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Beslutande organ

Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2021-08-24

Socialnämndens protokoll
Tid

Tisdagen den 24 augusti 2021, klockan 13:30–16:35

Plats

Hellqvistsalen, kommunhuset (ej tjänstgörande ersättare via Teams)

Paragrafer

74–84

Protokollet

Anslås: 2021-08-27 till och med 2021-09-17
Förvaras: Kansliet, kommunhuset

Ledamöter

Linda Söder-Jonsson (S) Ordförande, Eva-Carin Sandbom (L), Marita
Pettersson (S) 1:e vice ordförande, Mattias Söderlund (V), AnneMarie
Andersson (C) 2:e vice ordförande, Anders Frödin (SD), Pelle
Strengbom (S)

Tjänstgörande ersättare

Ann-Catrin Cederlund (S), Maria Gripenberth (KD)

Ersättare

Åse Verner (S) digitalt, Anita Nygren (SD) digitalt, Robert
Redenkvist (SD) digitalt

Övriga deltagare

Lena Dibbern socialchef, Annika Jungklo kvalitetsutvecklare, Christer
Zegarra Eriksson områdeschef individ- och familjeomsorg, Isabella
Piva Hultström områdeschef äldreomsorg, Marie Ekblad områdeschef
funktionsstöd, Marko Ravlic ekonom § 74-76, 78, Urban Elfström ITstrateg § 74-76, Eleonor Westlund (C), Eva Kristina Andersson
sekreterare

Justerare

Ordinarie: Anders Frödin
Ersättare: Per Strengbom

Justering

Individ- och familjeomsorgen, 2021-08-26 kl 13:00

Sekreterare
Eva Kristina Andersson

Ordförande
Linda Söder-Jonsson

Justerare
Anders Frödin
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§ 74 Presentation av ny områdeschef
funktionsstöd
Diarienummer SN 2021/130

Beslut
Socialnämnden hälsar Marie välkommen till Kungsörs kommun.

Sammanfattning
Marie Ekblad är ny områdeschef för funktionsstöd. Hon presenterar sig och
sin bakgrund.
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§ 75 Information från förvaltningen 2021
Diarienummer SN 2021/14

Beslut
Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning
Under mötet lämnas muntlig information.
IT-strateg Urban Elfström informerar om att
•
•

fem läkemedelsautomater kommer att införas inom hemtjänsten. En
uppföljning av hur detta fungerar kommer att ske.
arbete kring införande av nattkameror pågår.

Områdeschef Isabella Piva Hultström informerar om
•
•
•
•

läget kring delade turer inom äldreomsorgen och projektet
Heltidsresan
en enkätundersökning som gjorts som en genomlysning av hur
pandemin påverkat de äldres hälsa
satsningen på att rekrytera en fysioterapeut istället för en
sjuksköterska
att äldreomsorgen inte har några fall av covid-19 eller bekräftade
falla av smitta.

Områdeschef Christer Zegarra Eriksson informerar bl.a. om att
•
•
•
•
•
•
•
•

Justerandes signatur

Sida

4 (14)

de nya lokalerna vid individ- och familjeomsorgen slutbesiktats och
kommer att invigas inom ett par veckor
våld i nära relation ökar
familjebehandlingen är fullbemannad
öppenvården kan behöva köpa in extern vård i ett par fall
regelbundna möten hålls på chefsnivå kring tidiga och samordnade
insatser för barn och ungdomar
12-stegsbehandling tillsammans med Köping och Arboga
försörjningsstödet ökar
en muntlig överenskommelse med Arbetsförmedlingen om 50
introduktionsanställningar.
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§ 76 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 en längre tid har förhandling om hyresnivåerna på Södergården skett
med Hyresgästföreningen. Vi har nu en överenskommelse om hyran vilket
innebär en intäktsökning med 1,3 miljoner kronor för år 2022.
En enhetschefstjänst flyttas från särskilt boende till hemtjänsten.
Hemtjänsten har vuxit i volymer varför en ytterligare chef behövs i
verksamheten för att ha ett rimligt antal underställda medarbetare.
Förslagen som nu är framtagna innebär en kostnadsminskning med ca 5 600
kronor på helår och undvikande av en kostnadsökning på ca 750 000 kronor
för en enhetschef.
Ekonomen Marko Ravlic lämnar en muntlig prognos där det samlat utfallet
per den sista juli är -2,5 miljoner kronor. Prognosen på årsbasis är mellan 2,5 miljoner kronor och +/-0. Mer precis redovisning kommer i
delårsbokslutet.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-07-26 Ekonomisk uppföljning

Skickas till
Kommunstyrelsen inklusive tjänsteskrivelse
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§ 77 Beredning av socialnämndens mål 2022
Diarienummer SN 2021/78

Beslut
Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta mål i
enlighet med nämndens synpunkter.

