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Socialnämndens protokoll 

Tid Tisdagen den 13 december 2022, klockan 13:30–15:50 

Plats Hellqvistsalen, Kommunhuset 

Paragrafer 95–106 

Protokollet Anslås: 2022-12-15 till och med 2023-01-05 

 Förvaras: Kansliet, kommunhuset 

Ledamöter Linda Söder-Jonsson (S) Ordförande, Eva-Carin Sandbom (L), Marita 

Pettersson (S) 1:e vice ordförande §§ 98-106, Mattias Söderlund (V), 

AnneMarie Andersson (C) 2:e vice ordförande, Ronja Lund-Wall (M), 

Eleonor Westlund (C), Anders Frödin (SD) 

Tjänstgörande ersättare Ann-Catrin Cederlund (S), Åse Verner (S) §§ 95-97 

Ersättare Yvonne Ericsson (M), Bo Granudd (M), Anita Roots (SD) 

Övriga deltagare Sunilla Reinholdsson drogterapeut § 95-96, Lena Dibbern socialchef, 

Christer Zegarra Eriksson områdeschef individ- och familjeomsorg, 

Isabella Piva Hultström områdeschef äldreomsorg, Kristoffer Nyholt 

sekreterare, Kamyar Sheikhani hälso- och sjukvårdschef § 97, Tringa 

Haradinaj enhetschef öppenvårdsenheten § 95-96, Erika Dömstedt 

enhetschef för området funktionsstöd  § 97, Cassandra Söder 

arbetsterapeut § 97, Ulrika Thorén ungdomsbehandlare § 95-96, Anna 

Björnberg biståndshandläggare § 97 

Justerare Ordinarie: Mattias Söderlund 

 Ersättare: AnneMarie Andersson 

Justering Individ- och familjeomsorgen, 2022-12-15, kl 09:15 
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§ 95 Presentation av öppenvårdsenhetens 
vuxenarbete 

Beslut 

Socialnämnden tackar Sunilla Reinholdsson för presentationen. 

Sammanfattning 

Drogterapeut Sunilla Reinholdsson presenterar öppenvårdsenhetens arbete 

med 12-stegsprogrammet.  
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§ 96 Årets medarbetare 2022 
Diarienummer SN 2022/11 

Beslut 

Socialnämnden gratulerar till utmärkelsen och tackar för mycket värdefulla 

insatser. 

Sammanfattning 

Årets medarbetare i socialförvaltningen i Kungsör utses en till två gånger 

om året. I år utses årets medarbetare endast en gång. 

Två nomineringar har kommit in. 

Socialchefen Lena Dibbern har utsett 12-stegsbehandlingen med 

motiveringen: 

"Behandlarna säkerställer kvaliteten i behandlingsarbetet och bidrar till 

förbättring och utveckling i det dagliga arbetet. Behandlarna har ett genuint 

engagemang för sitt arbete och har gjort insatser utöver det vanliga samt är 

en god ambassadör för Kungsörs kommun!!" 

Behandlarna Sunilla Reinholdsson och Rebecca Laine tar emot diplom och 

julblomma. Under nästa vecka kommer all personal på IFO även att få tårta 

för att fira utmärkelsen. 

Representanterna tackar för utmärkelsen och redogör för uppbyggnaden av 

12-stegsbehandlingen.  
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§ 97 Information från förvaltningen 2022 
Diarienummer SN 2022/1 

Beslut 

Socialnämnden tackar för informationen och lägger till handlingarna. 

Sammanfattning 

Rapport av projektet "Rätt insats, på rätt nivå, i rätt tid" 

Hälso- och sjukvårdschef Kamyar Sheikhani, enhetschef Erika Dömstedt, 

arbetsterapeut Cassandra Söder och biståndshandläggare Anna Björnberg 

rapporterar om projektet "rätt insats i rätt tid, på rätt nivå".  

I enlighet med äldreomsorgsplanen har förvaltningen fått i uppdrag att ta 

fram aktiviteter med syfte att förebygga ohälsa, öka och bevara den 

enskildes trygghet, självständighet och möjligheten till kvarboende i eget 

boende, minska och/eller skjuta upp behovet av omsorgsboende, hemtjänst 

och/eller hemsjukvård. 

Socialchef Lena Dibbern informerar om 

• Ny enhetschef för boenhet 2: Emma Jansson 

• Områdeschef Christer Zegarra Eriksson har sagt upp sig. Nämnden 

tackar för det goda jobb han gjort och önskar honom lycka till med 

hans framtida uppdrag. 

Områdeschef Isabella Piva Hultström informerar om 

• Ny enhetschef inom hemtjänsten, enhet 3: Selma Ceric  

• Ny enhetschef inom hemtjänsten, enhet 2: Niklas Gustafsson 

Sundvall  
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§ 98 Lägesrapport - Jämställdhetsintegrering 
Diarienummer SN 2020/168 

Beslut 

Socialförvaltningen tackar för rapporten och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Myndighetsutövning inom IFO 

Förvaltningen avger rapport angående arbetet med jämställdhetsintegrering. 

Förvaltningen har beslutat att följa Hallstahammars exempel vilket innebär 

att i hushåll med två vuxna skickas halva biståndet till respektive vuxen. 

Modellen införs i mars 2023. 

