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Vår handläggare 
lena.dibbern@kungsor.se 
  
Socialförvaltningen 

Adressat 
Socialnämnden 

Ekonomisk uppföljning 2021 
Förslag till 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. 
Denna månad kan socialnämnden redovisa en prognos på plus 1 500 tkr för 
2021.  
Det arbete som nu pågår är att hitta de effektiviseringar som krävs för 
ekonomin i balans 2022. De viktigaste åtgärderna är att säkerställa att 
planeringssystemet TES fungerar fullt ut, att se över bemanningen inom 
äldreomsorg och funktionsstöd samt att vidareutveckla 
hemmaplanslösningarna inom IFO:s öppenvård. 
 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-29 
 

Lena Dibbern 
Socialchef 

  
  

Skickas till 
Kommunstyrelsen för kännedom 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-11-29 
Ert datum 
 

Diarienummer 
SN 2021/19 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 27 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Vår handläggare 
lena.dibbern@kungsor.se 
  
Socialförvaltningen 

Adressat 
Socialnämnden 

Detaljbudget 2022–2024 inkl. mål 2022 och 
investeringsbudget 
Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till detaljbudget 2022 
– 2024 inklusive mål och investeringsbudget 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fastställde 29/11 ramarna för nämndens budget. 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljbudget utifrån dessa ramar. 
I förslaget har åtgärder vidtagits för att nå balans mellan ram och 
verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Förslag Budget och mål 2022 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 
 

Lena Dibbern 
Socialchef 

  
  

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningens ekonom 
Områdeschefer 
Kvalitetsstrateg 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-12-06 
Ert datum 
 

Diarienummer 
SN 2021/78 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 27 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Kommunfullmäktiges vision och ledord 
 

Vision  

Det mest övergripande dokumentet i kommunen är visionen. Kungsörs kommuns 
Vision 2025 lyder:  
"Vårt Kungsör är den naturnära attraktiva Mälarkommunen, där vi med öppenhet 
och kreativitet får människor och företag att mötas och växa".  

Visionen är ledstjärnan för kommunens organisation.  

Kungsörs kommuns tre ledord är: 

Öppenhet 

Vi är stolta över vårt Kungsör. Vi uppmuntrar och värnar om varandra med en 
öppen och positiv attityd. Olikhet och mångfald ser vi som en tillgång. Det finns 
möjlighet för alla att vara delaktiga och påverka vår framtida utveckling. 

Kreativitet  

I samverkan får vi saker att hända i ett Kungsör där både människor och företag 
växer.  

I ett kreativt klimat skapar vi engagemang och framåtanda. Långsiktiga lösningar, 
i takt med omvärldens förändring, bidrar till kommunens hållbara utveckling. Här 
tar vi tillvara idéer och kompetenser i en innovativ miljö som skapar fördelar och 
framgång. 

Närhet 

Vår kungliga livsmiljö är valet för den som vill leva hållbart och tryggt i den lugna 
orten eller på landsbygden. Kungsör är en plats där man vill vara. Här är det nära 
till Mälaren, natur och friluftsliv, och det är enkelt att skapa en aktiv fritid. Vårt 
attraktiva och variationsrika boende i Mälardalen är en styrka där goda 
kommunikationer gör det möjligt att ta tillvara andra städers kvaliteter. 

Socialförvaltningens verksamhet  
Socialförvaltningens verksamhetsområde är stort. Det består av hjälp och stöd till 
familjer och deras barn och ungdomar, stöd till ensamkommande barn, stöd till 
personer med missbruk eller beroende, äldreomsorg, hälso- och sjukvård, 
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insatser till personer med funktionsnedsättning, arbetsmarknadsinsatser samt 
tillstånds- och tillsynsverksamhet. 
 
Nämnden har också ansvar för förebyggande arbete och inom nämndens 
ansvarsområde finns även deltagande i samhällsplaneringen. 
 
Socialförvaltningen har som uppgift att, utifrån individuella behov, stärka och 
hjälpa personer som behöver stöd, vård eller rehabilitering för att de så 
självständigt som möjligt ska klara sin tillvaro.  

Ledorden öppenhet, kreativitet och närhet ska styra all form av insatser av 
service och vård. 

Kommunfullmäktiges mål 2022 

 

Hållbara städer och samhällen  

Kommunstyrelsen, Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Kungsörs Kommunteknik 
AB, Kungsörs Vatten AB och Kungsörs fastighets AB. 

 
Beskrivning av mål: Kungsör är inne i en mycket positiv och expansiv utvecklingsfas 
som fler väljer att flytta till. För att stärka Kungsör som en attraktiv plats för både 
befintliga invånare och potentiella inflyttare pågår arbetet med att stärka 
platsvarumärket med syfte att utveckla och stärka Kungsör. Utvecklingen av hamnen är ett 
av många pågående projekt för att göra Kungsör till en attraktiv plats att bo, verka och vistas 
i.  

För att gå i takt med befolkningsutvecklingen ska kommunen tillsammans med bolagen 
fortsätta att planera för och bygga hållbart med ett varierat bostadsutbud där det finns 
något för alla. I Kungsör ska medborgaren känna att den har en trygg tillvaro.  

När kommunen växer ökar efterfrågan på kollektivtrafik och en god infrastruktur. För att 
Kungsör ska vara en attraktiv kommun att bo i och för att näringslivet ska kunna rekrytera 
rätt kompetens behövs det bra kommunikationer till pendlingsorter. 

Kungsör har ett starkt näringsliv och arbetar aktivt med att öka sysselsättningen för att 
möjliggöra för alla att bidra till en hållbar kommun, genom bland annat fler arbetstillfällen. 
Näringslivet och Arbetsförmedlingen arbetar i samverkan för att minska arbetslösheten.  
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Fokus för 2022: Fortsätta planera för och bygga ut där boendemiljön är viktig. Vi behöver 
stärka näringslivet som genererar fler arbetstillfällen och minskar arbetslösheten. Boende- 
och utemiljön är viktigt för att skapa trivsel.  

 

Nyckeltal  2022 2025 

Invånare totalt, antal.  70 9 000 

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%)  77.4 % 80 % 

Industrimark (planlagd mark)  30 000 kvm 

 

 
 
 

 
Socialnämndens mål 
 
 
Mål 11 i Agenda 2030 handlar om att planera och utforma bostäder, infrastruktur, 
transporter, återvinning och andra offentliga platser på ett hållbart och säkert sätt. Det 
omfattar också säkrare hantering av kemikalier. En hållbar stadsutveckling bidrar till både 
ekonomisk tillväxt, att minska sociala ojämlikheter i samhället och att bemöta miljömässiga 
utmaningar. Inkludering och delaktighet av personer med funktionsnedsättning i arbetet med 
hållbara städer och samhällen nämns i två av delmålen. Ett hållbart samhällsbygge 
förutsätter arbete med tillgänglighet. Offentlig upphandling är ett bra verktyg i arbetet med 
att nå målet. Med hjälp av kravställning i upphandling kan offentliga aktörer se till att olika 
typer av service, tjänster och produkter håller hög kvalitet och är tillgängliga. En hållbar 
upphandling omfattar inte bara miljöpåverkan utan avser den bredare definitionen av 
hållbarhet som inkluderar den sociala och ekonomiska dimensionen. Samtidigt kan hållbar 
upphandling även omfatta aspekter inom hälsa och politik. 
 

 
 

1. Socialförvaltningens verksamhet ska säkerställa att alternativa 
boendeformer ska erbjudas äldre som önskar det 

 

Nyckeltal/indikatorer Utfall 
2021 

Utfall 2022 Utfall 
2023 
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Trygghetsboende som alternativ ska öka med 20 nya 
platser senast 2024 

   

Antal deltagare på mötesplatser ska årligen öka med 5 
% 

   

 
 

2. Integrerat jämställt och hållbart samhälle 
 

Nyckeltal/indikatorer Utfall 
2019 

Utfall 2020 Utfall 
2021 

Andelen ej återaktualiserade med försörjningsstöd ett år 
efter avslutad insats ska årligen öka med år 2019 som 
utgångsläge 

87 % 76 %  

Antalet personer inom arbetsmarknad och försörjning 
som förflyttas till praktik eller kommer ut i arbete eller 
studier ska årligen öka med 2021 som basår 

   

Socialnämndens verksamhet ska vara jämställd. 
Socialförvaltningen ska därför under 2022 påbörja 
införandet av ett ordinarie arbetssätt som främjar 
jämställdhet, första steg inom myndighetsutövningen 
 

   

 
 

3. Brukares och vårdnadshavares uppfattning av personalens goda 
bemötande ska årligen förbättras med utgångsläge 2020 års resultat 

 
 

Nyckeltal/indikatorer Utfall 
2020 

Utfall 2021 Utfall 
2022 

Vårdnadshavares uppfattning av gott bemötande ska 
årligen öka med år 2020 som basår 
 

90 %   

Andel äldre som uppfattar förtroende för personalen ska 
årligen öka med 2020 som basår 
 

89 %   

Personalen inom OFS förstår brukaren ska årligen öka 
med 2020 som basår 
 

92 %   
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Personalen inom OFS bryr sig om brukaren ska 
bibehållas på 100 % 
 

100 %   

Brukaren känner sig trygg med personalen ska 
bibehållas på 100 % 
 

100 %   
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God utbildning för alla  
Barn- och utbildningsnämnden, Kommunstyrelsen och Socialnämnden. 

 

Beskrivning av mål: Alla elever ska må bra i skolan, ha en trygg skolgång och 
klara grundskolan. Kungsörs kommun ska arbeta med att främja elevers 
skolgång genom att öka kunskapsresultaten. För att klara detta ska 
kommunen arbeta med tidiga och förebyggande insatser för eleverna där 
även kontakten med vårdnadshavare är viktigt.  

 

Vuxenutbildningen är viktigt i arbetet med god utbildning och för kompetensförsörjningen. 
För att med tiden minska arbetslösheten behöver kommunen stötta i utbildning för vuxna 
som gör att de på sikt har en egen försörjning. Företagarna är viktiga i arbetet.  

 

Fokus för 2022: Tidiga insatser för eleverna, arbeta förebyggande med elevhälsan och öka 
tryggheten och trivseln i skolan.  

