganisationen för sjuksköterskor samt planering 

av vaccination av dos 3 covid-19 och säsongsinfluensa 

• områdeschef Marie Ekblad informerar om en besöksrunda till alla 

nio boenden inom LSS där man bl.a. titta på tillgänglighet. Arbetet 

kring delaktighet och självbestämmande i vardagen fortsätter, liksom 

arbetet med dokumentation i verksamheten   
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§ 99 Uppdrag till socialnämnden från kommun-
styrelsen kring stiftelser i Kungsörs kommun 
Diarienummer SN 2021/136 

Beslut 

Socialnämndens förslag: Kommunstyrelsen beslutar att medlen ur Stiftelsen 

J H Anderssons fond, 19 330 kr, används till digitala hjälpmedel för hälsa 

och aktivitet på någon av de öppna mötesplatserna. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har som svar på granskning av stiftelser i Kungsörs 

kommun för 2020 beslutat att uppdra åt socialnämnden att komma in med 

förslag på ändamål vartill det totala kapitalet i Stiftelsen J H Anderssons 

fond kan förbrukas. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 

KS 2021-08-30 § 163 Granskning av stiftelser i Kungsörs kommun för 2020 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 100 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 kom-

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

planeras.  

Planering för ytterligare effektiviseringsåtgärder, bl.a. att ersätta en sjuk-

sköterska och en aktivitetssamordnare med arbetsterapeuter för att möjlig-

göra förebyggande och rehabiliterande arbete.  

Inrättat ett bedömningsteam av olika professioner för en helhetsbedömning 

innan beslut om bistånd vid nyansökning och vid ansökan om särskilt 

boende för att i första hand arbeta med rehabiliterande insatser och fördröja 

behov av insatser.  

Vi planerar för införande av digitala tjänster för att öka trygghet och själv-

ständighet, radioteknik, läkemedelautomat och nattro, alla som pilotprojekt 

där kostnadseffektivitet kommer att vara avgörande för om satsningarna ska 

permanentas. Vi planerar även att använda statliga bidrag till att inköpa 

digitala hjälpmedel för hälsa och aktivitet framför allt till personer med 

demenssjukdomar. 

Vi har beslutat om kompetensutveckling av all personal som berörs av 

planering och bemanning i verksamhetssystemet TES, Tryggare Enklare 

Säkrare, för att få ett säkerställt underlag för att kunna jämföra beslutad tid, 

planerad tid och utförd tid. Detta för att våra hemtjänstinsatser med tid. I 

nästa steg kommer TES även att införas på SÄBO för att även där kunna 

styra bemanningsbehovet utifrån brukarnas behov. 

Planering för en effektivare organisation utreds inom Funktionsstöds-

området. 

Rekryterat personal med stor kompetens bl.a. inom 12-stegsbehandling till 

vår öppenvård vid en vakans för att i än större utsträckning kunna möta 

personer med beroendeproblematik i egen verksamhet. 12-stegs-behand-

lingen sker i samverkan inom KAK.  
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Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-18 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen för kännedom  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 9 (18) 

Beslutande organ 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 

2021-10-26 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 101 Detaljbudget 2022 – 2024 inklusive mål 
och investeringsbudget 
Diarienummer SN 2021/78 

Beslut 

Socialnämnden fastställer preliminär budget och mål för 2022 – 2024 enligt 

förvaltningens förslag. 

Sammanfattning 

Förvaltningen har efter att måldiskussioner genomförts i nämnden arbetat 

fram förslag på mål och indikatorer för åren 2022 – 2024. Förslaget inne-

håller även förslag till detaljbudget och investeringsbudget. 

Förslaget är en behovsbudget framtagen utifrån de förutsättningar vi vet 

idag. Kommunfullmäktige tar ställning till slutlig budget i november. Slut-

ligt beslut om detaljbudgeten tas vid nämndens sammanträde i december. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen för kännedom 

Förvaltningschef 

Områdeschefer 

Ekonom  
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§ 102 Internkontrollplan 2022 
Diarienummer SN 2021/112 

Beslut 

Socialnämnden antar upprättat förslag till internkontrollplan för socialnämn-

den 2022. Resultatet redovisas till socialnämnden efter årets slut. 

