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§ 85 Presentation av nya enhetschefer 
Diarienummer SN 2021/141 

Beslut 

Socialnämnden hälsar Carina, Sandra, Marie och Magdalena välkomna till 

sina enhetschefstjänster inom Kungsörs kommun. 

Sammanfattning 

Fyra nya enhetschefer presenterar sig och sin bakgrund: 

• Carina Wennerskog - enhetschef inom området för funktionsstöd. 

Hon ansvarar för personlig assistans och boende särskild service 

• Sandra Karlström - t.f. enhetschef inom äldreomsorgen. Hon 

ansvarar för Misteln 

• Marie Krog - enhetschef inom äldreomsorgen på Södergården. Hon 

ansvarar för korttidsboende, Rönnen och natten 

• Magdalena Larsson - enhetschef inom äldreomsorg på Södergården. 

Hon ansvarar för bl.a. Lärken och Juvelen.    
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§ 86 Information från förvaltningen 2021 
Diarienummer SN 2021/14 

Beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Under mötet lämnas muntlig information. 

Socialchef Lena Dibbern informerar om att 

• kommunövergripande digitaliseringsarbetet pågår som bl.a. kommer 

att innefatta Hypergene där cheferna kan göra uppföljning av både 

mål och ekonomi 

• arbete med "styra med tid" pågår 

Områdeschef äldreomsorg Isabella Piva Hultström informerar om 

• brandskyddsutbildningen för all hemtjänstpersonal i samverkan med 

Brandskyddsföreningen 

• Covid-läget - de regionala riktlinjerna ligger kvar trots att restrik-

tionerna på riksnivå tas bort. En träff med alla enhetchefer inom 

äldreomsorgen kommer att ske imorgon kring fortsatt hantering; 

isolering i växelvård tas bort, kommer ej att kräva bokning av besök 

på boendena, coronatest behövs inte för att få flytta in på boende, 

personalen behöver endast använda munskydd 

• en anmälan enligt Lex Sarah kommer att skickas in för ett ärendet på 

Södergården 

Områdeschef funktionsstöd Marie Ekblad informerar om 

• att en översyn av riktlinjerna kring biståndshandläggningen pågår 

• arbetet fortgår för att identifiera vad i KPMG:s och GoPlan:s 

kartläggningar man ska jobba vidare med  
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§ 87 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 

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

som planeras.  

Under augusti månad har inga nya beslut fattats som kan räknas hem i 

pengar i detta skede.  

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

sköterska och en aktivitetssamordnare med arbetsterapeuter för att 

möjliggöra förebyggande och rehabiliterande arbete. Inrättat ett bedöm-

ningsteam 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. 

Ny områdeschef inom Området för funktionsstöd är på plats och håller på 

att genomlysa hur verksamheten kan effektiviseras bl.a. genom en förändrad 

organisation. 

Vid mötet informeras vidare om att: 

• ett bedömningsteam införts vid ansökan om särskilt boende och 

planeras införas även vid förstågångsansökan 

• digital teknik prövas i form av fem läkemedelsapparater, fem 

kameror för tillsyn och fem för radarteknik 

• statliga stimulansmedel används för att inköpa digital teknik för att 

aktiviteter till brukarna 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-13 Ekonomisk uppföljning 
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Skickas till 

Kommunstyrelsen inklusive tjänsteskrivelse  
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§ 88 Delårsbokslut per den 31 augusti 2021 
Diarienummer SN 2021/135 

Beslut 

Socialnämnden godkänner socialförvaltningens förslag till delårsbokslut och 

överlämnar det till kommunstyrelsen för inarbetning i kommunens delårs-

bokslut per den 31 augusti 2021. 

Sammanfattning 

Socialförvaltningen har upprättat ett förslag till delårsbokslut per den 30 

april.  

