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Socialnämndens protokoll 

Tid Tisdagen den 24 maj 2022, klockan 13:30–15:30, ajournering klockan 

15.00-15.10 

Plats Hellqvistsalen 

Paragrafer 39–48 

Protokollet Anslås: 2022-05-26 till och med 2022-06-16 

 Förvaras: Kansliet, kommunhuset 

Ledamöter Linda Söder-Jonsson (S) Ordförande § 39-42, Eva-Carin Sandbom 

(L), Marita Pettersson (S) 1:e vice ordförande ledamot § 39-42, 

ordförande § 43-48, Mattias Söderlund (V), AnneMarie Andersson 

(C) 2:e vice ordförande, Ronja Lund-Wall (M), Eleonor Westlund (C), 

Pelle Strengbom (S) 

Tjänstgörande ersättare Ann-Catrin Cederlund (S) § 43-48, Anita Roots (SD) 

Ersättare Ann-Catrin Cederlund (S) § 39-42, Åse Verner (S), Bo Granudd (M), 

Robert Redenkvist (SD) 

Övriga deltagare Lena Dibbern socialchef, Christer Zegarra Eriksson områdeschef 

individ- och familjeomsorg, Isabella Piva Hultström områdeschef 

äldreomsorg, Marie Ekblad områdeschef funktionsstöd, Kristoffer 

Nyholt nämndsekreterare, Josef Zsidó enhetschef § 39, Eva Andersson 

familjehemssekreterare § 39, Eva Kristina Andersson sekreterare 

Justerare Ordinarie: Pelle Strengbom 

 Ersättare: Eva-Carin Sandbom 

Justering Kansliet, 2022-05-30, kl 15.30 
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§ 39 Projekt - utveckling av familjehemsarbetet i 
Kungsörs kommun 

Beslut 

Socialnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Familjehemssekreterare Eva Andersson och enhetschef Josef Zsidó 

informerar om det arbete som görs kring familjehemsvården, t.ex.  

• genomgång av de rutiner och checklistor som finns 

• rekryteringskampanj för att få nya familjehem 

• utredning av familjehem enligt standardiserad bedömningsmetod 

• stöd till familjehem i form av utbildning, föreläsningar, litteratur, 

informationsmaterial till nya familjehem m.m. 

• placerade barn i ålder 6-11 får delta i Letterbox club - med bokpaket 

och spel - för att stimulera barnens läsning m.m. 

• stöd för umgänge implementeras 

• arbete med att skapa en stabil och trygg uppväxt för barn som växer 

upp i familjehem, översyn av vårdnadöverflytt och adoptioner 

Det som återstår är t.ex. att utveckla stödet till de placerade barnen och 

kvalitetsgranskning av kommunens egna arbete.  

Idag har kommunen 14 familjehemsplacerade barn. 
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§ 40 Information från förvaltningen 2022 
Diarienummer SN 2022/1 

Beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Under ärendet lämnas följande information: 

Socialchefen Lena Dibbern informerar om 

• att arbetet med kontinuitetshantering påbörjats 

Områdeschefen individ- och familjeomsorg Christer Zegarra Eriksson 

informerar om 

• implementering av nytt verksamhetssystem 

• ungdomsjobbsanställningar 

• sommarjobb 

• ny systemadministratör börjar 22 augusti 

Områdeschefen funktionsstöd Marie Ekblad informerar om 

• rekryterar två enhetschefer 

Områdeschef äldreomsorg Isabella Piva Hultström informerar om 

• rekryterar en enhetschef 

• fast omsorgskontakt, en lagändring som kommer 

• personalkontinuitet i hemtjänsten och kvalitet i hemtjänst 

• vissa restriktioner finns kvar i verksamheterna kring covid-19  
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§ 41 Delårsrapport per den 30 april 2022 
Diarienummer SN 2022/7 

Beslut 

Socialnämnden godkänner socialförvaltningens förslag till delårsbokslut och 

överlämnar det till kommunstyrelsen för inarbetning i kommunens 

delårsbokslut per den 30 april 2022. 

Sammanfattning 

Socialförvaltningen har upprättat ett förslag till delårsbokslut per den 30 

april.  