 

Nyckeltal  2022 2025 

Skolarbetet gör min nyfiken så jag får lust att lära mig mer.  65% 74% 

Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)  Öka Öka 

Elever åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, 
andel (%) 

 80 % 

Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, 
hemkommun, andel (%) 

 55% 65% 

Elever i åk. 9, genomsnittligt meritvärde kommunala skolor, 
genomsnitt (17 ämnen). 

 200 210 

 

Socialnämndens mål 
 

 
Mål 4 i Agenda 2030 handlar om att säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god 
kvalitet, och att främja ett livslångt lärande för alla. Utbildningen ska också finnas tillgänglig till 
en överkomlig kostnad.  
Att uppnå mål 4 är en viktig grund för god ekonomi, hälsa och jämställdhet i samhället. 
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Möjligheten för elever och studenter med funktionsnedsättning att gå i skolan på jämlika villkor 
som andra är uttalat i två av delmålen. Det handlar om att säkerställa att personer med 
funktionsnedsättning har samma förutsättningar och möjligheter som andra att gå i skolan, utan 
att möta hinder. För att det ska vara möjligt måste utformningen av lokaler, lärmiljö och 
läromedel vara sådan att alla kan ta del av utbildningen. I det ingår att säkerställa att elever och 
studenter får individuellt stöd i god tid och att stödet håller hög kvalitet. Det handlar också om 
att skapa en trygg skolmiljö där alla kan delta utifrån sina förutsättningar. 
För att arbetet med jämlik utbildning ska nå målet måste elever och studenter själva få definiera 
behoven och delta i arbetet. Det är särskilt viktigt att inhämta kunskap från elever med 
funktionsnedsättning eftersom de har särskild kunskap om vad som kan utgöra hinder för 
delaktighet. Arbetet för en inkluderande och likvärdig utbildning för personer med 
funktionsnedsättning gäller hela utbildningssystemet från förskola till högre utbildning. 
Arbetet är också viktigt i relation till ett fortsatt lärande efter avslutad utbildning. Ett livslångt 
lärande ökar möjligheterna att delta i arbetslivet och i samhället i stort. 
 

 
 

4. Socialförvaltningens verksamhet ska vara kunskapsbaserad 
 

Nyckeltal/indikatorer Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Utfall 
2023 

Erbjuda personer som står långt ifrån 
arbetsmarknaden insatser utifrån en individuell 
handlingsplan för snabbaste vägen till egen 
försörjning   

   

Socialförvaltningen ska visa nytänkande och använda 
ny teknik och digitalisering för att utveckla 
verksamheten och arbetsmetoderna, antalet införda 
digitala tjänster ska mätas 

   

Medarbetarnas behov av kompetens för att säkra 
att digitala tjänster kan införas på ett säkert sätt 
ska tryggas, följa antalet medarbetare som har 
grundläggande kunskaper inom digitalisering med 
start 2022  

   

Erbjuda seniorer och personer med 
funktionsvariationer kompetensutveckling så att 
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de kan ta del digitala tjänster, årligen öka med 
2021 som basår 
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God hälsa och välbefinnande  

Socialnämnden, Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden och 
Kungsörs fastighets AB. 

 

Beskrivning av mål: För att ha förutsättningar att klara vardagens krav och 
förverkliga drömmar behöver alla må bra. Att växa upp under goda förutsättningar, i en 
familj med goda livsvillkor, påverkar barn och ungas hälsa och utveckling positivt både här 
och nu men även senare i livet. Kungsörs kommun behöver aktivt arbeta för att alla ska må 
bra. 

 

Kungsör har idag god service till äldre vilket ska bevaras och förbättras, det ska finnas 
tillgängliga aktiviteter och mötesplatser för att öka tryggheten och bibehålla äldres psykiska 
och fysiska hälsa. Samlingslokaler, stöd i hemmet, boendelokaler som främjar hälsa och 
självständighet är viktiga delar för att alla invånare ska trivas.  

 

Arbetet med civilsamhället och kopplingen till den regionala strategin för folkhälsa är viktigt 
för att få kraft i folkhälsoarbetet med ett särskilt fokus på ungas hälsa där forskning visar att 
idrott, rörelse och engagemang är viktigt för att öka välmående.  

 

Våld i nära relationer är ett allvarligt brott, ett folkhälsoproblem och ytterst ett brott mot de 
mänskliga rättigheterna och vi ser att det ökar. Kungsörs kommun arbetar aktivt med att 
våld aldrig ska förekomma och det förebyggande arbetet mot våld i nära relation ska stärkas. 

 

Fokus för 2022: Kommunen behöver analysera statistik för ungas hälsa för att hitta konkreta 
sätt att förbättra den där också föreningar inkluderas som kan stötta för att skapa 
engagemang hos ungdomar. 

 

Under året ska kommunens verksamheter öka kännedom inom området och arbeta  

fram en plan mot våld i nära relation.  

 

Nyckeltal  2022 2025 

Brukarbedömning särskilt boende – helhetssyn, andel (%)   86% 

Brukarbedömning hemtjänst - helhetssyn, andel (%)  94% 
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Nöjd Region-Index - Trygg & säker utomhus på kvällar och nätter, 
medelbetyg (skala 0-10) 

 7.4 

Deltagartillfällen idrottsföreningar, antal/invånare 7-25 år  Öka Öka 

Anmälda brott om grov kvinnofridskränkning i kommunen, antal/100 
000 inv.  

Utgångsläge 23.  

 
 

 

Socialnämndens mål 
 
 
Mål 3 i Agenda 2030 handlar om att säkra hälsosamma liv och att främja välbefinnande för alla. 
Bästa möjliga hälsa är en grundläggande rättighet, inklusive nödvändig hälso- och sjukvård, 
mat och vatten, ren luft och sanitet. Målet rör därför flera faktorer som påverkar hälsan i olika 
skeenden av livet. 
I delmålen nämns bland annat minskad mödradödlighet, förebyggande av drog- och tobaksbruk 
och minskat antal trafikolyckor. 
Personer med funktionsnedsättning skattar sin egen hälsa som sämre än den övriga 
befolkningen i studier av folkhälsan. Ohälsan kan inte kopplas enbart till själva 
funktionsnedsättningen; den är mer omfattande än så. Möjligheterna till en god hälsa och 
välbefinnande måste därför förstås i relation till sådant som hinder för goda levnadsvillkor, 
individuella möjligheter och socioekonomiska eller miljömässiga faktorer. 
För att kunna uppnå mål 3 är det viktigt med tillgänglig allmän hälso- och sjukvård av god 
kvalitet för alla, tillgång till säkra, effektiva och ekonomiskt överkomliga grundläggande 
läkemedel samt vaccin. 
Världens länder måste identifiera och eliminera diskriminering och hinder i hälso- och 
sjukvården samt i habiliteringen och rehabiliteringen. 
 

 
5. Människors möjlighet till inflytande/delaktighet 

 
Nyckeltal/indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 

Följa att genomförandeplaner är aktuella, 
upprättade tillsammans med brukaren och 
efterlevs, följa genom en granskning/år 

   

Alla beslut ska följas upp inom föreskriven tid 
och minst en gång/år, följa genom årliga 
egenkontroller 

100 %   

Brukarens uppfattning av inflytande/ delaktighet 
ska årligen öka, LSS 

91 %   
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Goda arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt  

Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden, Kungsörs Kommunteknik 
AB, Kungsörs Vatten AB och Kungsörs fastighets AB. 

 

Beskrivning av mål: Detta är ett inåtriktat mål som pekar på de 
förutsättningar som är nödvändiga för att organisationen ska kunna skapa 
värde för invånare, brukare och kunder.  

 

Kungsörs kommuns viktigaste resurs är medarbetarna med deras kompetens. Arbetet med 
goda arbetsvillkor behöver fortsätta och för att kunna arbeta förebyggande behöver 
utvecklingen för sjukfrånvaro fortsättningsvis följas. Medarbetarenkäten som genomförs 
återkommande ger en indikation på hur organisationen mår och om arbetet känns 
meningsfullt.  

 

Perspektivet jämställdhet ska genomsyra hela Kungsörs kommun och bolagen och 
organisationen ska ha konkurrenskraftiga och jämlika löner. I det arbetet blir 
lönekartläggningarna en viktigt del. Arbete mot upplevd diskriminering ska fortsätta. 

 

Hållbar utveckling kräver smarta arbetssätt, medarbetare som mår bra, kommunikation, 
kvalitet, god service och tillgänglighet. Organisationen behöver använda digital teknik som 
frigör resurser för att höja kvalitet inom andra områden. Under året kommer 
implementering av ett nytt intranät att ske för att få en mer effektiv internkommunikation 
och ett moderniserat digitalt arbetssätt som gynnar samverkan över förvaltningsgränserna.  

 

God ekonomisk hushållning innebär att kommunen enligt lag ska hushålla med resurser. För 
att skapa hållbara ekonomiska förutsättningar har Kungsörs kommun två finansiella mål för 
2022 som tar hänsyn till resultat- och investeringsnivåerna. Balansen mellan resultat- och 
investeringsnivå ändras mellan åren och det mycket långsiktiga målet är att över tid 
självfinansiera alla skattefinansierade investeringar i koncernen. 