Planen skickas till kommunstyrelsen för kännedom och som ett led i styrel-

sens uppsiktsplikt. 

Sammanfattning 

Utifrån reglementet för internkontroll och anvisningar till detta har 

förvaltningen tagit fram ett förslag till 

• riskanalys av de olika kontrollmomenten 

• internkontrollplan för 2022. I denna ingår alla kontrollmoment som 

bedömts med ett riskvärde på tio eller därutöver och de kontroll-

moment som obligatoriskt ska ingå i den interna kontrollen enligt 

beslut i kommunstyrelsen. 

Överläggning 

Noteras att punkten "Överklagad upphandling, hade ej gått rätt till" som 

finns med i riskanalysen inte är ett obligatoriskt kontrollmoment för 2022. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-18 med bilagor 

Skickas till 

Tjänstemän med uppdrag i internkontrollplanen 

Kommunstyrelsen  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 11 (18) 

Beslutande organ 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 

2021-10-26 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 103 Sammanträdestider 2022 för socialnämn-
den och socialnämndens myndighetsutskott 
m.fl. 
Diarienummer SN 2021/152 

Beslut 

Socialnämnden antar de sammanträdestider för 2022 som förvaltningen 

förordat för socialnämnden, presidieberedningen och myndighetsutskottet, 

dock med ändringen att socialnämndens myndighetsutskotts möte i maj blir 

onsdagen den 25 maj. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har beslutat om sina respektive 

sammanträdestider för 2022. Nämnderna uppmanas att anpassa sina 

sammanträden efter kommunstyrelsens sammanträdestider. Justerade 

protokoll bör finnas klara till beredningen inför kommunstyrelsen. Utifrån 

detta har förslaget till tider för socialnämnden, socialnämndens 

presidieberedning och myndighetsutskott tagits fram. 

Följande sammanträdestider föreslås: 

• Socialnämnden träffas den fjärde tisdagen i månaden med start kl. 

13.30, med vissa undantag (juni och december). Det innebär följande 

sammanträdesdagar: 25 januari, 22 februari, 22 mars, 26 april, 24 

maj, 14 juni, 23 augusti, 27 september, 25 oktober, 22 november och 

13 december. 

• Socialnämndens presidieberedning träffas torsdagar 12 dagar före 

socialnämnden, kl. 13.30, med ett undantag (april): 13 januari, 10 

februari, 10 mars, 13 april, 12 maj, 2 juni, 11 augusti, 15 september, 

13 oktober, 10 november och 1 december. 

• Socialnämndens myndighetsutskott sammanträder torsdagar kl. 

13.30 samma vecka som socialnämndens möten: 27 januari, 24 

februari, 24 mars, 28 april, 26 maj, 16 juni, 25 augusti, 29 

september, 27 oktober, 24 november och 15 december. 

Överläggning 

Under överläggning noteras att det föreslagna sammanträdesdatumet 26 maj 

för socialnämndens myndighetsutskott är Kristi Himmelsfärdsdag och bör 

tidigareläggas till den 25 maj. 
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Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-13 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 104 Jämställdhetsintegrering – Jämställdhets-
analyser 2020-2021 kring trygghet respektive 
inflytande 
Diarienummer SN 2020/168 

Beslut 

Socialnämnden uppmanar de politiska grupperna att gå igenom materialet 

och ta fram förslag till vilka områden man vill ha jämställdhetsanalyser 

kring. 

Beslut om vilka två områden kring trygghet och inflytande som jämställd-

hetsanalyser ska göras inom fattas vid nästa sammanträde då också en 

workshop genomförs. 

Sammanfattning 

Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att arbeta med jämställd-

hetsanalyser kring trygghet och inflytande.  

Statistiken i Kolada – en öppen och kostnadsfri databas för kommuner och 

regioner – redovisas könsuppdelad och med mätvärden för olika år. Här 

finns många olika mätvärden som kan ge tips på vad som kan vara angeläget 

att göra jämställdhetsanalyser inom.  