 

I delårsbokslutet framgår, förutom ekonomisk ställning, även organisation, 

omvärlds- och framtidsanlys, lägesbeskrivning kring måluppfyllelse, redo-

görelse för kvalitets-, miljö- och jämställdhetsarbete, styrande nyckeltal, 

personalredovisning och periodens viktigaste händelser. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-20 

Förslag till delårsbokslut 

Skickas till 

Kommunstyrelsen (inkl tjänsteskrivelse och delårsbokslut)  
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§ 89 Socialnämndens mål 2022-2024 – 
workshop 
Diarienummer SN 2021/78 

Beslut 

Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att sammanställa mål och 

indikatorer utifrån det som framkommit under workshopen.  

Beslut om målen med indikatorer tas samtidigt med budget 2022-2024.  

Sammanfattning 

Vid socialnämndens augustimöte gick socialchef Lena Dibbern igenom sitt 

underlag inför mål 2022 och samlade in synpunkter från nämnden. 

Synpunkterna har tillförts förslaget. 

Nämnden arbetar vidare med målen och dess indikatorer vid september-

mötet i form av en workshop. Beslut om målen tas i samband med 

budgetärendet under hösten.  

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-21 

Diskussionsunderlag – mål 2022 

Skickas till 

Lena Dibbern  
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§ 90 Internkontrollplan för socialnämnden 2022 
– fortsatt workshop 
Diarienummer SN 2021/112 

Beslut 

Socialnämnden ger presidiet i uppdrag att göra en risk- och väsentlig-

hetsanalys av de punkter nämnden identifierat som tänkbara kontroll-

moment.  

Beslut om planen fattas vid oktobersammanträdet. 

Sammanfattning 

Vid socialnämndens sammanträde den 24 augusti 2021 började nämnden 

arbetet kring internkontrollplan för 2022 i form av en workshop för att ta 

fram underlag till planen.  

En sammanställning av materialet som togs fram vid augustimötet kan 

användas för förberedelse inför den fortsatta workshopen. 

Beslutsunderlag 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-20  

• Sammanställning av materialet som togs fram vid augustimötets 

workshop  
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§ 91 Fastställande av nya hyror för lägenheter i 
fastigheten Vårdcentralen 1 (Södergården) 
Diarienummer SN 2021/139 

Beslut 

Socialnämnden beslutar om en hyreshöjning för lägenheter i fastigheten 

Vårdcentralen 1, Södergården, från den 1 januari 2022 i enlighet med den 

överenskommelse som är gjord med Hyresgästföreningen.  

Hyreshöjningen sker i sin helhet vid den tidpunkten. 

Reservationer 

Anders Frödin (SD) reserverar sig muntligt mot beslutet. 

Sammanfattning 

Hyresnivåerna på Södergården har under många år legat på samma nivå. 

Förvaltningen har därför fått i uppdrag av socialnämnden att förhandla med 

Hyresgästföreningen om en hyra som motsvarar bruksvärdet. 

Förhandlingarna är nu avslutade. 

Förvaltningen föreslår att hela den beslutade hyran tas ut från 2022-01-01 i 

enlighet med den överenskommelse som är gjord med Hyresgästföreningen. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar om en hyreshöjning för lägenheter i fastigheten 

Vårdcentralen 1, Södergården, från den 1 januari 2022 i enlighet med den 

överenskommelse som är gjord med Hyresgästföreningen.  

Hyreshöjningen sker i sin helhet vid den tidpunkten. 

Yrkanden 

Anders Frödin (SD) yrkar på att hyreshöjningen ska ske i två steg - halva 

hyreshöjningen vid årsskiftet och andra halvan vid kommande halvårsskifte. 

Beslutsordning 

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att nämnden 

beslutat enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 

• Förhandlingsöverenskommelse - Fastställande av nya hyror för 

lägenheter i fastigheten Vårdcentralen 1 
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Skickas till 

Områdeschef äldreomsorg 

Enhetschefer SÄBO  
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§ 92 Revidering av beslutsattestanter jämte 
ersättare för socialnämnden och socialför-
valtningen 2021 
Diarienummer SN 2021/23 

Beslut 

Socialnämnden reviderar beslut om beslutattestanter och ersättare för dessa i 

enlighet med förvaltningens förslag. 

Om underskrift görs för hand görs en särskild kontroll av att namnteck-

ningen är riktig. 