 

Fokus för 2022: Reviderad riktlinje för god ekonomisk hushållning där nämnderna kopplas in. 
Medarbetarskapet och ledarskapet är viktigt att utveckla och att fortsätta titta på hur våra 
medarbetare upplever att det är att jobba i Kungsörs kommun. Att utveckla 
investeringsprocessen är också prioriterat. 
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Nyckeltal  2022 2025 

Kommunens resultat av skatteintäkter och generella statsbidrag  1% 2% 

Självfinansieringsgrad av kommunens investeringar  100 % 100 % 

Hållbart medarbetarengagemang HME – Totalindex  82 84 

Heltidsanställda tillsvidareanställda, kommun, andel (%) 
 

 Öka Öka 

 

Socialnämndens mål 
 

 
Mål 8 i Agenda 2030 handlar om att verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk 
tillväxt samt full och produktiv sysselsättning för alla. 
Arbetet med målet innebär att se till att anständiga arbetsvillkor, trygga arbetsmiljöer och 
lika lön för lika arbete gäller för alla människor. 
Ett delmål handlar om full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor med lika lön för alla. 
Där står det tydligt att detta arbete måste omfatta personer med funktionsnedsättning. 
En viktig förutsättning för delaktighet i samhället är att det ska finnas jämlika möjligheter 
och villkor för alla att ta sig in på arbetsmarknaden. I det ingår att inte bli diskriminerad eller 
trakasserad på grund av funktionsnedsättning. 
En annan viktig förutsättning är möjligheten till stöd, till exempel vägledning, 
arbetsförmedling och yrkes- och vidareutbildning. 
På en hållbar arbetsplats finns det jämlika villkor för alla att utföra arbetsuppgifter och delta 
på möten. För att skapa en arbetsmarknad som är inkluderande för personer med 
funktionsnedsättning behöver arbetet omfatta tillgänglighet, både vad gäller fysiska 
byggnader och andra typer av anpassningar. 
Det kan handla om arbetsplatser, arbetsrum, sociala ytor och andra arbetsmiljöer. Det kan 
också handla om att skapa tillgängliga rekryteringsprocesser, och att tillhandahålla 
tillgängliga interna verktyg och hjälpmedel. 
 

 
 

2. Integrerat jämställt och hållbart samhälle 
 

Nyckeltal/indikatorer Utfall 
2020 

Utfall 2021 Utfall 
2022 

Årligen öka andelen heltidsanställda inom VOO för att 
2024 vara minst 70 %  

52,4 %   

Verka för att erbjuda alla som vill daglig 
verksamhet på heltid  
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6. Socialnämndens budget ska vara i balans genom optimalt 

resursanvändande 
 

Nyckeltal/indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 

Bokslut +/- 0 (RUR 4 000 tkr) - 448 tkr   

Jämföra utförd tid med beslutad tid för att 
anpassa efter rätt bemanning och rätt kompetens 

Gick inte 
att mäta 
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Hållbar konsumtion och produktion  

Kommunstyrelsen, Kungsörs Kommunteknik, Socialnämnden, Barn- och 
utbildningsnämnden, Kungsörs Vatten AB och Kungsörs fastighets AB. 

 

Beskrivning av mål: Kungsörs kommun klättrar i miljörankingen. Kommunen är nu på plats 
77 av 290 i årets kommunrankning – Sveriges miljöbästa kommun.  Kungsör har ett stort 
miljöfokus och behöver utveckla regelbundna mätningar av exempelvis matsvinn, 
ekologiska- och lokala livsmedel, fordon- och transporter.  

 

Ett sätt att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster är att öka 
återanvändningen. Genom att återanvända produkter behövs inte nya resurser tas från 
jorden. Därför ska Kungsörs kommun utveckla ett system för cirkulär ekonomi för 
kommunen och bolagen.  

 

Hållbara byggnader som främjar medvetna val av byggnadsmaterial och hur de ska hanteras 
ska fortsätta att arbetas med och utveckla. Genom att välja SundaHus eller likvärdigt 
används material som har mindre klimatpåverkan och som håller länge. För att skapa 
långsiktigt värdefulla byggda miljöer behöver kommunen inom ramavtalsupphandlingar bli 
bättre på att ställa miljökrav.  

 

Fokus för 2022: Utifrån de miljöplaner som tagits fram på regional nivå har kommunen brutit 
ner dessa till kommunal nivå. Dessa behöver följas upp, analyseras för att ta steg mot 
förbättringar inom miljöområdet för hela Kungsör som ort och plats. 

 

Kungsörs kommun vill bli bättre på att återanvända, därför ses ett system över för hur 
kommunen kan återanvända produkter utifrån den handlingsplan som finns kopplat till 
beslutad avfallsplan.  

 

Nyckeltal 2022 2025 

Andel upphandlingar där miljökrav ställts på leverantör Öka Öka 

Kommunalt verksamhetsavfall 

Utvecklingsnyckeltal 
 

  

Energianvändning lokaler för kommunen, gradjusterad 69 % 66 % 
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Andel fossilt bränsle i kommunkoncernen Minska minska 

 

Socialnämndens mål 
 
 
Mål 12 i Agenda 2030 handlar om att se till att våra konsumtions- och produktionsmönster 
är hållbara. Hållbar konsumtion och produktion har betydelse för klimatet och miljön, men 
också för ökad konkurrenskraft, hållbar tillväxt, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och 
minskad fattigdom. Målet visar vikten av att alla har förutsättningar att bidra till hållbar 
utveckling. För att uppnå en hållbar utveckling behöver vi dels bli medvetna om hur varor 
och resurser används, dels börja tänka på nya sätt för att minska våra ekologiska fotavtryck. 
Offentlig upphandling spelar en viktig roll i arbetet med att skapa en mer hållbar 
konsumtion och produktion. Specifikationer i upphandling behöver utgå från samtliga 
dimensioner av hållbar utveckling, genom att ta hänsyn till både användares behov, 
ekonomiska resurser och klimat- och miljöpåverkan. 
 

 
 

7. Socialförvaltningen ska verka för ett hållbart samhälle 
 

Nyckeltal/indikatorer Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Verka för minskat matsvinn i verksamheterna, följa genom 
att mäta/väga överbliven mat under två veckor per halvår 

   

Socialförvaltningens verksamheter ska källsortera allt 
avfall senast år 2020 

100 %   

 

 

Budget  
 

Planering för Socialnämndens resurser  

Socialnämnden ansvarar för att verksamheterna inom nämndens område arbetar med 
systematisk verksamhetsutveckling samt god ekonomisk hushållning. För att klara av god 
ekonomisk hushållning krävs god planering av nämndens resurser. Det finns lagkrav på 
kommunen att ange mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. God ekonomisk 
hushållning uppnås om kommunen kan utföra sin verksamhet väl, kan betala för den och inte 
skjuter på betalningsansvaret på framtiden. Därför ska varje verksamhet ange de mål som är 
av betydelse för god ekonomisk hushållning för verksamhetsåret.  
 
Socialnämndens ansvar är bland annat att fördela nämndens resurser och att fördelningen av 
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resurserna får önskad effekt. I avsnittet finns information kring hur budgetmedel fördelas 
inom Socialnämndens ansvarsområde. 
 
Ekonomi 
Socialnämnden prognosisterar för 2021 ett samlat resultat som visar en budget i balans vid 
årets slut. Dock prognosisterar samtliga verksamhetsområden, Äldreomsorgen, Område för 
funktionsstöd och Individ- och familjeomsorg, inom Socialnämndens ansvar en negativ 
budgetavvikelse vid årets slut. Att Socialnämnden prognosisterar en budget i balans trots att 
verksamhetsområdena inom Socialnämndens ansvarsområde prognosisterar negativ 
budgetavvikelse hänförs till statsbidrag för sjuklöneersättning från 2020, att administrativ 
tjänst inte har tillsats samt att övergripande reserver inte har använts. Detta innebär att 
Socialnämnden går in i verksamhetsår 2022 med för höga kostnadsnivåer och fortsatt arbete 
med åtgärder och effektiviseringar behöver genomföras för en budget i balans 2022. 
 
Socialnämnden övergripande prognosisterar för 2021 en positiv budgetavvikelse på 3 210 tkr 
vilket hänförs till sjuklöneersättningar från 2020, vakant administrativ tjänst samt 
övergripande reserver som inte förväntas förbrukas under verksamhetsåret 2021. 
 
Individ- och familjeomsorg prognosisterar en negativ budgetavvikelse om -951 tkr vilket 
hänförs till största del placeringar och ekonomiskt bistånd. Inom IFO har ett utvecklingsarbete 
startats upp i samverkan med Arbetsförmedlingen var bland annat personer som står långt från 
arbetsmarknaden och uppbär ekonomiskt bistånd kommer få insatser och 
praktik/åtgärdsanställning inom kommunen med förhoppning att kunna ta sig ut på 
arbetsmarknaden och därmed minska kostnaden för ekonomiskt bistånd. Arbete pågår löpande 
med placeringar var dessa utvärderas utifrån om kostnaden får den önskade effekten för dessa 
individer som har insatser. 
 
Äldreomsorgen prognosisterar för verksamhetsåret 2021 en negativ budgetavvikelse på -1 086 
tkr. Den största anledningen till den negativa budgetavvikelsen inom Äldreomsorgen hänförs 
till hemtjänstverksamheten som samlat prognosisterar en negativ budgetavvikelse om cirka 5 
mnkr. Även boendena prognosisterar en negativ budgetavvikelse för verksamhetsåret 2021. 
Inom Äldreomsorgen krävs det fortsatt arbete med både att styra med tid för att få bättre 
effekt inom hemtjänsten samt styra utifrån beläggning och de resursbehoven som 
beläggningen motsvarar inom särskilt boende. Från ett verksamhetsperspektiv så lyfts det 
negativa resultatet inom äldreomsorgen upp av HSO organisationen var det har varit vakanser 
på både personal samt ledning. Samtliga verksamheter inom Äldreomsorgen har mottagit 
statsbidrag för sjuklönekostnader fram till augusti vilket har minskat det negativa utfallet. Ett 
fortsatt behov finns att arbeta vidare med vikarier och när de ska tillsättas inom 
verksamheterna. 
 
Området för funktionsstöd prognosisterar en negativ budgetavvikelse på -427 tkr. Den 
negativa budgetavvikelsen inom OFS hänförs till boende med särskild service var det har varit 
bristande brandskydd på ett gruppboende vilket har inneburit att räddningstjänsten har krävt 
extra bemanning framför allt på natten utifrån ett säkerhetsperspektiv. Dessutom har 
Kungsörs kommun flera elever som inom det fria skolvalet valt skola på sådant avstånd från 
Kungsör att de har behov att bo på LSS-internat för sin gymnasiegång. Det har medfört en 
ökad kostnad för både socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Bakgrunden till att 
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eleverna väljer skola på annan ort är ofta en kombination av att skol- och/eller hemsituationen 
inte fungerar. Ett samarbete för att på sikt hitta lösningar på hemmaplan för denna grupp 
pågår. 

