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ordförande, Ronja Lund-Wall (M) 

Tjänstgörande ersättare Ann-Catrin Cederlund (S), Maria Gripenberth (KD), Anita Nygren 
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Ersättare  

Övriga deltagare Lena Dibbern socialchef, Annika Jungklo kvalitetsutvecklare/tf. 

områdeschef § 60-62, 64-65, Christer Zegarra Eriksson områdeschef 

individ- och familjeomsorg, Isabella Piva Hultström områdeschef 

äldreomsorg § 60-65, Marko Ravlic ekonom § 60, del av 63, Claes-

Urban Boström Kommundirektör § 61, Eva Kristina Andersson 

sekreterare 

Justerare Ordinarie: AnneMarie Andersson 
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§ 60 Presentation av kommunstyrelsens nya 
ekonom med inriktning socialnämnden 
Diarienummer SN 2021/106 

Sammanfattning 

Nämnden hälsar ekonomen Marko Ravlic välkommen till Kungsörs 

kommun.  

Marko Ravlic började sin anställning den 1 juni som ekonomi på kom-

munstyrelsens förvaltning. Han kommer att fungera som ekonom för 

socialnämndens verksamheter. 

Han presenterar sig och sin bakgrund.  
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§ 61 Information – resultat av GoPlan och 
Demokratikonsults uppdrag 
Diarienummer SN 2021/104 

Beslut 

Socialnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Kommundirektör Claes-Urban Boström och socialchef Lena Dibbern 

redovisar resultatet för socialförvaltningens del i arbetet med GoPlan och 

Demokratikonsult.  

Tillsammans med sju medarbetare inom förvaltningen har ett antal områden 

identifierat där möjligheten för effektivisering eventuellt kan finnas och där 

dess genomförande bedöms kunna visa en positiv påverkan på möjligheten 

att nå bättre kostnadseffektivitet eller bättre kvalitet. En del av aktiviteterna 

som identifierats pågår redan. Vd gäller övriga aktiviteter kommer 

ytterligare några att påbörjas.  

Förvaltningen tar fram förslag på vilka förslag som ska genomföras till 

nämndens första möte i höst.  
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§ 62 Information – resultat av KPMG-kart-
läggning 
Diarienummer SN 2021/18 

Beslut 

Socialnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Socialchef Lena Dibbern redogör för KPMG:s förslag utifrån den kart-

läggning de gjort på uppdrag av socialchefen. Förslag finns om såväl 

organisatoriska förändringar, förslag om hur resurser ska prioriteras och 

hur verksamheten kan utvecklas. 

Förvaltningen tar fram förslag på vad som ska genomföras och vad som 

kräver politiska beslut.  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 6 (16) 

Beslutande organ 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 

2021-06-15 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 63 Information – organisationsförändring 
äldreomsorg (nya chefsområden) 

Beslut 

Socialnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Områdeschef Isabella Piva-Hultström informerar om ett förslag till 

organisatorisk omstrukturering inom området för äldreomsorg grundat på 

förslag som kommit fram i KPMG:s kartläggning. 

Organisationen plattas ut, blir jämnare och antalet medarbetare per chef blir 

30-40 personer (särskilt minskat inom hemtjänsten). 

Under områdeschefen föreslås sex enhetschefer: 

• Enhetschef SÄBO multisjuka (Rönnen/korttids/natt) 

• Enhetschef SÄBO demes (Lärken/Ängen/natt) 

• Enhetschef hälso- och sjukvård 

• Enhetschef hemtjänst demensinriktning/natt 

• Enhetschef hemtjänst Misteln/natt 

• Enhetschef hemtjänst ordinärt/natt 

Förslaget är informerat i den fackliga samverkan. Kvar är facklig 

förhandling om omställningen och vakansställning av 2,9 tjänster. 

En kommunikationsplan kommer att upprättas. 

Förändringen planeras genomföras under hösten.  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 7 (16) 

Beslutande organ 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 

2021-06-15 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 64 Tidsåtgång för insatser inom ordinärt 
boende – schabloner i biståndshandläggning 
Diarienummer SN 2021/99 

Beslut 

Socialnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Ett förslag till schablontider skulle ha varit klart för beslut i nämnden vid 

dagens sammanträde. Förslaget kommer att behöver en längre 

förändringsresa. Vi jämför med hur andra kommuner gör. 