 

I delårsbokslutet framgår, förutom ekonomisk ställning, även bl.a. 

organisation, läget kring måluppfyllelse, redogörelse för kvalitets-, miljö- 

och jämställdhetsarbete, styrande nyckeltal, personalredovisning och 

periodens viktigaste händelser. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-24 

Förslag till delårsbokslut 

Skickas till 

Kommunstyrelsen (inkl tjänsteskrivelse och delårsbokslut)  
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§ 42 Budget 2022 med plan 2023-2024 – 
prioriteringar 
Diarienummer SN 2022/10 

Beslut 

Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag utifrån 

budget- och bokslutsberedningens beslut. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedning beslutade vid sitt möte 

den 24 maj 2022 att ge nämnder och bolag i uppdrag att prioritera sin 

verksamhet utifrån befintliga ramar, som beslutades i november 2021 för 

åren 2022 och framåt. 

För närvarande finns inga nya skatteprognoser och inga planer från 

riksdagen om att tillföra medel till kommunerna på grund av de 

kostnadsökningar som genererats för närvarande bland annat på grund av 

kriget i Ukraina. Effekten av räntehöjningar kommande år har också 

presenterats för budget- och bokslutsberedningen. 

Med anledning av osäkerheten kommer processen med beslut om Mål och 

budget 2023 med plan 2024-2025 skjutas till efter sommaren. 

Nästa budgetberedning är planerad till den 15 augusti 2022. 

Beslutsunderlag 

KS BB 2022-05-24, § 6  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 7 (12) 

Beslutande organ 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-05-24 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 43 Revidering av delegationsordningen 
Diarienummer SN 2022/73 

Beslut 

Socialnämnden beslutar om förändringar och tillägg i socialnämndens 

delegationsordning i enlighet med förvaltningens förslag.  

Sammanfattning 

Utredningsenheten utökades nyligen med en teamledarfunktion och då 

uppkom frågan om vilken delegation teamledaren ska ha. För att underlätta 

och effektivisera det dagliga operativa arbetet föreslås att  

• teamledaren ges delegation att fatta beslut i samtliga frågor som 

enhetschefen har delegation för idag, undantaget beslut om tillfällig 

placering av barn, och polisanmälan om brott mot barn och 

polisanmälan om brott mot verksamheten 

• enhetschefen kvarstår som ersättare i de ärenden där teamledaren blir 

huvuddelegat för att dessa beslut ska kunna fattas även under 

teamledarens frånvaro.  

I samband med översynen av socialnämndens delegationsordning har 

Utredningsenheten uppmärksammat behov av ytterligare ändringar och 

tillägg, dessa främst utifrån nya uppkomna frågor i handläggning av 

enskilda ärenden. 

Även inom området för funktionsstöd förslås några tillägg och revidering av 

ett par punkter. 

Beslutsunderlag 

SF tjänsteskrivelse 2022-05-09 jämte förslag till reviderad 

delegationsordning 

Skickas till 

Områdeschef individ- och familjeomsorg 

Enhetschef utredningsenheten för vidare information till socialsekreterare 

Teamledare 

Områdeschef området för funktionsstöd för vidare information till 

kontakpersonssamordnare och biståndshandläggare 
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§ 44 Tillfällig ändring av delegationer och 
attesträtt under sommaren 2022 
Diarienummer SN 2022/88 

Beslut 

Socialnämnden beslutar om tillfällig ändring i delegationsordningen och 

attestordningen under sommaren 2022, enligt förvaltningens förslag. 

Sammanfattning 

Socialförvaltningen föreslår en ändring av gällande delegationsordning och 

attestordning under chefernas semestrar sommaren 2022. Principen är att 

områdescherna ersätter förvaltningschef och varandra samt att 

enhetscheferna inom respektive område ersätter varandra istället för att göra 

delegationsförändringar vecka för vecka som tidigare år. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-03 

Skickas till 

Respektive chef (inkl. tjänsteskrivelse) 

Socialnämndens ekonom (inkl. tjänsteskrivelse)  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 9 (12) 

Beslutande organ 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-05-24 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 45 Svar på revisionsrapport - Grundläggande 
granskning 2021 
Diarienummer SN 2022/61 

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 gör revisorerna bedömningen att socialnämnden: 

”Vår bedömning att socialnämnden har en tydlig redogörelse av 

måluppfyllelsen. Vi ser också som positivt att nämnden har dels mål som 

utgår från de kommungemensamma målen och dels nämndspecifika mål. 

