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§ 110 Närvarorätt 

Beslut 

Praktikanten Hanna Söderström ges rätt att närvara vid dagens 

sammanträde, dock ej vid behandling av sekretessmaterial. 

Sammanfattning 

Hanna Söderström gör praktik på kansliet. Hon läser statsvetenskap.  
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§ 111 Information från förvaltningen 
Diarienummer SN 2021/14 

Beslut 

Socialnämnden tackar för informationen 

Sammanfattning 

Under mötet lämnas följande informationer: 

• medicinskt ansvarig sjuksköterska Mikael Wiröstrand informerar om 

en kommande Lex Maria-anmälan 

 

• socialchef Lena Dibbern informerar om att 

- informationen kring hyreshöjningen på Södergården nu är 

utskickad 

- en boende på Misteln har fått Covid-19 och åtta personer i perso-

nalen har konstaterats smittade efter smittspårning. Besök måste åter 

anmälas i förväg, mat levereras till respektive rum och inga 

gemensamma aktiviteter ordnas i nuläget. Personalen arbetar i full 

skyddsmundering. 

- den 3 december kommer alla brukare att ha fått sin tredje dos 

covid-vaccin 

- planering pågår för influensavaccinering 

- nattorganisationen med sjuksköterskor är klar 

- 6 av de 12 platserna på Södergården öppnas för växelvård, tre 

platser för utåtagerande dementa och övriga för viss omflyttning av 

brukar utan kognitiv svikt inom Södergården 

 

• områdeschef Christer Zegarra Eriksson informerar om att 

- det är högt tryck på utredningsenhet med anledning av många 

inkomna orosanmälningar kring våld, vilket gör att konsult tas in 

temporärt 

- inom arbetet med tidiga och samordnade insatser för unga (TSI) 

ordnas den här veckan en träff mellan olika professioner med work-

shops kring hur blir vi bättre i ärenden där man misstänker våld och 

kring hemmasittare 

- öppenvårdsenhetens nya chef ser på vad som behöver göras, arbetet 

har inletts med föräldracaféer, enheten deltar på föräldramöten samt 

samverkar med barnavårdscentral (BVC) och mödravårdscentral 

(MVC) för att identifierad familjeförmåga 

- på arbetsmarknad och försörjning har introduktionsjobben gjort att 

försörjningsstödet minskar Arbetsförmedlingen erbjuder 30 extra-
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tjänster och där pågår matchningsarbete. Enheten träffar 

Försäkringskassan för att pröva de som är kvar i försörjningsstöd 

 

• kvalitetsstrateg Annika Jungklo informerar om 

- pågående kvalitetsarbete på övergripande nivå kring dokument och 

vad som ska läggas in i olika system och nytt intranät, 

- arbete pågår kring revidering äldreomsorgsplan, 

- arbete pågår för att ta fram en plan kring området för funktionsstöd, 

- nytt program "Hypergen" för ekonomi-, resultat- och målstyrning 

m.m. införs 

 

• områdeschef Marie Ekblad informerar om 

- kompetenskartläggning bland medarbetarna, 

- bedömningsteamet igång 

- översyn av bemanningsenheten för tydligare uppdrag  
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§ 112 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 kom-

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

planeras.  

Denna månad kan socialnämnden redovisa en prognos på plus 1 000 tkr. Det 

som nu bidragit till ett förbättrat resultat är att Arbetsmarknad och försörj-

ning gjort 20 nya åtgärdsanställningar som innebär en reducerad kostnad för 

ekonomiskt bistånd med ca 200 tkr/månad. 

I övrigt fortgår alla de insatser som tidigare månader beskrivits bl.a.  

• kompetensväxling till arbetsterapeut istället för sjuksköterska och 

aktivitetssamordnare  

• kompetensutveckling av undersköterskor, sjuksköterskor och 

enhetschefer bl.a. för att ställa om till nära vård 

• kompetensutveckling i planeringsverktyget TES för att kunna mäta 

beslutad respektive utförd tid 

• bedömningsteam inför första beslut inom hemtjänst och vid beslut 

om SÄBO 

• införande av digitala tjänster 

• utredning av effektivare organisation inom funktionshinderområdet 

• rekrytering av personal med djup kompetens inom missbruks-

området för att kunna erbjuda fler insatser inom öppenvården 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-16 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen för kännedom  
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§ 113 Riktlinjer för titulatur och utbildningskrav 
inom området för funktionsstöd 
Diarienummer SN 2021/182 

Beslut 

Socialnämnden antar föreslagna riktlinjer för titulatur och utbildningskrav 

inom området för funktionsstöd. 