 
Socialnämndens budget 2022 

Socialnämndens budget uppgår enligt mål och budget dokumentet för Kungsörs kommun 
2022 med plan 2023-2024 till 260 077 tkr, efter beslutet om mål och budget dokumentet har 
Kommunstyrelsen kompenserat Socialnämnden för ökade kapitalkostnader till följd av 
färdigställande av investeringar och den totala budgetramen för Socialnämnden uppgår 
därmed till 260 129 tkr.  
 
Inför 2022 har medarbetares genomsnittslöner räknats ut per yrkeskategori som finns 
medräknat i budget utifrån antal medarbetare per enhet. Redan fördelat i budget finns Ob-
tillägg för både dag/kvälls personal och ett högre Ob-tillägg för nattpersonal. Budget finns 
avsatt för vikarier till följd av korttidssjukfrånvaro, ca 10 dagar, semestervikarie ca 25 dagar, 
och 2 vikariedagar för introduktion och fortbildningsdagar för ordinarie personal. Dessutom 
ingår semestertillägget för varje medarbetare. För administrativ personal ingår inte ersättning 
för vikarier då administrativ personal ska samordna mellan verksamheterna under 
semesterperioder och vid korttidsfrånvaro. Ersättningen för vårdpersonal inom 
Socialnämnden fördelas enligt nedan: 
 

 
 
 

Socialnämndens budget föreslås fördelas enligt nedan: 

 
 
Totalt har Socialnämndens budget minskat med 242 tkr jämfört med 2021. Minskningen 
hänförs till att Socialnämndens grundram har minskat med 2 000 tkr medan nämnden numera 
får momsersättning för de vårdlokalerna som nämnden hyr, momsersättningen uppgår för 

PERSONALKATEGORI Sem till. OB-till. Sjuklön Sem vik Övrigt Påslag PO

Undersköterska dag/kväll 0,0160 0,1418 0,0280 0,1098 0,0130 0,3086 0,402

Undersköterska natt 0,0160 0,3171 0,0600 0,1098 0,0130 0,5159 0,402

SSK Dag/kväll 0,0160 0,0490 0,0280 0,1098 0,0130 0,2158 0,402

SSK Natt 0,0160 0,1096 0,0600 0,1098 0,1300 0,4254 0,402

Fysio 0,0160 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0160 0,402

AT 0,0160 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0160 0,402

Admin 0,0160 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0160 0,402

Socialnämnden Budget 2021 Budget 2022 Skillnad
Socialnämnd 669 669 0
Socialförvaltning gem. 5 610 4 974 -636
Covid-19 -1 767 0 1 767
IFO 55 952 56 081 129
Äldreomsorg 109 069 109 604 535
OFS 90 838 88 802 -2 036
Budget 260 371 260 129 -242
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2022 till ca 2 258 tkr vilket innebär en nettoökning med 258 tkr. Nedan föreslås fördelning för 
respektive verksamhetsområde inom Socialnämnden: 
 

 

Nämndens budget föreslås vara oförändrad inför budget 2022 och kvarstår på 669 tkr. I 
socialnämndens budget ingår budget för arvoden, fika i samband med sammanträden, 
fortbildning samt omkostnader för nämnden. 
 

 
 
Socialförvaltningen gemensamts budget föreslås att minskas med 636 tkr inför budget 2022 
och uppgår till 4 974 tkr. I budgeten ingår förutom budget för förvaltningschef och dennes 
övergripande kostnader budget för Ungdomsmottagning, Alkoholtillstånd, Föreningsstöd, 
Budget- och skuldrådgivning samt en budget för externa placeringar inom Äldreomsorgen. 
Minskningen av Socialförvaltningen gemensamts budget hänförs till reserver för bland annat 
PC på bordet och externa placeringar utifrån faktiska kostnader. 
 

 
 

Äldreomsorgens budget uppgår till 109 604 tkr för 2022 vilket innebär en ökning med 585 tkr 
jämfört med 2021. Ökningen mellan åren hänförs till bland annat ökade lönekostnader samt 
ny resursfördelningsmodell för Socialnämnden 2022. Från och med den 17 januari 2022 
kommer hemtjänstorganisationen i Kungsörs kommun att förändras och bli tre jämnstora 
organisationer samt att särskilt boende blir fördelat mellan två enhetschefer. Dessa 
förändringar inom Äldreomsorgen innebär att det är stora förändringar i budget jämfört med 
2021. Inom HSO organisationen kommer budgeten förstärkas då två aktivitetssamordanare 
flyttas från områdeschef till rehabiliteringsenheten. Områdeschefens budget kommer även att 
förstärkas genom att gemensammakostnader som enhetscheferna inte kommer ifrån, bland 
annat trygghetslarm och nyckelfritt, belastar områdeschef därav så minskar inte 
områdeschefensbudget lika mycket som HSOs budget ökar. Inom Äldreomsorgens budget 

Socialnämnden Budget 2021 Budget 2022 Skillnad

Socialnämnden 669 669 0
Budget 669 669 0

Socialförvaltningen gem. Budget 2021 Budget 2022 Skillnad

Socialförvaltningen gem. 5 610 4 974 -636
Budget 5 610 4 974 -636

Äldreomsorg Budget 2021 Budget 2022 Skillnad

Gemensamt äldreomsorg 7 157 6 170 -987
Område 1 21 734 14 402 -7 332
Område 2 13 314 14 732 1 418
Område 3 18 109 12 370 -5 739
Ängen/Lärken 15 747 21 662 5 915
Rönnen/Korttids/Natten 15 896 21 182 5 286
HSO 17 062 19 086 2 024
Budget 109 019 109 604 585

Sida 23 (55)



finns det dock fortsatt behov av förstärkning samt fortsatt behov av fördelning av resurs för 
bland annat engångsartiklar och skyddsmaterial. 
 

 
 
Totalt uppgår området för funktionsvariationer, OFS, budget till 88 802 tkr vilket innebär en 
budgetminskning med 2 033 tkr jämfört med 2021. Inom Gemensamt OFS har reserver för 
bland annat PC på bordet och telefoner minskats och har budgeterats utifrån faktiska 
kostnader på samtliga enheter. Dessutom har reserver för övriga kostnader fördelats till 
enheter som har de faktiska kostnaderna. Personlig assistans budget har reducerats utifrån de 
beslut som finns, dock kvarstår det fortfarande en reserv inom personlig assistans utifrån 
ytterligare beslut under löpande verksamhetsår. Budgeten för BMSS 2 har ökat på grund av 
att denna budget tidigare har finansierats via externa intäkter som avslutades i mars 2021. Att 
en extern intäkt har försvunnit är inget som enheten kan påverka och behöver därmed 
finansieras via förstärkt ram. Budgeten inom Socialpsykiatri och bistånd har minskat beror på 
två faktorer, den ena faktorn beror på momsersättning istället för budget medan den andra 
faktorn beror på att stödboende Tallåsgården i princip har upphört och det kvarstår enbart en 
boende. 
 

 
 
Totalt uppgår individ- och familjeomsorgens budget till 56 112 tkr för 2022 vilket är en 
ökning med 159 tkr. Utredningsenheten har inför 2022 fått en budgetförstärkning utifrån det 
behov som finns inom verksamheten Barn och unga. Budgetförstärkningen ska användas till 
att anställa en teamledare inom verksamheten Barn och unga. Utökningen finansieras via 

Funktionsstöd Budget 20201 Budget 2022 Skillnad

Gemensamt OFS 2 912 2 480 -432
Personlig assistans 13 160 12 500 -660

Daglig verksamhet BMSS 15 478 15 553 75

BMSS 1 18 032 18 029 -3
BMSS 2 13 949 14 736 787
Socialpsyk VFF Bistånd 27 303 25 505 -1 798

Budget 90 835 88 802 -2 033

IFO Budget 2021 Budget 2022 Skillnad

Gemensamt IFO 4 885 4 842 -43
Utredningsenheten 22 924 23 621 697
Arbetsmarknad och 
försörjning

19 152 18 441 -711

Öppenvårdsenheten 5 859 6 081 222
EKB 300 300 0

2 833 2 827 -6

Budget 55 953 56 112 159

Förvaltnings-
administration
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effektivisering inom Arbetsmarknad och försörjning där två medarbetare har avslutats inom 
arbetsmarknadsverksamheten då behovet av deras tjänster inte längre finns. 
Budgetförstärkningen inom Öppenvårdsenheten hänförs bl.a. till ökade personalkostnader då 
en enhetschef har tillsatts med högre lön.  
 
Utredningsenheten och Arbetsmarknad och försörjning fick en budgetförstärkning under 2021 
då Utredningsenheten fick 2 000 tkr för placeringar och Arbetsmarknad och försörjning fick 
1 000 tkr för ekonomiska bistånd. Därmed har Socialnämnden gjort de förstärkningar som de 
kan göra varav att ytterligare förstärkningar inte kan finansieras utifrån befintliga resurser 
inom Socialnämndens ansvarsområde. 

Förutom behoven som finns i grundbudgeten idag tillkommer även behov utifrån demografi. 
Den senaste demografiska utvecklingen visar att Kungsörs kommun har 17 nya ärenden inom 
äldreomsorgen varav 7 bedöms få hemtjänst behov i enlighet med tidigare års behovsnivåer. 
Genomsnitt priset för en hemtjänsttagare uppgår till cirka 280 tkr vilket innebär att 
demografiutvecklingen skulle innebära en merkostnad på cirka 1 960 tkr. Merkostnaden för 
demografi innebär att Socialnämnden har fortsatt behov av att arbeta med att effektivisera sina 
verksamheter för att kunna uppnå god ekonomisk hushållning då detta inte kompenseras för 
från Kommunfullmäktige. 