Nämnden har en internkontrollplan innehållande moment som har pågått 

under året. Vi kan konstatera att nämnden följer upp momenten samt 

rapporterar om avvikelser uppstår.” 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till svar på revisionsrapporten. 

Beslutsunderlag 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-03  

• Revisionsrapport – Grundläggande granskning 2021 

Skickas till 

Revisorerna (inkl. tjänsteskrivelse och bokslut)  
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§ 46 Verksamhetsbidrag till BRIS - Barnens rätt i 
samhället - 2022 
Diarienummer SN 2022/46 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att bevilja BRIS ett verksamhetsbidrag för år 2022 

om 25 000 kr. 

Sammanfattning 

BRIS, Barnens rätt i samhället har inkommit med en begäran om ett 

verksamhetsbidrag för 2022 om 25 000 kr.  

BRIS är en stödlinje för barn och erbjuder samtalsstöd dygnet runt via chatt, 

mail eller telefon. Barn som kontaktar BRIS får ett tryggt och anonymt 

samtal med en utbildad kurator. Under 2021 hade BRIS samtal med 41 667 

barn och unga, en ökning med 32 procent i förhållande till 2020.  

Vissa omvärldshändelser såsom pandemin och kriget i Ukraina påverkar 

barnen starkt. Under pandemin har framför allt barn som redan tidigare hade 

svårt fått en förstärkt utsatthet i hemmet. Under 2021 uppmärksammade 

BRIS fler samtal från barn och unga kring ämnen som självmord, sexuella 

övergrepp, ätstörningar, självdestruktivitet samt fysiskt och psykiskt våld. 

En väsentlig skillnad mellan stöd från BRIS och övriga vårdgivare är 

tillgängligheten. BRIS är öppet även på natten medan andra vårdgivare ofta 

bara är tillgängliga på förbokade tider. Dessutom krävs inte 

vårdnadshavares samtycke för att kontakta BRIS vilket gör att de kan vara 

enda möjligheten för barn i akuta situationer att få hjälp. 

BRIS arbete är mycket värdefullt varför förvaltningen föreslår att nämnden 

beviljar BRIS verksamhetsbidrag för 2022. 

Beslutsunderlag 

SF tjänsteskrivelse 

Ansökan om bidrag från Bris 

Skickas till 

BRIS region Mitt  
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§ 47 Meddelanden delegationsbeslut 2022 
Diarienummer SN 2022/3 

Beslut 

Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning 

En tillfällig pärm med  

• sammanställning av beslut som fattats av socialnämndens 

myndighetsutskott 2022-04-28, § 52-65 

• fem yttranden (tre daterade 2022-04-06 och två 2022-05-13) över 

antagande av hemvärnsmän (SN 2022/64) 

• ett delegationsbeslut 2022-05-18 om tillfälligt serveringstillstånd  

• sammanställning av beslut som har fattats med stöd av 

delegationsordningen i socialförvaltningen sedan senaste 

sammanträdet 

hålls tillgänglig för nämnden under mötet.  

Beslutsunderlag 

SF tjänsteskrivelse 2022-05-16 Meddelanden delegationsbeslut 2022 

Tillfällig pärm med sammanställning av delegationsbeslut  
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§ 48 Meddelanden till socialnämnden 2022 
Diarienummer SN 2022/2 

Beslut 

Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning 

Dnr Handling 

SN 2022/91 Områdeschef Isabella Piva Hultström har undertecknat ett 

upphandlingskontrakt/beställningsskrivelse där Kungsörs 

kommun åtar sig att utföra/leverera arbetsterapeutiska 

uppgifter för Kungsörs Vårdcentral. 

SN 2022/87 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har avskrivit 

ärende om tillsyn av stödboende för barn och unga vid 

Stödboendet Tallåsgården. Verksamheten nedlagd. 

SN 2022/85 Socialstyrelsen har publicerat nya nationella riktlinjer för 

vård vid obesitats (fetma) – för jämlik vård och ett bra 

bemötande. 

SN 2022/82 Arbetsförmedlingen har meddelat att Kungsörs kommun 

är en av 162 kommuner som 2022 kan ta del av medel för 

Jobb för ungdomar och Sommarjobb för ungdomar. 

Kungsör får 156 956 kr. 

SN 2020/66 Socialchef Lena Dibbern har sagt upp avtal med Securitas 

Sverige AB om personlarm inkl. PUB-avtal för Ågårdens 

gruppbostad 

  

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-05-16 