Det står klart att det inte bara är schablontider som behöver förändras utan 

att detta är en förändringsresa som kräver en ny styrmodell som t.ex. kan 

innehålla 

• normstyrning, 

• kultur och ledarskap, 

• regelstyrning 

• prestationsstyrning 

• resursstyrning ekonomi 

• taxor och avgifter 

• direkt brukartid, indirekt brukartid, och kringtid  

• verksamhetsuppföljning inom trettio dagar. 

Ett förslag på en ersättningsmodell kommer att presenteras under hösten.  
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§ 65 Information från förvaltningen 
Diarienummer SN 2021/14 

Beslut 

Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Socialchef Lena Dibbern informerar om att: 

• kommunfullmäktige igår tog budgetramarna för 2022 

• kontakterna med Hyresgästföreningen har fortfarande inte resulterat 

i att hyreshöjning kan verkställas. 

Områdeschef IFO Christer Zegarra Eriksson informerar om att: 

• orosanmälningar ökar, 

• oförändrat läge gällande kö till öppenvården 

• rekryteringen av enhetschef för öppenvården är klar. Ny chef börjar 

den 20 september 

• konsult anlitad under sommaren för att kunna ge socialsekreterarna 

semester 

• satsning på introduktionsjobb för att få ut fler i arbete (främst med 

de med försörjningsstöd). De första tio börjar nu. 

• försörjningsstödet fortsätter öka 

T.f. områdeschef OFS Annika Jungklo informerar om att: 

• Rekryteringsprocessen klar för enhetschef inom området för 

funktionsstöd OFS. Carina Wennerskog börjar den 1 september   

Områdeschef ÄO Isabella Piva Hultström informerar om att: 

• Rekryteringsprocessen kring två vakanta enhetschefstjänster och ett 

vikariat som enhetschef är slutförd. Tre interna sökande har fått 

jobben: Magdalena Larsson - Lärken och Juvelen (demens), Sandra 

Karlström - Misteln (vikariat) och Marie Krog - SÄBO, 

• arbetet med förberedelserna för "nära vård" pågår 

• riskinventeringen kring brandskyddsarbete; utbildning till all 

personal i hemtjänsten. Samarbete med Brandskyddsföreningen som 

kommer att ge våra brukare brandfiltar, brandsläckare och ett 

skohorn med knapp som kan använda till att testa brandvarnare 

• ingen oro för sommarbemanningen  
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§ 66 Kompletterande uppgifter till Inspektionen 
för vård och omsorg i pågående tillsyn 
Diarienummer SN 2021/85 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till svar som sitt eget. 

Sammanfattning 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har ett pågående tillsynsärende 

gällande en gruppbostad. Socialnämnden inkom med handlingar i detta 

ärende 2021-05-26. IVO begär nu kompletterande svar på hur nämnden 

följer upp ev. vidtagna åtgärder samt hur nämnden säkerställer att vidtagna 

åtgärder fått avsedd effekt för de brukare som bor på gruppbostaden. 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till svar. 

Beslutsunderlag 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 

• Begäran om kompletterande uppgifter 

Skickas till 

IVO (Inklusive tjänsteskrivelse)  
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§ 67 Rapportering av avvikelsen enligt Lex 
Sarah till Inspektionen för vård och omsorg - 
inkommen orosanmälan har inte kommit till rätt 
funktion samma dag  
Diarienummer SN 2021/105 

Beslut 

Socialnämnden beslutar rapportera avvikelsen enligt Lex Sarah till 

Inspektionen för vård och omsorg för bedömning av det inträffade. 

Sammanfattning 

Socialförvaltningen har gjort en utredning med anledning av att en anmälan 

enligt 11 kap 1 § socialtjänstlagen gällande brister i omsorgen i ett 

minderårigt barns föräldrahem började hanteras först den 15 december 

2020. Anmälan, som kom från barnets skola, var ankomststämplad den 1 

december 2020. 

I det aktuella fallet handlar anmälan om brister i omsorgen om barnet, en 

uppgift som redan var känd av myndigheten, gör att händelsen inte 

medförde någon skada eller andra negativa konsekvenser för barnet. 

Däremot kan man konstatera att händelsen innebar en risk för 

missförhållande och negativa konsekvenser för barnet. 

Det har framkommit under utredningen att det finns rutiner som är kända för 

de personer och funktioner som hanterar inkomna handlingar, däremot har 

inga konkreta omständigheter, iakttagelser eller andra uppgifter framkommit 

om just det faktiska händelseförloppet.  