 

 

 
 
Investeringar 

För 2022 uppgår socialnämndens investeringar till 533 tkr och fördelas enligt nedan: 
 

  

Budget 
2022 

Digitala hjälpmedel   
Arbetstekniska hjälpmedel  
  533 

 
Den budget som 2021 beslutades för investeringar i digitala hjälpmedel fick kraftigt reduceras 
för att nå målen om en investeringsnivå på maximalt 10 miljoner kronor i kommunen. De 
belopp som nu återstår är så små att det inte finns möjlighet att investera dessa i projekt som 
ger kostnadseffektiviseringar varför pengarna bör avsättas till digitala hjälpmedel och 
användas utifrån det som bedöms ge de största effektiviseringarna och den största nyttan för 
brukarna oavsett vilket område det berör. Socialnämnden kommer att begära att medel för 
arbetstekniska hjälpmedel ska ombudgeteras till Digitala hjälpmedel i samband med att 
investeringsbudgeten revideras under våren 2022.
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Vår handläggare 
christer.zegarra.eriksson@kungsor.se 
Individ- och familjeomsorg 
Socialförvaltningen 

Adressat 
Socialnämnden 

Riktlinjer för handläggning av barn och unga 
Förslag till beslut 
Socialförvaltningens förslag:  
 
Socialnämnden antar förslag till Riktlinjer för handläggning av barn och 
unga”  
 
Riktlinjerna ersätter tidigare beslutade ”Riktlinjer för utredning, 
dokumentation och insatser enligt socialtjänstlagen och LVU till barn och 
unga”. 

Sammanfattning 
Riktlinjerna innehåller principer för vad som ska gälla för handläggning av 
inkomna ärenden och uppföljning av beslutade insatser för barn och unga. 
 
Socialförvaltningen har tagit fram förslag till riktlinjer för att; 
 
 säkerställa en rättssäker och lika behandling i handläggning av barn- 

och ungdomsärenden och tillgång till de insatser som erbjuds från 
kommunens socialtjänst.  

 
 ge handläggare stöd och vägledning i arbetet när det gäller att utreda 

och bedöma barn och ungas behov av stöd och/eller skydd, planera och 
följa upp verkställda beslut. 

 
Utöver dessa riktlinjer finns föreskrifter, allmänna råd, handböcker och 
kunskapsstöd från Socialstyrelsen som har relevans för handläggning av 
ärenden som rör barn och unga, och som ska användas som stöd i 
handläggningen, bedömningar och ställningstaganden i de enskilda 
ärendena. Som komplement till riktlinjerna finns processbeskrivning och 
rutiner som har till syfte att beskriva och förtydliga detaljerna i 
handläggningsprocessen. 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-11-24 
Ert datum 
 

Diarienummer 
SN 2021/187 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Kungsgatan 61 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 03 01 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Sammanfattning  
 

Kommunen har det yttersta ansvaret för att barn och unga får det skydd och det stöd som de 
behöver. Kommunens skyldighet rörande barn och unga regleras i Socialtjänstlagen (SoL) och 
Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). 
 
Socialnämnden har, ett särskilt ansvar att verka för att barn och unga växer upp under trygga 
och goda förhållanden. (5 kap 1 § SoL). Barnets bästa ska alltid beaktas och det ska framgå av 
dokumentationen hur barnets röst har kommit till uttryck. Socialnämndens riktlinjer för 
handläggning av barn och unga är ett övergripande styrdokument utifrån socialtjänstens 
uppdrag. Riktlinjerna ska bidra till en rättssäker handläggning för barn och unga som placeras 
utanför hemmet och ska även bidra till att vården av barn och unga är trygg, säker, effektiv 
och kunskapsbaserad. Riktlinjerna ska ge personal som arbetar med placerade barn och unga 
stöd och vägledning i arbetet. 
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1. Inledning 
 
1.1 Riktlinjernas syfte  
Riktlinjerna är en vägledning i handläggningen gällande barn- och ungdomsärenden för 
socialnämnden i Kungsörs kommun. Riktlinjerna har tre huvudsyften: 
 
1. Ge en generell beskrivning av socialnämndens verksamhet gällande handläggning av barn- 
och ungdomsärenden när det gäller att utreda och bedöma barn och ungas behov av stöd eller 
skydd. 
2. Vara en vägledning i handläggningen för socialsekreterarna. 
3. Bidra till enhetliga bedömningsgrunder för att garantera likställighet och rättssäkerhet för 
de sökande och en god kvalitet i verksamheten. 
 
Dessa riktlinjer baseras huvudsakligen på Socialtjänstlagen (SoL), Lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU), Lag med särskilda bestämmelser om unga 
lagöverträdare (LUL), Offentlighets- och sekretess-lag (OSL), Barnkonventionen men berör 
också socialtjänstförordningen (SoF), samt Förvaltningslag (FL). 
Utöver dessa riktlinjer finns föreskrifter, allmänna råd, handböcker och kunskapsstöd från 
Socialstyrelsen som har relevans för handläggning av ärenden som rör barn och unga, och 
som ska användas som stöd i handläggningen, bedömningar och ställningstaganden i de 
enskilda ärendena. Som komplement till riktlinjerna finns processbeskrivning och rutiner som 
har till syfte att beskriva och förtydliga detaljerna i handläggningsprocessen. 
 
1.2 Socialnämndens ansvar 
Socialnämnden har enligt 5 kap 1§ SoL ett omfattande ansvar för de barn och unga som bor i 
kommunen, allt från trygga och goda uppväxtvillkor generellt till att ge omsorg och särskilt 
stöd till de barn, unga och familjer som är i behov av det. De aktuella riktlinjerna begränsas 
till det ansvarsområde som innefattar handläggning av enskilda ärenden som kommer till 
socialnämndens kännedom genom anmälan, ansökan, eller information på annat sätt. 
 
1.3 Samverkan och delaktighet   
Socialnämndens insatser för den enskilde ska utformas och genomföras tillsammans med 
denne och vid behov i samverkan med andra. Socialnämnden ska i frågor som rör barn som 
far illa eller riskerar att fara illa samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som 
berörs och aktivt verka för att samverkan kommer till stånd (5 kap. 1 a § SoL). Även i 
förvaltningslagen regleras myndigheters skyldighet att samverka. All samverkan ska ske med 
den enskildes samtycke och delaktighet med målet att öka den enskildes livskvalitet. 
 
1.4 Intern samverkan   
Enskilda som kommer i kontakt med Individ- och familjeomsorgen i Kungsör kan även ha 
behov av stöd från andra verksamheter. Samverkan ska därför ske med andra verksamheter 
för att enskilda ska få behövligt stöd. Individ- och familjeomsorgen har ansvar för stöd och 
insatser till personer med beroendeproblematik, personer som har utsatts för våld i nära 
relationer, för ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsinsatser samt frågor som rör barn och 
ungas bästa. Verksamheten svarar även för stöd till föräldrar i att ta det ansvar som åvilar alla 
föräldrar enligt föräldrabalken. I ärenden som kan beröra eller berör två eller flera 
verksamheter så bedömer berörda handläggare tillsammans i samverkan vem som ska svara 
för att tillgodose den enskildes behov. Detta kan innebära att ärendet kan handläggas 
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gemensamt och att insatser behöver ges från flera verksamheter. Om annan verksamhet 
informeras ska åtgärden dokumenteras genom journalanteckning eller motsvarande med 
angivande av eventuellt behövligt samtycke från enskild till kontakten med den andra 
verksamheten. 

2. Barnperspektivet och barnens delaktighet 
  
2.1 Barnperspektivet  
Socialtjänstens arbete ska genomsyras av ett barnperspektiv vilket innebär att socialnämnden 
ska försöka ta reda på hur barn och unga uppfattar och upplever sin situation och se olika 
beslutsalternativ ur barnets och den unges synvinkel. Detta innebär att följden av ett beslut för 
ett enskilt barn eller ungdom noga ska analyseras. Vid alla åtgärder som rör barn och unga ska 
de tillförsäkras det skydd och den omvårdnad som de behöver. Hänsyn ska också tas till de 
rättigheter och skyldigheter som vårdnadshavare har för barn och unga. 
 
2.2 Barnkonventionen 
Barnkonventionen är sedan den 1 januari 2020 lag vilket innebär att barn och ungas 
rättigheter fått en starkare ställning. Syftet med lagstiftningen är att den ska bidra till att 
synliggöra barn och ungas rättigheter i all offentlig verksamhet. Socialnämnden ska ta hänsyn 
till barnkonventionen i beslut och i sin verksamhet. I lagen om barnkonventionen finns inga 
regler om rätten att överklaga beslut. Barnkonventionen kopplat till socialtjänstens 
utredningar av barn och unga beskrivs i Socialstyrelsens Handläggning och dokumentation 
inom socialtjänsten och kapitlet ”Barnkonventionen och barnperspektivet i svensk 
lagstiftning”. 
 
2.3 Barns rätt till delaktighet och rätten att komma till tals 
För att barn och ungas rätt till delaktighet ska vara uppfylld enligt förarbetena till lagen, ska 
barn och unga fått relevant information, möjlighet att föra fram sina åsikter, att åsikterna har 
beaktats och att barn och unga har fått återkoppling och information om vad som beslutats och 
hur deras bästa har beaktats. Barn och unga ska förstå syftet med varför de tillfrågas och få 
information om vilka rättigheter som de har i kontakten med socialtjänsten. Barn och unga ska 
känna att deras medverkan har betydelse och att synpunkter tas på allvar. Barn och ungas rätt 
att komma till tals i mål och ärenden är lagfäst men om barnet eller den unge inte vill yttra sig 
ska det respekteras och informationen inhämtas på andra sätt. 
 
Barn och ungas rätt till delaktighet finns beskriven bland annat i Socialstyrelsens handböcker 
Utreda barn och unga och Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten och 
Socialstyrelsens Grundbok i BBIC. Se även Socialstyrelsens kunskapsstöd Bedöma barns 
mognad för delaktighet och Att samtala med barn – kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso- 
och sjukvården och tandvården. 

2.4 Barn över 15 år, partsställning 
Barn som fyllt 15 år har partsställning i mål och ärenden enligt SoL och LVU. Det innebär 
bland annat att ett barn över 15 år själv kan överklaga ett beslut. Är barnet däremot under 15 
år har det ingen möjlighet att själv föra talan. I de rättsliga mål där barnet erhåller ett 
offentligt biträde ska denne föra barnets talan samt överklaga beslut.  
 
Barn som har fyllt 15 år kan under vissa förutsättningar själv ansöka om och få bistånd även 
om vårdnadshavaren inte samtycker till insatsen. Bistånd i form av placering utom det egna 
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hemmet kan dock inte beslutas om vårdnadshavaren motsätter sig det. Vård utan 
vårdnadshavarens samtycke förutsätter beslut enligt LVU. Det omvända gäller när 
vårdnadshavare ansöker om bistånd i form av öppenvårdsinsatser att biståndet inte kan 
beviljas utan den barnets samtycke. 
 