Sammanfattning
Socialchef Lena Dibbern går igenom sitt underlag inför mål 2022 och
samlar in synpunkter från nämnden.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse
Budget och mål 2022

Skickas till
Socialchef
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§ 78 Workshop Internkontrollplan 2022
Diarienummer SN 2021/112

Beslut
Nämnden beslutar att arbetet med planen fortsätter vid kommande möte.

Sammanfattning
Nämnden delar upp sig och grupparbetar kring interkontrollplanen för 2022.
Resultat från gruppernas arbete samlas in för kommande risk- och
konsekvensanalys. Beslut om internkontrollplan 2022 fattas under hösten.
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§ 79 Resultat av KPMG-kartläggning
Diarienummer SN 2021/18

Beslut
Socialnämnden tackar för informationen.
Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta effektiviseringsarbetet och lämna
regelbunden uppföljning till nämnden.

Sammanfattning
Under 2020 fick nämnden 4 000 000 kr ur Resultatutjämningsfonden, RUR,
för att arbeta med effektiviseringar av verksamheten.
Förvaltningschefen gav KPMG i uppdrag att göra en genomlysning av
förvaltningens verksamhet både vad gäller effektivitet och produktivitet.
Syftet är att med denna genomlysning som grund fatta beslut om ny
ledningsstruktur, ny organisationsstruktur, nya arbetssätt, ny modell för
ekonomistyrning samt fastslå vilka kompetenser och funktioner
förvaltningen behöver för att möta framtida utmaningar på ett
kostnadseffektivt sätt.
Att skapa en effektiv och hållbar organisation kommer att behöva ske i
etapper. KPMG har föreslagit en rad åtgärder och förvaltningen har fattat
beslut om vilka insatser som först bör genomföras.
Beslut har tagits om att införa tre områden inom förvaltningen. Ett förslag
till ny organisation inom äldreomsorgen har tagits fram som innebär en
sammanhållen hemtjänstverksamhet med tre enhetschefer och ett
sammanhållet särskilt boende med två enhetschefer. Funktionen
arbetsledare har tagits bort och ersatts med planerare och samtidigt
effektiviserats med 2, 9 årsarbetare. Förslaget har presenterats för
socialnämnden och de fackliga organisationerna är informerade, det som
återstår är att förhandla den nya organisationen med de fackliga
organisationerna innan förändringen kan verkställas.
Beslut har tagits om att de 12 nya bostäder inom Södergården kommer att
riktas mot målgruppen personer med demenssjukdom.
En ytterligare handläggare anställdes under 2019 för att möjliggöra att alla
beslut ska tidsbegränsas och omprövas, det behöver fortlöpande kontrolleras
att så sker. Förvaltningen planerar även för en mindre enhet för utåtagerande
personer med demenssjukdom, där vi ser en ökning, framförallt inom
alkoholdemensområdet.
Uppdrag att se över riktlinjer för biståndshandläggningen kommer att ges
till enhetschefen i samarbete med den nya områdeschefen
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Förvaltningen har beslutat att införa en bedömningsgrupp innan beslut om
plats i särskilt boende tas för att få en allsidig bedömning av om behovet
kan tillgodoses på annat sätt än via insatsen boende. Av samma skäl
kommer rutiner för ett fördjupat samarbete mellan biståndsenheten och
rehabiliteringspersonalen att utarbetas då de förebyggande och
rehabiliterande insatser har stort inflytande för att öka självständigheten hos
den enskilde och minska behovet av insatser.
Ett uppdrag att ta fram en Plan för området för funktionsstöd har getts till
verksamheten och uppdraget kommer att prioriteras under hösten.
Under hösten kommer också en modell för resursfördelning inom LSS
verksamheten att tas fram.
En översyn av att styra hemtjänsten med tid pågår i samarbete med
socialförvaltningens ekonom och även schablontiderna ses över. Arbetet har
redovisats i nämnden vid två tillfällen. Så snart ett färdigt förslag finns
färdigt att presenteras kommer ärendet upp för beslut i socialnämnden,
förhoppningsvis kan detta ske i september.
Förvaltningen kommer att utreda frågor om styrgrupp för samverkan mellan
IFO och barn och utbildning vidare för att se vilka som bör ingå i en sådan
samverkan. Likaså kommer frågan om en organisatorisk förändring att
utredas vidare, dvs. om uppdelningen i tre enheter ska vara en enhet för
Arbetsmarknad och försörjning, en för barn och familj samt en för vuxna
där både ansvar för myndighetsutövning och öppenvård ingår i samtliga
enheter.