Sammantagen bedömning efter utredning är att det ej i detta fall går att hitta 

orsak till det inträffade. Bedömningen är således att avvikelsen rapporteras 

enligt Lex Sarah till myndigheten för inspektion för vård- och omsorg 

(IVO). 

Att finna felande länkar i det systematiska arbetet är av stor vikt för att 

kunna bedriva det rättssäkra arbete som lagstiftningen kräver. Således 

välkomnas en extern bedömning av det inträffade.  

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-08 

Skickas till 

Inspektionen för vård och omsorg (inkl. tjänsteskrivelse)  
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§ 68 Ekonomisk uppföljning 2021 – ekonomiska 
åtgärder för ekonomi i balas 
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. I tjänsteskrivelse redovisas åtgärder för ekonomi i balans. De 

redan nu beslutade åtgärderna innebär en kostnadsminskning på årsbasis 

med 4 329 000 kr. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-08 Ekonomisk uppföljning 

Skickas till 

Kommunstyrelsen inkl. tjänsteskrivelse  
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§ 69 Revidering av beslutsattestanter jämte 
ersättare för socialnämnden och socialför-
valtningen 2021 
Diarienummer SN 2021/23 

Beslut 

Socialnämndens tidigare vård- och omsorgsavdelning har delats på två 

avdelningar/områden och ny områdeschef har anställts. Detta påverkar 

attestlistan.  

reviderar beslut om beslutattestanter och ersättare för dessa i enlighet med 

förvaltningens förslag. 

Om underskrift görs för hand görs en särskild kontroll av att 

namnteckningen är riktig. 

Sammanfattning 

Ett förslag till attestlista har tagits fram på ekonomisystemets ansvarsnivå 4 

och gäller för alla identiteter under respektive rubrik. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-31 – Revidering av 

beslutsattestanter 2021  
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§ 70 Tillfällig ändring av delegationer och 
attesträtt under sommaren 2021 
Diarienummer SN 2021/102 

Beslut 

Socialnämnden beslutar om tillfällig ändring i delegationsordningen och 

attestordningen under sommaren 2021, enligt förvaltningens förslag. 

Sammanfattning 

Socialförvaltningen föreslår en tillfällig ändring av gällande delegations-

ordning och attestordning under chefernas semestrar sommaren 2021. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-31 

Skickas till 

Respektive chef (inkl. tjänsteskrivelse) 

Socialnämndens ekonom (inkl. tjänsteskrivelse)  
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§ 71 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 myn-

dighetsutskott 2021-05-27, §§ 42-54 

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

tionsordningen i socialförvaltningen under maj 2021 och 

• socialnämndens ordförandes delegationsbeslut 2021-06-03. Beslutet 

innebär en reducering av den fysiska närvaron vid socialnämndens 

sammanträde den 15 juni 2021 då ett sekretessärende ska behandlas. 

Endast ledamöter, tjänstgörande ersättare, sekretariatet och före-

dragande tjänstemän välkomnas till sammanträdesrummet. Övriga 

erbjuds deltagande på distans via länk (dock ej sekretessärendet).  

hålls tillgänglig för nämnden under mötet. 

Eftersom mötet för flera är digitalt har ledamöter och ersättare även möj-

lighet att boka tid innan sammanträdet för att ta del av pärmens innehåll. 

Beslutsunderlag 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-03 

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

Beslut 

Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning 

  

Dnr Handling 

SN 2021/98 Västra Mälardalens Myndighetsförbunds inspek-

tionsrapport enligt miljöbalken – Misteln 

SN 2021/90 Arbetsförmedlingens information – Förändrad process/ 

arbetsrutin för Ungdomsjobb 2021 med anledning av att 

Sommarjobb blir en del av Arbetsförmedlingens projekt 

Ungdomsjobb 2021 

SN 2021/90 Överenskommelse med Arbetsförmedlingen om 

Ungdomsjobb 2021 

SN 2021/103 Västra Mälardalens Myndighetsförbunds inspek-

tionsrapport enligt miljöbalken – gruppbostad Borgen, 

dagverksamhet konferens och service, dagverksamhet 

Träffpunkten, dagverksamhet Arbetsglädje, 

dagverksamhet Utegruppen 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-07  
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§ 73 Hälsningsord 

Sammanfattning 

Ordföranden önskar ledamöter, ersättare och tjänstemän en trevlig sommar 

och framför en förhoppning om att vi i höst åter ska kunna ha sammanträden 

där vi fysiskt möts alla tillsammans. 