2.5 BBIC - Barns behov i centrum 
Barns behov i centrum (BBIC) är ett arbetssätt som är anpassat efter socialtjänstens regelverk 
och framtaget av Socialstyrelsen för socialtjänstens myndighetsutövning. Arbetssättet BBIC 
omfattar all handläggning när det gäller barn och ungdomsärenden såsom 
förhandsbedömning, utredning, planering och uppföljning av insatser. Hur arbetet enligt 
BBIC ska genomföras finns beskrivet i Socialstyrelsens Grundbok i BBIC och Metodstöd för 
BBIC. 

3. Handläggning och dokumentation 
 
Ett ärende kan komma till Socialnämndens kännedom på olika sätt. Det kan ske skriftligen 
eller muntligen genom anmälan, information på annat sätt eller ansökan.   

3.1 Anmälan 
Vid en anmälan som rör barn och unga ska Socialnämnden genast göra en bedömning om 
barnet eller den unge är i behov av omedelbart skydd. En sådan bedömning dokumenteras och 
ska ha skett inom 24 timmar från att den inkommit till Socialnämnden. Om det under en 
förhandsbedömning framkommer uppgifter om att ett barn kan ha utsatts för våld eller andra 
övergrepp av en närstående eller bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot en 
närstående till barnet ska en utredning om barnets behov av stöd och hjälp inledas omgående.  

 
3.2 Information på annat sätt 
Socialnämnden kan också på annat sätt få information som leder till oro för ett barn och som 
kan föranleda en utredning. Mer information och exempel på information på annat sätt finns 
också i Socialstyrelsens bok ”Utreda barn och unga” under rubriken ”Aktualisera och 
förhandsbedöma” och i ”Metodstöd för BBIC” i kapitlet ”Aktualisera”. 

 
3.3 Förhandsbedömning 
Socialnämnden ska utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan, anmälan eller 
på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av 
nämnden. En sådan bedömning kan grunda sig på uppgifter om barnet eller familjen som 
finns i till exempel personakt eller tidigare inkomna anmälningar. I förarbetena betonas att en 
förhandsbedömning inte är en mindre utredning, utan en bedömning av om socialnämnden 
ska inleda en utredning eller inte. Det är inte acceptabelt att en förhandsbedömning tenderar 
att bli en form av miniutredning för att undvika utredning. 

Ett sådant beslut behöver däremot inte fattas om det redan pågår en utredning om barnet eller 
den unge som anmälan avser. Hur en förhandsbedömning ska genomföras finns beskrivet i 
Socialstyrelsens ”Utreda barn och unga” i kapitlen ”Aktualisera och förhandsbedöma”. 
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3.4 Ansökan 
En ansökan om bistånd från en enskild kan vara i skriftlig eller muntlig form. Det finns inga 
formella krav i vare sig Förvaltningslagen eller Socialtjänstlagen om hur en ansökan ska vara 
utformad. Uppstår det oklarheter kring om den enskildes avsikt är att ansöka eller inte vid 
kontakt med Socialnämnden så ligger det på nämnden att ta reda på vad den enskilde avser.  

Vid ansökan om bistånd ska en utredning enligt 11 kap. 1 § Socialtjänstlagen omgående 
inledas. Den som ansökt om stöd kan när som helst under utredningens gång återta sin 
ansökan och huvudregeln är att ärendet då ska avslutas. När ärendet gäller ett barn kan 
socialnämnden under sin handläggning av ansökan ha fått en sådan oro för barnets situation 
att utredningen fortsätter trots att ansökan återtagits. 

 
3.5 Utredning 
Utredning enligt 11 kap 1§ Socialtjänstlagen bedrivs i syfte att inhämta ett underlag som ska 
ligga till grund för ett beslut. Vårdnadshavare ska som grundregel genast underrättas om att 
utredning inletts. I vissa situationer kan det dock finnas särskilda skäl för Socialnämnden att 
avvakta med att informera vårdnadshavare för att till exempel planera barnsamtal för att 
bedöma barnet eller den unges behov av skydd eller avvakta polisförhör. För mer information 
se Socialstyrelsen handbok ”Utreda barn och unga” och kapitlet ”Särskilda skäl att inte genast 
underrätta vårdnadshavaren”. 

När en utredning pågår och när socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd eller stöd 
får nämnden, för bedömningen av behovet av insatser, konsultera sakkunniga samt i övrigt ta 
de kontakter som behövs. Utredningen ska bedrivas så att ingen utsätts för onödig skada eller 
olägenhet. Utredningen ska inte göras mer omfattande än vad som är motiverat av 
omständigheterna i ärendet. 

Utredningen ska bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast inom fyra månader. 
Genomförandet av en utredning samt vad den ska innehålla beskrivs i Socialstyrelsens 
”Utreda barn och unga Grundbok i BBIC” samt ”Metodstöd för BBIC”. 

Utredning som inletts har socialnämnden skyldighet att slutföra även om familjen flyttar till 
annan kommun. Den nya vistelsekommunen är dock skyldig att på begäran av den utredande 
Socialnämnden bistå i utredningen så att den nya kommunen kan fatta beslut. Om den nya 
vistelsekommunen samtycker till att ta över en pågående utredning, bör den fatta beslut om 
detta och skriftligt informera den kommun som inledde utredningen. 

 
3.6 Utredningsplan 
När en utredning inleds bör en utredningsplanering upprättas tillsammans med familjen. 
Utredningsplanen ska innehålla den faktiska planeringen av vilken information som ska 
hämtas in, vilka personer ska kontaktas och i vilket syfte. I den mån det är möjligt kan det 
anges när olika kontakter ska ske. Det kan under utredningens gång tillkomma frågor som 
medför att utredningsplanen behöver revideras. Mer information finns i Socialstyrelsens 
Utreda barn och unga samt i kapitlet ”Utreda” i Grundbok i BBIC. I BBIC metodstöd finns 
också vägledning och exempel på frågor som kan ställas i utredningsplaneringen. 

Sida 36 (55)



5 

 
3.7 Journalföring  
En rättssäker handläggning och dokumentation är en viktig del i det professionella sociala 
arbete som bedrivs inom socialtjänsten. Syftet med journalanteckningarna är att det ska gå att 
följa vad som görs i ärendet. Journalanteckningarna ska göras i kronologisk ordning och ska 
ge läsaren en bild av vad som hänt och vad som planeras i ärendet, genomförandet eller 
uppföljningen av en insats. Det är åtgärder, faktiska omständigheter och händelser av 
betydelse som ska antecknas. Journalanteckningarna bör vara kortfattade och innehålla tydliga 
hänvisningar till andra handlingar i akten som kan ge mer information. Journalanteckningarna 
ska föras fortlöpande och utan oskäligt dröjsmål. 

 
3.8 Beslutsunderlag  
Beslutsunderlaget ska innehålla en kort beskrivning av anledning till utredning, utredningens 
frågor, hur utredningen har genomförts och barnets behov. Det är viktigt att det framgår 
varifrån uppgifterna i beslutsunderlaget kommer och vilka överväganden som ligger till grund 
för Socialnämndens förslag till beslut. 

 
3.9 Analys och bedömning 
Efter att relevanta uppgifter har redovisats, ska det beskrivas hur uppgifterna har bedömts, det 
vill säga hur har analysen och bedömningsprocessen sett ut. Analysen ska visa hur barnets 
behov har bedömts och om det är relevant, vilka insatser som föreslås för att tillgodose 
barnets behov och mottaglighet. Analysen ska belysa om det har övervägts alternativa 
insatser. Det ska även framgå mål för insatser som föreslås. För mer information se 
Metodstöd enligt BBIC, Socialstyrelsen. 

 
3.10 Kommunicering 
I Förvaltningslagen 25§ framkommer att "Innan en myndighet fattar ett beslut i ett ärende ska 
den, om det inte är uppenbart obehövligt, underrätta den som är part om allt material av 
betydelse för beslutet och ge parten tillfälle att inom en bestämd tid yttra sig över materialet." 
Detta innebär att allt material som påverkar myndighetens beslut i frågan ska kommuniceras 
med den enskilde innan beslutet tas och ärendet avslutas. Med uppenbart obehövligt menas 
det material som inte ligger till grund för myndighetens beslut. Om en myndighet är osäker på 
om material ska kommuniceras eller inte ska man ta det säkra före det osäkra och 
kommunicera materialet med den som utredningen rör. Syftet med kommunikationskravet är 
att den sökande ska få möjlighet att påverka beslutet genom att yttra sig över eller lämna 
synpunkter på materialet innan beslut tas. Den enskilde ska få skälig tid på sig att lämna sina 
synpunkter. 
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3.11 Avsluta utredning, beslut och överklagan 
En utredning kan utmynna i flera olika slutsatser som till exempel att det finns behov av 
stödinsatser alternativt inget behov av stödinsatser. I beslutet om insats ska det framgå om och 
i så fall vilken insats som beviljats, omfattningen av insatsen samt hur lång tid beslutet gäller.  

Ett avslagsbeslut från en myndighet går i princip alltid att överklaga, om det inte uttryckligen 
står att beslutet inte är överklagningsbart. Överklagan ska ha inkommit skriftligt till 
Socialnämnden inom tre veckor från den dag då klaganden har tagit del av beslutet. Det är 
inte beslutsdatum som styr utan det datum då den enskilde tog del av beslutet. Socialnämnden 
ska i sin tur ta ställning till om överklagan kan anses vara inkommen i rätt tid och ompröva 
beslutet. Står Socialnämnden fast vid beslutet skickas det vidare till Förvaltningsrätten. Det 
faller inom Socialnämndens serviceskyldighet, som myndighet, att ge den enskilde råd och 
stöd i hur man överklagar om den enskilde önskar bistånd i frågan. 

 
3.12 Förlängning av utredningstid 
Om en utredning inte kan avslutas inom lagstadgade fyra månader kan socialnämnden ta 
beslut om att förlänga utredningen under en viss tid. Förlängningsbeslut ska fattas restriktivt 
eftersom avsikten med korta utredningstider är att förstärka den enskildes rättssäkerhet och 
minska osäkerheten i förhållande till socialtjänsten. Ett exempel på skäl till förlängning som 
anges i förarbetena till lagen är då en barnpsykiatrisk utredning eller en polisutredning i fall 
av sexuellt övergrepp mot barn inte kan slutföras inom föreskriven tid. 

