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§ 49 Presentation av ny alkoholhandläggare 
Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen 

Sammanfattning 
Kommunens nya alkoholhandläggare Radomir Gocic presenterar sig och 
informerar om pågående, avslutande och kommande kända ärenden. 
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§ 50 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 
•  Sommarens händelser på Misteln och övriga verksamheter 
•  Nytt verksamhetssystem inom VOO i november 
• Återhämtningsbonus 
Kvalitetsutvecklare Annika Jungklo informerar om 
  
• Enkät ”Hur vill jag bo i framtiden", en första enkät till de med lättare 

insats. Ytterligare är planerat för de som har större insatser. 
Av de 70 enkäter som delades ut inkom 52 svarade enkäter, vilket ger en 
svarsfrekvens på 74,29 %. Av de som svarat var 42 kvinnor och 12 var män. 
Kvinnor och män skiljer sig inte i svaren. Av enkätsvaren framkommer: 
• De flesta som svarat på enkäten bor i dag i lägenhet eller villa 
• De flesta av de som svarat önskar bo kvar där de bor idag, det vill säga i 

Kungsör och i Valskog. 
• Av de 52 som svarat har 9 personer hemtjänstinsatser idag, samtliga har 

insatsen larm. 
• På frågan "Vart önskar du bo om möjligheten att bo kvar i ordinärt 

boende ej längre är möjlig", är fördelningen mellan seniorboende och 
trygghetsboende jämnt fördelat och skiljer sig inte nämnvärt mellan 
könen. 

• De allra flesta önskar ett boende som har två rum. 
• När i tid ett annat boende skulle kunna vara aktuellt är inte helt lätt att 

svara på, de flesta har här valt att svara "vet ej". 
Områdeschefen individ- och familjeomsorg Christer Zegarra Eriksson 
informerar om  
• Förebyggande arbete, ungdomsbehandlare 
• Ny insats, Tvätt och service 
• Feriearbete 2022 
• Rekryteringssvårigheter socialsekreterare barn- och unga 
Områdeschefen funktionsstöd Marie Ekblad informerar om 
• Rekrytering av chefer 
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Områdeschef äldreomsorg Isabella Piva Hultström informerar om 
• Maria Marin – tillfällig chef för Mistelns trygghetsboende 
• Rekrytering av sjuksköterskor 
• Covid-läget 

Beslutsunderlag 
SF tjänsteskrivelse 2022-08-22 
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§ 51 Riktlinjer mot mutor och oegentligheter för 
Kungsörs kommunkoncern 
Diarienummer SN 2022/131 

Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog den 13 juni riktlinjer mot mutor och 
oegentligheter för Kungsörs kommunkoncern. 
Socialchef Lena Dibbern presenterar syftet med riktlinjerna muntligt på 
socialnämndens sammanträde den 23 augusti. Förvaltningen kommer att 
planera in mer grundläggande utbildning till alla förtroendevalda efter det 
kommande valet. 

Beslutsunderlag 
SF tjänsteskrivelse 2022-08-16 Riktlinjer mot mutor och oegentligheter för 
Kungsörs kommunkoncern 
KF 2022-06-13 § 118 Riktlinjer mot mutor och oegentligheter för Kungsörs 
kommunkoncern 
Riktlinjer mot mutor och oegentligheter för Kungsörs kommunkoncern 
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§ 52 Delredovisning av uppdrag från 
framtidsdagen 2022-04-06 - Hållbar 
sysselsättning 
Diarienummer SN 2022/102 

Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen och ser fram emot det fortsatta 
arbetet gruppen planerar. 
  