Sammanfattning 

Området för funktionsstöd har arbetat fram ett förslag till riktlinjer avseende 

titulatur och utbildningskrav/yrkeskompetens inom området för 

funktionsstöd i Kungsörs kommun.  

I dokumentet sammanfattas kommunens riktlinjer kring titlar och kompe-

tensnivåer för personal inom området stöd till personer med funktionsvaria-

tioner. Avsikten med detta dokument är att bättre kunna bemöta framtida 

behov av arbetskraft, höja kompetensen i verksamheterna samt höja yrkes-

statusen. 

Syftet med detta dokument är att få en tydlig balans mellan titulatur och 

kompetens. Det är också en hjälp framöver i arbetet med kompetensutveck-

lingsplaner för att kunna jobba med befintlig personal som behöver fort-

bildning/validering, rekrytera personal med rätt kompetens. Önskvärt är 

också att få ett ökat samarbete med utbildningsanordnare i att få de utbild-

ningar som behövs. Det är brukarnas behov och beslut om insatser som 

ligger till grund för de kompetenskrav som verksamheten kräver vid såväl 

rekrytering som fortbildning. 

Beslutsunderlag 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 

• Riktlinjer titlar och utbildningskrav inom området för funktionsstöd 

Skickas till 

Områdeschef, området för funktionsstöd 

Enhetschefer inom området för funktionsstöd 

HR avdelningen 

Bemanningen  
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§ 114 Riktlinjer för handläggning och 
biståndsbedömning enligt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade samt 
socialtjänstlagen avseende äldreomsorg och 
socialpsykiatri 
Diarienummer SN 2021/181 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att anta riktlinjerna för handläggning och bistånds-

bedömning enligt Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS och Socialtjänstlagen (2001:453), SoL, avseende 

äldreomsorg och socialpsykiatri inklusive föreslagen komplettering. 

Sammanfattning 

Området för funktionsstöd har omarbetat riktlinjerna för handläggning och 

biståndsbedömning inom de tre olika områdena LSS, äldreomsorg och 

socialpsykiatrin.  

Syftet med tillämpningsreglerna i dokumenten är att ge den enskilde och 

förtroendevalda en översikt över lagstiftningen och riktlinjer samt 

vägledningar som berörd nämnd antagit som politisk grund för 

myndighetsutövningen enligt Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL). Syftet är också att 

biståndshandläggare ska få vägledning i myndighetsutövningen och genom 

detta nå enhetlighet i sina bedömningar. Riktlinjerna ska ses som en 

vägledning och anvisning vad gäller tolkning och tillämpning av 

lagstiftningen. Socialförvaltningens verksamhet bygger på en helhetssyn av 

människan med utgångspunkt för individuellt anpassade insatser. Syftet med 

riktlinjerna är att upprätthålla rättssäkerhet och lika behandling när det 

gäller utredning, bedömning samt tillgång till befintliga insatser. I varje 

enskilt fall ska en individuell bedömning ske. Beslut utöver riktlinjerna 

fattas av myndighetsutskottet. 

Överläggning 

Under överläggningen önskar nämnden lägga ett uppdrag till förvaltningen 

om att förtydliga riktlinjerna med att det vid  förstaansökan dokumenteras 

intressen och levnadshistoria i i respektive utredning.  

Beslutsunderlag 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 
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• Riktlinjer för handläggning och biståndsbedömning inom VOO 

• Riktlinjer för handläggning och biståndsbedömning Socialpsykiatri 

• Riktlinjer för handläggning LSS 

Skickas till 

Områdeschefer området för funktionsstöd och äldreomsorgen 

Enhetschef inom området för funktionsstöd  
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§ 115 Eventuell ansökan från Inspektionen för 
vård och omsorg om utdömande av särskild 
avgift hos förvaltningsrätten i ett ej verkställt 
beslut - särskilt boende (3.3.1-04923/2021) 
Diarienummer SN 2021/143 

Beslut 

Socialnämnden antar förvaltningens förslag till yttrande till Inspektionen för 

vård och omsorg föranlett av ej verkställt beslut som sitt eget. 