Sammanfattning 

Tidigare vård- och omsorgsavdelning har delats på två avdelningar/områden 

och ny områdeschef har anställts. Inom Området för funktionsstöd, Individ 

och familj samt Äldreomsorgen har nya enhetschefer anställts. Detta 

påverkar attestlistan.  

Ett förslag till attestlista har tagits fram på ekonomisystemets ansvarsnivå 4 

och gäller för alla identiteter under respektive rubrik. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-03 

Skickas till 

Socialförvaltningens ekonom (inkl. tjänsteskrivelse) 

Personer med attesträtt (inkl. tjänsteskrivelse)  
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§ 93 Rapport – samverkan mellan skola och 
individ- och familjeomsorg kring barn och unga 
Diarienummer SN 2019/103 

Beslut 

Socialnämnden tackar för rapporten och överlämnar den till kommun-

styrelsen för kännedom.  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen önskar regelbundna rapporter för hur samverkan 

utvecklas medan skolan och individ- och familjeomsorgen kring barn och 

unga. 

En lägesrapport har tagits fram av vilken framgår vad som gjorts, bl.a. 

regelbundna samverkansmöten, gemensamt studiebesök i Kolsva och en 

gemensam halvdag på temat Tidiga och samordnade insatser. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-20 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen, inkl tjänsteskrivelse  
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§ 94 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 

myndighetsutskott 2021-08-26, §§ 73-82 och 

• sammanställning av beslut som har fattats med stöd av 

delegationsordningen i socialförvaltningen sedan senaste 

sammanträdet 

hålls tillgänglig för nämnden under mötet. 

Beslutsunderlag 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-20 

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

Beslut 

Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna.  

Sammanfattning 

  

Dnr Handling 

SN 2021/120 Socialchef Lena Dibbern har tecknat personuppgifts-

biträdesavtal med Enkätfabriken AB 

SN 2021/125 Områdeschef Christer Zegarra Eriksson har tecknat 

avropsavtal med Enkätfabriken AB för undersöknings-

tjänst för nationella brukarundersökningar i socialtjänsten 

inom funktionshinderområdet  

• Enkät Boende med särskild service SoL 

• Enkät Gruppbostad LSS 

• Enkät Servicebostad LSS 

• Enkät Boendestöd LSS 

• Enkät Daglig verksamhet LSS  

SN 2021/125 Områdeschef Christer Zegarra Eriksson har tecknat 

avropsavtal med Enkätfabriken AB för undersöknings-

tjänst för nationella brukarundersökningar i socialtjänsten 

inom individ- och familjeomsorg 

• Enkät Missbruks- och beroendevård 

• Enkät Ekonomiskt bistånd,  

• Enkät familjehem 

• Enkät Hem för vård eller boende 

• Enkät Social barn- och ungdomsvård - ungdomar 

13+  

• Enkät Social barn- och ungdomsvård - vårdnads-

havare 

SN 2021/86 Socialförvaltningen har valt att inte söka statsbidrag för 

att stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård 

respektive socialtjänst avseende skyndsamma transporter 

till följd av sjukdomen covid-19 
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SN 2020/119 Statsbidraget för att ekonomiskt stödja verksamheter 

inom häls- och sjukvård respektive socialtjänst till följd 

av sjukdomen Covid-19, omgång 3 har återrapporterats 

till Socialstyrelsen 

SN 2021/137 Anmälan av intresse avseende statsbidrag till kommu-

nerna i syfte att utöka bemanningen av sjuksköterskor på 

särskilda boenden har skickat till Socialstyrelsen 

SN 2021/138 Anmälan av intresse avseende statsbidrag för att minska 

andelen timanställningar har skickat till Socialstyrelsen 

SN 2021/140 Socialchef Lena Dibbern och barn- och utbildningschef 

Fredrik Bergh har tecknat ett samverkansavtal för 

deltagande i ESF-projekt #Vägled – Kompetens. Det är 

ett samverkansprojekt mellan Region Uppsala, Region 

Sörmland, Region Västmanland och Region Örebro län 

kring kompetensutveckling 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-16 