  

Sammanfattning 
Vid framtidsdagen 220406 om hållbar sysselsättning gavs ett uppdrag från 
kommundirektören att kommunstyrelsens förvaltning, socialförvaltningen 
och barn- och utbildningsförvaltningen; 
1. Göra en inventering av alla arbetslösa i Kungsör, för att hitta 

individperspektiv på lösningar 
2. Vid behov särskild insats för utrikesfödda kvinnor 
3. Gemensamt kommunalt ansvar för praktikplatser 
4. Undersöka möjligheten för utökat ansvar för unga vuxna 
5. Uppdatera och utveckla den kommungemensamma Integrationsplanen, 

där det delade ansvaret blir tydligt. 
En arbetsgrupp bestående av enhetschef för Arbetsmarknad och försörjning 
(IFO), rektor för vuxenutbildningen samt näringslivschefen har lämnat en 
delrapport. Praktikplatser ses som en framgångsfaktor i arbetet för en 
hållbar sysselsättning och en kortare väg mot en egen försörjning. Under 
föredragningen presenteras idéer om hur grund för en lyckad praktik kan 
skapas och idéer om hur detta arbete kan fortsätta utvecklas. 

Beslutsunderlag 
SF tjänsteskrivelse 
Uppdrag från 2022-04-06 - Hållbar sysselsättning 

Skickas till 
Kommunstyrelsen, Claes-Urban Boström 
Barn- och utbildningsförvaltningen, Fredrik Bergh 
Socialförvaltningen, Lena Dibbern 
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§ 53 Avtackning av tidigare nämndssekreterare 
Eva-Kristina Andersson 
Sammanfattning 
Ordförande Linda Söder-Jonsson tackar av tidigare nämndssekreterare Eva-
Kristina Andersson med en blomma från nämnden. 
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§ 54 Uppdrag från budget- och 
bokslutsberedningen - prioritera verksamheten 
utifrån befintliga ramar  
Diarienummer SN 2022/10 

Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen och ger förvaltningschefen i 
uppdrag att fortsätta arbeta med uppdraget från budgetberedningen och 
återkomma på nästkommande nämndssammanträde. 

Sammanfattning 
Lena Dibbern presenterar förutsättningarna som gavs från 
budgetberedningen 15 augusti inför 2023 och framåt. Osäkerheten är 
ovanligt stor. Med en betydligt högre ökande kostnadstakt och inflation än 
tidigare långtidsplaneringar kunnat förutspå i kombination med att det för 
närvarande inte finns några besked om kompensation från nationellt håll 
kommer äskanden inte vara aktuella. Beslut om budget för 2023 och framåt 
har flyttats fram till kommunfullmäktige i november. Förvaltningen 
fortsätter sitt arbete med effektiviseringar på lång sikt.  
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§ 55 Svar på revisionsrapport - Granskning av 
styrning och ledning av 
informationssäkerhetsarbete 
Diarienummer SN 2022/69 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta svaret som sitt eget. 
  

Sammanfattning 
Revisionen har genomfört en revision och granskning av Kungsörs 
kommuns informationssäkerhetsarbete och hittat ett antal brister. Svaret från 
kommunen har skrivit tillsammans av kommundirektör och 
förvaltningschefer på barn- och utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen. Sammanfattning av svaret är att det just nu pågår ett 
arbete mellan Kungsör, Arboga, Surahammar och VMKF för att finna 
lösningar för vårt kommande arbete med beredskapssamordning, 
säkerhetsarbete, informationssäkerhet och GDPR. Det är frågor som har 
kopplingar mellan varandra och där det går att finna samordningsfördelar 
genom att gå ihop och hjälpas åt. Vi har också genomfört två omfattande 
utbildningsinsatser för samtliga anställda för att öka medvetenheten om 
informationssäkerheten och säkerhetskulturen.   

Beslutsunderlag 
SF tjänsteskrivelse 2022-07-27 
Revisionsrapport - Granskning av styrning och ledning av 
informationssäkerhetsarbete 
PM Informationssäkerhet Kungsör 

Skickas till 
Revisorerna 
KS Claes-Urban Boström 
BUN Fredrik Bergh 
VMKF Andreas Ahlsén 
  



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 11 (17) 
Beslutande organ 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2022-08-23 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 56 Svar på revisionsrapport - Granskning av 
upphandling och inköp 
Diarienummer SN 2022/62 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens svar som sitt eget.  