 

3.13 Uppföljning efter avslutad utredning 
När en utredning avslutas med att socialtjänsten konstaterar att det finns behov av insatser och 
vårdnadshavarna eller barnet inte samtycker till erbjudna insatser, måste Socialnämnden i de 
allra flesta fall respektera denna inställning då socialtjänstens arbete bygger på frivillighet och 
den enskildes egen vilja. I vissa fall kan det dock kvarstå en stor oro för barnets situation. Då 
kan det vara viktigt att under ytterligare en tid kunna följa utvecklingen, exempelvis med 
förskola och skola, och samtidigt ha uppföljande samtal med vårdnadshavare och barn. I 
Socialtjänstlagen finns en bestämmelse om uppföljning efter avslutad utredning oberoende av 
samtycke från vårdnadshavarna eller barnet. Det är även möjligt att besluta om uppföljning 
efter avslutad utredning om en ansökan om tvångsomhändertagande av barnet avslagits av 
domstol. (Prop. 2012/13:10 s. 64-65 och s. 134). Läs mer i Socialstyrelsens Utreda barn och 
unga i kapitlet ”Om insatser och uppföljning”. 
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4. Placerade barn och unga  
 
4.1 Inledning  
Vid varje utredning ska det upprättas en utredningsplan. Utredningsplanen är ett 
arbetsmaterial som utgår från anmälan/ansökan och som vid behov ska revideras under 
utredningens gång. Syftet är att förtydliga vilka frågor som utredningen har för avsikt att 
besvara och hur dessa frågor ska besvaras. Det ska på ett konkret och tydligt sätt framgå för 
den enskilde vilka kontakter som nämnden behöver ta under utredningen. Barn och 
vårdnadshavare ska så långt det är möjligt vara delaktiga i utformandet av utredningsplanen.  

 
4.2 Vårdplan 
När barn och unga behöver vårdas utanför hemmet ska en vårdplan upprättas för den vård 
som socialnämnden avser att anordna. Så snart socialtjänsten överväger placering utom 
hemmet upprättas en vårdplan. Vårdplanen ska innehålla vårdens syfte, val av vårdform, 
kontakt mellan barn och föräldrar, villkor för vårdens upphörande, placeringens längd och 
uppföljning.  Vårdplanen upprättas som ett särskilt dokument och ska ligga till grund för 
vårdnadshavarens och den unges – om hen fyllt 15 år – ställningstagande till eventuellt 
samtycke. Vårdnadshavaren och den unge ska underteckna planen så att det klart framgår att 
de tagit del av den, förstått innehållet och huruvida de samtyckt till den eller inte. Vårdplanen 
ska revideras efter två år om barnet fortsatt är placerat. Läs mer i Socialstyrelsens handbok 
Placerade barn och unga i del 3 ”Inför placeringen”. 

 
4.3 Genomförandeplan  
En vårdplan ska kompletteras med en genomförandeplan. Hur ett beslut om insatser ska 
genomföras dokumenteras i en genomförandeplan. Genomförandeplanen ska regelbundet 
följas upp och revideras vid behov. Läs mer i Socialstyrelsens handbok Placerade barn och 
unga i del 4 ”Vårdens genomförande”. 

 
4.4 Placeringsalternativ 
 
4.4.1 Jourhem  

Jourhem tar emot barn eller unga för tillfällig vård. Om det inte finns särskilda skäl får ett 
barn placeras i ett jourhem i högst två månader efter att utredning avslutats. 

 
4.4.2 Familjehem  

När ett barn placeras ska det i enlighet med 6 kap. 5 § SoL i första hand övervägas om ett barn 
kan tas emot av någon anhörig eller annan närstående. Vad som är bäst för barnet ska dock 
enligt 1 kap. 2 § Sol alltid beaktas. Ett familjehem kan antingen vara ett hem i barnets 
nätverk, ett så kallat nätverkshem, eller ett hem där familjehemsföräldrarna inte har någon 
tidigare relation till barnet. Med familjehem avses ett enskilt hem som på uppdrag av 
socialnämnden tar emot barn och unga för stadigvarande vård och fostran, vars verksamhet 
inte bedrivs yrkesmässigt (3 kap. 2 § SoF). Ett beslut om familjehem ska vara tidsbegränsat 
och övervägas minst var sjätte månad (6 kap. 8 § SoL). 
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4.4.3 Hem för vård eller boende - HVB  

Hem för vård eller boende är ett hem som tar emot enskilda barn och unga för vård eller 
behandling i förening med ett boende. Verksamheten ska bedrivas yrkesmässigt med tillstånd 
från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) (3 kap. 1 § SoF och 7 kap. 1 § SoL). 

Ett beslut om hem för vård eller boende ska vara tidsbegränsat och övervägas minst var sjätte 
månad (6 kap. 8 § SoL). 
 
4.4.4 Särskilt Ungdomshem - SIS  

Särskilt ungdomshem bedrivs av Statens institutionsstyrelse (SiS) och är ett boende för barn 
och unga som enligt 3 § LVU behöver stå under särskilt noggrann tillsyn. Detta på grund av 
kriminalitet, missbruk eller annat socialt nedbrytande beteende. På särskilda ungdomshem kan 
barn och unga hållas kvar med tvång. 

5.4 Skyddat boende 

Skyddat boende är ett boende för den som behöver skydd mot hot, våld eller andra övergrepp. 
Syftet med ett skyddat boende är att stödja den som flyr från en våldsutsatt situation som 
uppstått i en nära relation. Skyddat boende ska öka säkerheten och tryggheten, förebygga 
fortsatt våldsutsatthet och verka stödjande. Det är inte möjligt att fatta beslut om skyddat 
boende för barn utifrån skyddsaspekten. Barn kan dock tillsammans med en förälder eller 
anhörig vistas på ett skyddat boende. Ett beslut i barnets akt innefattas av annan 
placeringsform. Enda undantaget från det är om det är en tonåring som är utsatt för någon 
form av hedersrelaterat våld och/eller förtryck, då ska beslutet fattas i ungdomens akt. 

Läs mer i Socialstyrelsens handbok Placerade barn och unga i del 2 ”Placeringsformer”. 

 

5. Handläggning utifrån placering enligt socialtjänstlagen 
 
5.1 Vård enligt Socialtjänstlagen  
Vård ska i första hand övervägas enligt socialtjänstlagen om det är möjligt. Utifrån att 
socialtjänstlagen bygger på frivillighet krävs samtycke till placering för att vård ska kunna ges 
enligt socialtjänstlagen. Samtycke ska inhämtas från vårdnadshavare och av den unge, i de fall 
den unge är 15 år eller äldre. 
 
5.2 Hälsoundersökning 
I samband med att barn 0-18 år eller unga 18-20 år placeras utanför det egna hemmet ska en 
hälsoundersökning erbjudas, om det inte bedöms vara obehövligt t.ex. på grund av att barnet 
nyligen har gjort en hälsoundersökning. Vid placering enligt SoL behöver handläggare 
inhämta vårdnadshavarens och/eller barnets samtycke till att hälsoundersökningen genomförs. 
Syftet med undersökningen är att identifiera aktuella och tidigare försummade hälso- och 
sjukvårdsbehov för att möjliggöra åtgärder. 
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När en hälsoundersökning blir aktuell ska region Västmanland underrättas om att barnet ska 
erbjudas en hälsoundersökning enligt 11 kap. 3 a § SoL. Region Västmanland är i sin tur 
skyldig att erbjuda och genomföra en hälsoundersökning. 

 

6. Handläggning utifrån lagen om vård av unga (LVU) 
 
6.1 Vård enligt LVU 
Socialnämnden kan med stöd av LVU lagstiftningen vidta beslut och ansöka om vård gällande 
barn och unga. Detta i situationer där det bedöms finnas en påtaglig risk för barnet eller den 
unges hälsa och utveckling. Det ska även saknas möjlighet att bedriva vården med stöd av 
tillförlitligt samtycke från barn och/eller vårdnadshavare.   

Förutsättningarna för dessa beslut regleras i LVU lagstiftningen, där barn och unga kan 
beredas vård med stöd av 2 § och/eller 3 § LVU. Det finns även möjligheter att omedelbart 
fatta vissa beslut såsom omedelbart omhändertagande och tillfälligt reseförbud i väntan på 
rättens beslut om vård. 

Vård enligt LVU kan även i vissa fall bli aktuellt för barn och unga under 18 år som har 
anknytning till andra länder eller okänd hemvist. I dessa fall ska bestämmelse i Bryssel II- 
förordningen och 1996 års Haagkonvention beaktas. Ett samarbete med UD kan behöva 
upprättas. Läs mer i Socialstyrelsens handbok LVU. 
 

6.2 Omedelbart omhändertagande 
Socialnämnden har möjlighet att i vissa situationer fatta beslut om omedelbart 
omhändertagande enligt 6 § LVU. Detta i situationer där det bedöms vara sannolikt att barnet 
eller den unge under 20 år behöver beredas vård med stöd av LVU och då beslutet från rätten 
inte kan avvaktas. 

Socialnämnden har möjlighet att i vissa situationer fatta beslut om omedelbart 
omhändertagande enligt 6 a § LVU. Detta i situationer när barn har anknytning till andra 
länder och svensk domstol inte är behörig att besluta om beredande av vård enligt LVU. 
Förutsättningarna för beslutet regleras i 6 a § LVU.  

De omedelbara omhändertaganden enligt 6 § LVU eller enligt 6 a LVU gäller omedelbart och 
kan inte överklagas. Socialnämnden ska skriftligen underrätta rätten om beslut om 
omhändertagande inom en vecka från den dag då beslutet fattades. Rätten ska sedan meddela 
om beslutet fastställs eller inte. 

Skillnaden mellan de två olika omhändertaganden är att 6 a § LVU inte handlar om ett 
omhändertagande inför beredande av vård med stöd av LVU, utan enbart för ”tillfällig vård”.   