Beslutsunderlag
•
•

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse
KPMG konsultrapport - Analys av socialförvaltningens
verksamheters förutsättningar

Skickas till
•
•
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Områdeschefer
Fackliga organisationer
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§ 80 Resultat av GoPlan och Demokratikonsults
uppdrag
Diarienummer SN 2021/104

Beslut
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen och överlämnar
synpunkterna till kommundirektören.
Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta effektiviseringsarbetet och lämna
regelbunden uppföljning till nämnden.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen via kommundirektören har beslutat om en genomlysning
av socialnämndens verksamhet i syfte att sänka kostnaderna med bibehållen
eller ökad kvalitet.
Arbetet har skett tillsammans med S&T Framework enligt den s.k. GoPlan
metoden. Sju medarbetare har varit delaktiga i framtagande av 20 förslag till
aktiviteter för att minska kostnaderna och/eller att höja kvalitén i
verksamheterna.
I socialförvaltningens tjänsteskrivelse framgår vilka förslag som pågår, vilka
som förslås genomföras, vilka som ska utredas vidare och vilka som inte ska
genomföras.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse

Skickas till
•
•
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Områdeschefer
Kommundirektör
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§ 81 Komplettering till Inspektionen för vård och
omsorg - Utredning av missförhållanden enligt
Lex Sarah
Diarienummer SN 2021/105

Beslut
Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till
komplettering till Inspektionen för vård och omsorg - Utredning av
missförhållanden enligt Lex Sarah dock med en smärre språklig korrigering.

Sammanfattning
Socialnämnden beslutade den 15 juni 2021 att rapportera en avvikelse enligt
Lex Sarah gällande en incident från december 2020 i individ- och
familjeomsorgens verksamhet till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
IVO önskar komplettering.
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till komplettering till sin
utredning och upprättat en skriftlig rutin för posthantering och tillgänglighet
på individ- och familjeomsorgen.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens förslag till komplettering
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§ 82 Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut per den 30 juni 2021
Diarienummer SN 2021/80

Beslut
Socialnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna.
Förvaltningen får i uppdrag att göra en genomgång av kvarvarande ej
verkställda beslut och se till att omgående ompröva de ärenden som inte
prioriterat för omprövning.

Sammanfattning
Socialförvaltningen ska lämna en statistikrapport över hur många gynnande
beslut enligt
•
•

socialtjänstlagens (SoL) 4 kapitel, §§ 1 och 9 samt
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) § 28 f-g

som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. I
rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång
tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten
ska vara avidentifierade.
Nu upprättad rapport är en fullständig rapportering för ej verkställda beslut
inom 90 dagar från beslutsdatum eller från avbrottsdatum för perioden 1
april 2021 – 30 juni 2021
•
•

11 ej verkställda beslut SoL (2 män och 9 kvinnor)
4 ej verkställda beslut LSS (2 män och 2 kvinnor)

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-07-30

Skickas till
•
•
•

Justerandes signatur

Sida

12 (14)

Enhetschef Linda Forsman-Axelsson
Kommunfullmäktige
Revisorer
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§ 83 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 2021-06-17, §§ 55-66 och 2021-07-12, §§ 67-72
sammanställning av beslut som har fattats med stöd av
delegationsordningen i socialförvaltningen sedan senaste
sammanträdet och
socialnämndens ordförandes delegationsbeslut 2021-08-17. Beslutet
innebär en reducering av den fysiska närvaron vid socialnämndens
sammanträde den 24 augusti 2021. Endast ledamöter, tjänstgörande
ersättare, sekretariatet och föredragande tjänstemän välkomnas till
sammanträdesrummet. Övriga erbjuds deltagande på distans via
länk.

hålls tillgänglig för nämnden under mötet.
Eftersom mötet för flera är digitalt har ledamöter och ersättare även
möjlighet att boka tid innan sammanträdet för att ta del av pärmens innehåll.

Beslutsunderlag
•
•
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Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-17
Tillfällig pärm med sammanställning av delegationsbeslut
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§ 84 Meddelanden till socialnämnden 2021
Diarienummer SN 2021/45

Beslut
Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna.

Sammanfattning
Dnr

Handling

SN 2021/110

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner,
utjämningsåret 2022, preliminärt utfall juni

SN 2021/78

KF 2021-06-14 § 110 Budget 2022 med plan 2023 – 2024
för Kungsörs kommun och kommunfullmäktiges mål
2022. Av det framgår kommunfullmäktiges beslut om
mål för 2022; både mål för verksamheterna och
finansiella mål
resultatbudget för 2022. Resultatet uppgår till 6 000 000
kr
ramar för nämnderna 2022 (för socialnämnden; 257 437
000 kr år 2022, 258 046 000 kr år 2023 och 258 667 000
kr år 2024)
investeringsbudget för 2022. Investeringsnivån 2022
uppgår till 10 026 000 kr
budget 2022 med plan för 2023-2024 i övrigt.

SN 2021/113

Socialchef Lena Dibbern har sagt upp avtal om köp av
verksamhet avseende våld i nära relationer med Västerås
stad

SN 2021/118

Inspektionen för vård och omsorg har begärt uppgifter
inför kommande tillsynsinsats med fokus på medicinsk
vård och behandling till äldre på särskilt boende

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-07-13
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