Sammanfattning 
Kommunens revisorer har genomfört en granskning av kommunens 
upphandlingar och inköp. 
Revisorerna bedömer att  
• kommunens upphandlingar och inköp till största delen sker i enligt med 

EU-direktiv, svensk lagstiftning och interna styrdokument 
• det saknas ett strukturerar arbetssätt att förebygga mutor och jäv i 

samband med upphandlingar 
Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen att  
• se över rutinerna och säkerställa att samtliga avtal registreras 
• säkerställa avtalsefterlevnad av befintliga avtal 
• införa ett stödsystem för upphandling och inköp 
• ta fram riktlinjer om mutor och jäv 

Svar på revisionsrapporten lämnas av kommunstyrelsen och nämnderna, där 
kommunstyrelsens svar kompletteras av socialnämnden bland annat med att 
förvaltningens representant i kommunens inköpsgrupp är den som 
samordnar arbetet för socialförvaltningens del med efterlevnad av avtal och 
att förvaltningen tagit del av den nyligen framtagna riktlinjen för att 
förebygga mutor och jäv. 

Beslutsunderlag 
SF tjänsteskrivelse 
Granskning av upphandling och inköp 
KS 2022-06-20 § 149 Granskning av upphandling och inköp 

Skickas till 
Revisorerna 
socialförvaltningens deltagare i inköpsgruppen 
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§ 57 Ekonomisk uppföljning 2022 
Diarienummer SN 2022/4 

Beslut 
Socialnämnden tackar för prognosen och uppmanar förvaltningen till att 
fortsätta arbeta för att få en ekonomi i balans för 2022. 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Lena Dibbern presenterar nuläget för verksamheterna och 
lämnar en prognos för 2022 på ett underskott för socialnämnden på -3,5 
mkr. Arbete med att få ekonomin i balans för året pågår. 
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§ 58 Rapportering av ej verkställda gynnande 
biståndsbeslut 2022 
Diarienummer SN 2022/5 

Beslut 
Socialnämnden godkänner rapporten och skickar den vidare till 
Kommunfullmäktige och revisorerna. 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg de 
gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte har verkställts inom tre 
månader från beslutsdatum. Socialförvaltningen rapporterar även avbrott i 
verkställigheten om beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader 
från dagen för avbrottet.  
Socialförvaltningen rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg de 
gynnande beslut enligt 9 § punkterna 2-10 LSS som inte har verkställts 
inom tre månader från beslutsdatum. Socialförvaltningen rapporterar även 
avbrott i verkställigheten om beslutet inte har verkställts på nytt inom tre 
månader från dagen för avbrottet.  
Enligt 16 kap. § 6 h SoL ska innehållet i rapporten delges 
kommunfullmäktige. Rapportering ska ske en gång per kvartal. 
  
SoL: Under denna rapporteringsperiod, 1/3 2022- 30/6 2022 har ett beslut 
som tidigare rapporterats som icke verkställda, verkställts eller avslutats. 
LSS: Under denna rapporteringsperiod, 1/3 2022-30/6 2022 finns inga icke 
verkställda beslut att rapportera. 

Beslutsunderlag 
SF tjänsteskrivelse 
Rapportering av ej verkställda beslut, perioden 1 mars – 30 juni, 2022 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Revisorerna 
Lena Dibbern, socialchef 
Marie Ekblad, områdeschef 
Christer Zegarra Eriksson, områdeschef 
Linda Forsman Axelsson, enhetschef 
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§ 59 Beredning av internkontrollplanen 2023 
Diarienummer SN 2022/14 

Beslut 
Nämnden tackar för presentationen och ger förvaltningen i uppdrag att 
genomföra en workshop nästkommande nämnd för att få fram ett förslag till 
2023.  

Sammanfattning 
Kvalitetsutvecklare Annika Jungklo presenterar socialnämndens gällande 
internkontrollplan för 2022 och hur processen att ta fram en ny plan inför 
2023 går till.  
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§ 60 Meddelanden till socialnämnden 2022 
Diarienummer SN 2022/2 

Beslut 
Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning 
Dnr Handling 
SN 2021/61 Socialförvaltningen har återrapporterat statsbidraget 

Äldreomsorgslyftet 2021 till Socialstyrelsen. 
SN 2021/64 Socialförvaltningen har återrapporterat statsbidraget 

Habiliteringsersättning 2021 till Socialstyrelsen. 
SN 2021/138 Socialstyrelsen har beslutat att inte bevilja Kungsörs 

kommun statsbidrag för prestationsbaserade medel i syfte 
att minska andelen timanställningar inom kommunalt 
finansierad vård och omsorg om äldre. 