Förvaltningen önskar vägledning i vad som ska analyseras. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-18 med bilaga 

Skickas till 

Socialchef 

Kvalitetsstrateg  
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§ 105 Jämställdhetsintegrering – Jämställdhets-
analys 2022 – hälsokonsekvenser till följd av 
Covid-19 
Diarienummer SN 2021/153 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att inte ge något uppdrag att genomföra någon 

fördjupad jämställdhetsanalys utifrån Kartläggning av hälsokonsekvenser 

till följd av covid-19 i Kungsörs kommun. 

Sammanfattning 

Den kartläggning som gjorts av hälsokonsekvenser till följd av covid-19 i 

Kungsörs kommun visar på en större procentuell skillnad i svaren från 

kvinnor och män i fyra frågor. I tre av dem är det oklart hur mycket av detta 

som förklaras av sjukdomsbild i allmänhet. 

Förvaltningen bedömer inte att det är värt att göra en jämställdhetsanalys 

utifrån svaren. Förvaltningen bör dock ta vara på möjligheten att kontakta 

de personer som svarade ja på frågan ”Får vi kontakta dig? ” 

Beslutsunderlag 

Kartläggning av hälsokonsekvenser till följd av Covid-19 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-19  
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§ 106 Lägesrapport – Tidsåtgång för insatser 
inom ordinärt boende – schabloner i bistånds-
handläggning 
Diarienummer SN 2021/99 

Beslut 

Socialnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Socialförvaltningen har i uppdrag att ta fram en modell för att styra verk-

samheten med tid. Ett första steg i detta arbete är beslutad. Det är stor 

skillnad på beslutad tid och utförd tid. Första steget är att få ordning i TES, 

systemet där arbetet planeras, så att vi säkerställer att uppgifterna är korrekt 

inrapporterade i verksamhetssystemet.  

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-18 

Skickas till 

Områdeschef ÄO 

Enhetschefer hemtjänst  
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§ 107 Rapportering av ej verkställda gynnande 
biståndsbeslut per den 30 september 2021 
Diarienummer SN 2021/80 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att lägga 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 juli 

2021 – 30 september: 

• Antal ej verkställda beslut SoL: 6 st, fördelat på 1 man och 5 kvinnor 

• Antal ej verkställda beslut LSS: 1 st, 1 man. 

• Antal verkställda/avslutade beslut SoL under perioden: 8 st, fördelat 

på 1 man och 7 kvinnor. 

• Antal verkställda/avslutade beslut LSS under perioden: 3 st, fördelat 

på 2 män och 1 kvinna. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-18  

Rapport - Ej verkställda gynnande biståndsbeslut per 30 september 2021 

Skickas till 

Enhetschef Linda Forsman-Axelsson 

Kommunfullmäktige 

Revisorer  
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§ 108 Meddelanden delegationsbeslut 2021 
Diarienummer SN 2021/39 

Beslut 

Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna. 

Sammanfattning 

En tillfällig pärm med  

• sammanställning av beslut som fattats av socialnämndens myndig-

hetsutskott 2021-09-30, §§ 83-95 och 

• sammanställning av beslut som har fattats med stöd av delegations-

ordningen i socialförvaltningen sedan senaste sammanträdet 

 hålls tillgänglig för nämnden under mötet. 

Beslutsunderlag 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-19 

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

Beslut 

Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna.  

Sammanfattning 

  

Dnr Handling 

SN 2021/110 Utjämning av LSS kostnader mellan kommuner, 

utjämningsåret 2022, preliminärt utfall september 

SN 2021/159 Nya nationella riktlinjer för tandvård 

SN 2021/157 Läns- och kommuntal för mottagande och 

bosättning av nyanlända under 2022 

SN 2021/144 Hälsoskyddstillsyn enligt miljöbalken - 

Karlavagnen 

SN 2021/68 Inspektionen för vård och omsorg har avslutat 

ärende gällande ej verkställt beslut 

SN 2021/134 Lex Sarahanmälan – omvårdnad av dement 

person 

SN 2021/155 Inspektionen för vård och omsorg har inlett en 

tillsyn av av gruppbostäder som bedrivs enligt 9:9 

LSS (Lagen1993:387 om stöd och service till 

vissa funktionshindrade) - förekomsten av tvångs- 

och begränsningsåtgärder samt kränkningar 

riktade mot de som bor på boendet. Arbetet inleds 

med en enkät om förhållanden på gruppboendena. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-19 