Samtal, ur jämställdhetsperspektiv, har i ett flertal ärenden lett till en ökad  

grad av vård av barn hos män med åtgärdsanställning. En del i det arbetet är 

också att inkludera föräldrautbildning i vår obligatoriska gruppaktivitet 

”Samhällsinformation med arbetsmarknadskunskap” 

Myndighetsutövning inom Funktionsstöd 

Socialförvaltningen ska under 2023 påbörja införandet av ett ordinarie 

arbetssätt som främjar  

jämställdhet. Som ett första steg ska stickprov genomföras gällande beviljat 

bistånd i form av matdistribution för att se om bedömningar skiljer sig 

mellan män och kvinnor. 

Förvaltningen kommer under 2023 fortsätta arbetet och undersöka huruvida 

skillnader mellan hur män och kvinnor beviljas bistånd är rimliga eller om 

åtgärder behöver tas för att bemöta ett potentiellt problem.  
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§ 99 Ekonomisk uppföljning 2022 
Diarienummer SN 2022/4 

Beslut 

Socialnämnden tackar för informationen och lägger till handlingarna. 

Sammanfattning 

Socialchef Lena Dibbern informerar om det ekonomiska läget för 

socialförvaltningen. Prognosen är ett negativt resultat någonstans mellan 

-1 000 000 kr och -1 500 000 kr.  
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§ 100 Socialnämndens mål och detaljbudget 
2023-2025 
Diarienummer SN 2022/10 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att bordlägga ärendet till nämndens sammanträde i 

januari. 

Sammanfattning 

Då kommunfullmäktige inte tagit beslut om budget och mål än finns det i 

dagsläget inga ramar för socialnämnden att arbeta vidare med nämndens 

budget och mål.  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 9 (14) 

Beslutande organ 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-12-13 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 101 Beslutsattestanter jämte ersättare för 
socialnämnden och socialförvaltningen 2023 
Diarienummer SN 2022/12 

Beslut 

Socialnämnden utser beslutattestanter och ersättare för dessa i enlighet med 

förvaltningens förslag med kompletteringen som presenterades i 

överläggningen. 

Om underskrift görs för hand görs en särskild kontroll av att 

namnteckningen är riktig. 

Nämnden delegerar till förvaltningschef att revidera listan under pågående 

år. 

Sammanfattning 

Ett förslag till attestlista har tagits fram på ekonomisystemets ansvarsnivå 4 

och gäller för alla identiteter under respektive rubrik. 

Överläggning 

Områdeschef Marie Ekblad önskar att attestlistan kompletteras med Emma 

Jansson som attestant för Borgen, Högklinten, Grindstugan/villan från och 

med 13 februari 2023, då hon börjar som ny enhetschef.   

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-12-05 

Skickas till 

Socialförvaltningens ekonom (inkl. tjänsteskrivelse) 

Personer med attesträtt (inkl. tjänsteskrivelse) 
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§ 102 Checkteckningsrätt inom individ- och 
familjeomsorgen 2023 
Diarienummer SN 2022/13 

Beslut 

Socialnämnden ger följande personer inom individ- och familjeomsorgen 

rätt att var för sig teckna checkar under 2023: 

1. Christer Zegarra Eriksson, områdeschef 

2. Jenny Demervall, enhetschef 

3. Savarbek Shamilev, teamledare 

4. Michaela Magnusson, socialsekreterare 

5. Ida Vartiainien, socialsekreterare 

6. Sahar Nori, socialsekreterare 

Sammanfattning 

Ett beslut bör fattas varje år om vilka som ska ha rätt att teckna på checkar. 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag för 2023. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-12-05 – Checkteckningsrätt 2023  
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§ 103 Meddelanden till socialnämnden 2022 
Diarienummer SN 2022/2 

Beslut 

Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning 

Dnr Handling 

SN 2022/220 Socialchef Lena Dibbern har tecknat avtal med Tieto 

Sweden AB gällande utbildning inom Lifecare. 

SN 2022/221 Socialchef Lena Dibbern har tecknat avtal med Digitala 

Samtal Sverige AB gällande molntjänst för samtalsstöd 

och säkra lagliga videosamtal. 

  

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-01-13  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 12 (14) 

Beslutande organ 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-12-13 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 104 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 2022-11-24, §§ 185-197 

• sammanställning av beslut som har fattats med stöd av 

delegationsordningen i socialförvaltningen sedan senaste 

sammanträdet 

hålls tillgänglig för nämnden under mötet.  

Beslutsunderlag 

SF tjänsteskrivelse 2022-12-06  

Tillfällig pärm med sammanställning av delegationsbeslut  
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§ 105 Korrigering av felaktiga debiteringar av 
taxor/avgifter 
Diarienummer SN 2022/229 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att de som betalt för låga avgifter inte kommer att 

krävas på dessa avgifter. De som betalat för höga avgifter kommer att 

ersättas för de för högt debiterade avgifterna under 2022 genom att dra av 

för högt inbetalt belopp på kommande fakturor. 

Sammanfattning 

I samband med övergång till ett nytt verksamhetssystem har vissa 

felaktigheter i debitering av taxor och avgifter inom vård och omsorg 

framkommit.  
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§ 106 Tack 

Sammanfattning 

Socialnämndens ordförande Linda Söder Jonsson tackar nämnden för ett 

gott samarbete under mandatperioden som gått och önskar alla en god jul 

och ett gott nytt år. 