SN 2021/190 IVO har beslutat att avsluta ärende om tillsyn av ej 
verkställt beslut. 

SN 2021/191 IVO har beslutat att avsluta ärende om risk för allvarlig 
vårdskada vid hemtjänsten/hemsjukvården. 

SN 2022/27 Socialstyrelsen har beslutat att bevilja Kungsörs kommun 
2 434 956 kronor i statsbidrag för att främja ett hållbart 
arbetsliv inom vård och omsorg (återhämtningsbonusen), 
för 2022. 

SN 2022/100 Socialchef Lena Dibbern har undertecknat 
samverkansavtal i KAK inom områdena individ- och 
familjeomsorg, familjerätt och alkoholhandläggning 

SN 2022/105 Områdeschef Marie Ekblad har undertecknat avtal med 
Bemannia AB om personaluthyrning av bistånds-
handläggare för perioden 2022-06-01 - 2022-08-31 

SN 2022/110 Socialchef Lena Dibbern har undertecknat avtal med 
socialjour.se om digitala signeringar av ordförandebeslut 
i socialjours-verksamhet.  

SN 2021/17 Länsstyrelsen har riktat kritik mot Kungsörs kommun 
bristande tillsynsansvar. Vidare uppmärksammades 
brister i tillsynsfrekvens, att kommunen inte skickat 
mottagningsbevis till sökande och att kommunen brustit i 
att dokumentera väsentliga ställningstagande.  
Länsstyrelsen ser positivt på de åtgärder kommunen 
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vidtagit för att adressera ovan nämnda brister och har 
beslutat att avsluta ärendet.  

SN 2021/137 Socialstyrelsen har beslutat att bevilja Kungsörs kommun 
1 111 426 kronor i statsbidrag för prestationsbaserade 
medel till kommuner som utökat bemanningen av 
sjuksköterskor på särskilda boenden.  

SN 2022/115 SCB har meddelat ett preliminärt resultat av beräkningar 
avseende utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner 
för utjämningsåret 2023. 

SN 2022/132 Socialchef Lena Dibbern har undertecknat 
datadelningsavtal med Region Västmanland och övriga 
kommuner i Västmanland. 

SN 2021/129 Marie Ekblad har undertecknat avtal med 
Hallstahammars kommun om tillhandahållande av 
korttidsvistelse utanför det egna hemmet i form av 
korttidshem  

SN 2022/59 Arbetsmiljöverket har tidigare beslutat att avisa fyra av 
sju yrkanden gällande en inspektion av arbetsmiljö enligt 
6 kap. 6a § från skyddsombud. Arbetsmiljöverket finner 
kommunens åtgärder för att bemöta resterande yrkanden 
tillfredsställande och har beslutat att inte meddela något 
förbud eller föreläggande enligt 7 kap. 7 § 
arbetsmiljölagen.  

SN 2022/83 Socialförvaltningen har rekvirerat prestationsbaserat 
statsbidrag i syfte att utöka bemanningen av 
sjuksköterskor på särskilda boenden. 

SN 2022/84 Socialförvaltningen har rekvirerat prestationsbaserat 
statsbidrag för att minska andelen timanställningar inom 
kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre. 

SN 2022/52 Socialstyrelsen har beviljat Kungsör statsbidrag för 
habiliteringsersättning. 

SN 2022/144 Socialchef Lena Dibbern har undertecknat 
personuppgiftsbiträdesavtal för Yrkesresan 2022 med 
Adda Kompetens AB 

  
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-15  
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§ 61 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 2022-05-25, §§ 66-85, 2022-06-16, §§ 86-110 och 
2022-06-27. § 111. 

• sammanställning av beslut som har fattats med stöd av 
delegationsordningen i socialförvaltningen sedan senaste sammanträdet 

hålls tillgänglig för nämnden under mötet.  

Beslutsunderlag 
SF tjänsteskrivelse 2022-08-15  
Tillfällig pärm med sammanställning av delegationsbeslut 
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