Sammanfattning 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) begär kommunens yttrande och 

handlingar i ärende Dnr. 3.3.1-04923/2021-4. 

Senast den 29 november önskar IVO begärda underlag för att kunna bedöma 

om dröjsmålet med att verkställa beslutet varit oskäligt långt. 

IVO begär följande från kommunen: 

• Uppgifter om ansökningsdatum samt datum när utredning inleddes 

och avslutades. 

• En utförlig redogörelse för skälen till dröjsmålet med att verkställa 

beslutet  

• Om dröjsmålet eller avbrottet beror på Covid-19 behöver kommunen 

särskilt redogöra för hur man följt upp och tillgodosett den enskildes 

behov under dröjsmålet.  

• En beskrivning av eventuella insatser som den enskilde har erbjudits 

och erhållit under väntetiden samt när detta har skett. 

• Uppgifter om den enskildes eventuella tidigare insatser  

• Uppgift om kommunens beräknade kostnad/månad för den beviljade 

insatsen i aktuellt ärende och för de insatser den enskilde erhållit 

under väntetiden. 

• En redogörelse för på vilket sätt kommunen planerar sin verksamhet 

så att beslut kan verkställas inom skälig tid. 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. 

Beslutsunderlag 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga 

• IVO begäran yttrande och handlingar som gäller ett ej verkställt 

beslut - särskilt boende 
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Skickas till 

Inspektionen för vård och omsorg (inkl. tjänsteskrivelse med bilaga) 

Områdeschef området för funktionsstöd 

Enhetschef området för funktionsstöd  
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§ 116 Jämställdhetsintegrering – Jämställdhets-
analyser 2020-2021 kring trygghet respektive 
inflytande 
Diarienummer SN 2020/168 

Beslut 

Socialnämnden ger förvaltningens i uppdrag att analysera följande två 

punkter ur ett jämställdhetsperspektiv: 

• Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom 

försörjningsstöd 

• Personer 75+ i särskilt boende med 10 eller fler läkemedel 

Förvaltningen bör söka rimliga förklaringar till redovisade olikheter och om 

inte detta finns göra en analys av vad som kan göras för att skapa 

jämställdhet i hanteringen. 

Nämnden önskar en lägesrapport i mars 2022. 

Sammanfattning 

Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att arbeta med jämställd-

hetsanalyser kring trygghet och inflytande.  

Statistiken i Kolada – en öppen och kostnadsfri databas för kommuner och 

regioner – redovisas könsuppdelad och med mätvärden för olika år. Här 

finns många olika mätvärden som kan ge tips på vad som kan vara angeläget 

att göra jämställdhetsanalyser inom. 

Statistiken redovisades för nämnden i oktober och förvaltningen önskade 

vägledning i vad som ska analyseras. Detta resulterade i att nämnden 

uppmanade de politiska grupperna att gå igenom materialet och ta fram 

förslag till vilka områden man vill ha jämställdhetsanalyser kring. 

Överläggning 

Under överläggningen enades nämnden om att följande två punkter bör 

analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv: 

• Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom 

försörjningsstöd 

• Personer 75+ i särskilt boende med 10 eller fler läkemedel 

Beslutsunderlag 

• SN 2021-10-26, § 104 
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• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-18 med bilaga 

Skickas till 

Socialchef 

Kvalitetsstrateg  
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§ 117 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 2021-10-28, §§ 96-114 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 2021-11-16 

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

Beslut 

Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning 

  

Dnr Handling 

SN 2021/90 Statsbidrag för sommarjobb och ungdomsjobb har 

slutredovisats. 

SN 2021/167 Hälsoskyddsrapport enligt miljöbalken - Juvelen 

SN 2021/166 Enkätsvar till studie om barnkonventionens 

implementering i socialtjänsten 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-16 