Om rätten fastställer ett beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 § eller 6 a§, behöver 
socialnämnden inom fyra veckor från det att omhändertagandet verkställdes ansöka om att 
den unge ska beredas vård med stöd av LVU eller vara fortsatt omhändertagen för tillfälligt 
vård enligt 9 a §.  
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6.3 Upphörande av det omedelbara omhändertagandet 
Det omedelbara omhändertagandet upphör att gälla om ansökan om vård eller fortsatt 
omhändertagande inte gjorts inom angiven tid. Det omedelbara omhändertagandet upphör 
även när rätten avgör frågan om vård eller fortsatt omhändertagande. 
 
6.4 Ansökan om vård 
Beslut om vård enligt LVU meddelas av rätten efter en ansökan om vård enligt 4 § LVU från 
socialnämnden. Socialnämndens underlag för ansökan inhämtas via en utredning enligt 11 
kap 1 § socialtjänstlagen. Innehållet i ansökan regleras i 4 § LVU.  
Om vården inte har påbörjats inom fyra veckor från det att beslutet vann laga kraft upphör 
rättens beslut att gälla. Vården ska alltid påbörjas utanför det egna hemmet, men nämnden får 
medge att barnet får vistas i det egna hemmet om det antas bäst främja vården. 
 
6.5 Ansökan om fortsatt omhändertagande 
Socialnämnden ska ansöka om tillfälligt omhändertagande enligt 9 a § LVU om 
omhändertagandet enligt 6 a LVU bedöms behöva fortgå. Förvaltningsrätten kan utifrån 
ansökan medge ett fortsatt omhändertagande i max två månader åt gången. Ett fortsatt 
omhändertagande får pågå under högst ett år i följd, såvida inte fortsatt tillfällig vård är 
nödvändig. 
 
6.6 Läkarundersökning 
Socialnämnden får med stöd av 32 § LVU fatta beslut om läkarundersökning av barnet eller 
den unge i samband med LVU-vård. En sådan läkarundersökning ska ske innan nämnden gör 
sin ansökan om vård enligt 4 § LVU. Beslutet kan fattas utan samtycke från parterna i ärendet 
och läkarundersökningen kan genomföras med stöd av polishandräckning. 
 
6.7 Vård med anledning av brister i omsorgen 
När socialnämnden bedömer att ett barn eller den unge utsätts för en påtaglig risk för att 
skadas på grund av förhållanden i hemmet ska vården beredas med stöd av 2 § LVU. Vården 
förutsätter att barnet eller den unga är under 18 och att det saknas tillförlitligt samtycke från 
barnet och/eller dess vårdnadshavare. Vården får bedrivas till och med att den unge fyller 18 
år. 

6.8 Vård med anledning av den unges beteende 
Vård enligt LVU är i första hand avsett för barn under 18 år. Många ungdomar i åldrarna 
närmast däröver kan enligt förarbetena ha ett stort behov av de insatser som socialtjänsten kan 
ge. I LVU anges därför att en ung person som har fyllt 18 men inte 20 år får beredas vård med 
stöd av 3 § LVU. Detta under förutsättning att vården med hänsyn till den unges behov och 
personliga förhållanden i övrigt är lämpligare än någon annan vård t.ex Lagen om vård av 
missbrukare i vissa fall (LVM), lagen om psykiatrisk tvångsvård eller (LPT)eller lagen om 
rättspsykiatrisk vård (LRV) och det kan antas att behövlig vård inte kan ges med den unges 
samtycke. 

När socialnämnden bedömer att den unge utsätts för en påtaglig risk för att skadas på grund 
av eget beteende ska vården beredas med stöd 3 § LVU. Vården förutsätter att den unge är 
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under 20 år och att det saknas tillförlitligt samtycke från den unge eller dess eventuella 
vårdnadshavare. Vården får bedrivas till och med att den unge fyller 21 år. 

 
6.9 Förebyggande insatser med stöd av LVU 
Socialnämnden kan i vissa situationer fatta beslut om förebyggande insatser enligt 22 § LVU. 
Detta i situationer där det kan antas att den som är under 20 år till följd av ett beteende som 
avses i 3 § LVU, kommer att behöva beredas vård enligt LVU om beteendet fortsätter. 
Beslutet förutsätter att det stöd och behandling som nämnden bedömer att barnet eller 
ungdomen behöver, inte kan ges med samtycke från den unge (om den unge är över 15 år) 
och/eller vårdnadshavare. De förebyggande insatserna ska anges i en särskild behandlingsplan 
och kan utgöra behandling via öppenvården och/eller kontakt med en särskild förordnad 
kontaktperson. 

Besluten enligt 22 § LVU kan överklagas, men gäller omgående, vilket innebär att den kan 
verkställas under överklagningstiden. Vården ska omprövas på samma sätt som vård enligt 3 
§ LVU, och får inte pågå så länge det bedöms finnas förutsättningar för beslutet eller till dess 
att den unge fyller 21 år. 
 
6.10 Polishandräckning 
Socialnämnden eller nämndens ordförande kan fatta beslut om polishandräckning i syfte att 
genomföra läkarundersökning enligt 32 § LVU eller för att genomföra vård eller 
omhändertagande enligt LVU. Förutsättningarna för begäran om handräckningen är reglerad i 
43 § LVU. 
 
6.11 Utreseförbud 
Socialnämnden kan fatta beslut om tillfälligt reseförbud eller ansöka om reseförbud hos rätten 
med stöd av LVU. Detta kan ske vid misstanke om att någon under 18 år riskerar att föras 
utomlands eller lämna Sverige i syfte att ingå äktenskap eller en äktenskapliknande 
förbindelse, eller könsstympas. 

Det tillfälliga reseförbudet fattas av socialnämnden i de situationer när rättens beslut om 
utreseförbud inte kan avvaktas med hänsyn till risken för att barnet eller den unge förs 
utomlands eller lämnar Sverige.  

Socialnämndens ansökan om utreseförbud regleras enligt 31 b § LVU, och det är rätten som 
meddelar beslut om utreseförbud. Om utreseförbud har fattats, ska socialnämnden ompröva 
beslutet enligt 31 c § LVU. Socialnämnden har även möjlighet att fatta beslut om tillfälligt 
undantag från utreseförbudet enligt 31 § LVU. 

 
6.12 Begränsning av umgänge och hemlighålla vistelseort 
Socialnämnden kan begränsa ett barn under 18 års umgänge med vårdnadshavare eller 
förälder med umgängesrätt med stöd av 14 § LVU, om det bedöms vara nödvändigt och till 
barnets bästa. Socialnämnden har med stöd av 14 § LVU även möjlighet att besluta om att 
inte röja barnets vistelseort för föräldrar eller vårdnadshavare med stöd av 14 § LVU. Dessa 
beslut fattas inom ramen för utredning enligt 11 kap 1 § socialtjänstlagen och ska övervägas 
minst en gång var tredje månad. 
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Socialnämnden har även möjlighet att ansöka om skyddad folkbokföring för barn som vårdas 
enligt 2 § LVU. Detta i syfte att skydda barnet eller den unga emot vårdnadshavare eller 
annan person när vårdnadshavare inte vill eller förmår att skydda barnet, genom att fatta 
beslut om skyddad folkbokföring. 
 
6.13 Uppföljning, övervägande och omprövning vid placering 
Socialnämnden ska noga följa vården som tillämpas med stöd av socialtjänstlagen i enlighet 
med 6 kap. 7 b § SoL och med stöd av LVU i enlighet med 13 a § LVU.  

Socialnämnden ska i enlighet med 6 kap. 8 § SoL minst var sjätte månad överväga om vården 
fortfarande behövs och hur vården bör inriktas och utformas.  

I det fall ett barn eller den unge beretts vård med stöd av 2 § LVU, ska socialnämnden i 
enlighet med 13 § LVU minst var sjätte månad överväga om vård enligt lagen fortfarande 
behövs och hur vården ska utformas.  

I det fall ett barn eller den unge beretts vård med stöd av 3 § LVU, ska socialnämnden i 
enlighet med 13 § LVU inom sex månader från dagen för verkställighet av vårdbeslutet pröva 
om vården med stöd av lagen ska upphöra. Denna fråga ska därefter prövas fortlöpande inom 
sex månader från senaste prövning.  

Beslut enligt LVU ska upphöra omedelbart om socialnämnden bedömer att det inte längre 
finns skäl för vården eller utifrån rättens beslut.  
 
6.14 Vårdnadsöverflytt 
Socialnämnden ska efter tre år från att ett barn eller den unge varit placerad i samma 
familjehem särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden 
enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken. Därefter ska frågan övervägas årligen. Vad som ska beaktas 
vid dessa överväganden regleras i 6 kap. 8 § SoL och 13 § LVU. 

 

7. Brott mot barn 
Socialnämnden har till uppgift att verka för att barn som misstänks kan ha utsatts för brott och 
dennes närstående får stöd och hjälp. Ett barn som misstänks vara utsatt för brott ska vid 
behov skyddas och erbjudas stöd och insatser. I anmälningar där det finns misstanke om brott 
mot barn i form av fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, hedersrelaterat våld eller 
barn som bevittnat våld, ska en bedömning göras kring skyddsbehovet och om det ska göras 
en polisanmälan. 
 
7.1 Samverkan med Barnahus 
När det inkommer uppgifter till Socialnämnden som innehåller misstanke om brott mot barn 
behöver socialnämnden bland annat göra en bedömning kring eventuell polisanmälan. Denna 
bedömning görs i anonymt samråd med Barnahus. På Barnahus samverkar representanter från 
socialtjänst, polis, åklagare samt region Västmanland. Syftet med samverkan är att barn ska 
förhöras i en trygg och barnanpassad miljö samt att barn ska slippa upprepa sin berättelse för 
flera olika myndigheter. När polisanmälan om brott mot barn har gjorts bedömer Barnahus 
när samråd ska genomföras för vidare planering. 
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7.2 Polisanmälan  
Bedömningen om en polisanmälan ska göras enligt 12 kap 10 § SoL, angående misstanke om 
brott mot barn, bedöms i varje enskilt ärende utifrån barnets behov av skydd och stöd. 
Bedömningen ska göras initialt och sen fortlöpande under utredningstiden. Grundprincipen är 
att våld mot barn ska polisanmälas, det är dock av vikt att bedömningen om polisanmälan i 
första hand ska utgå ifrån barnets bästa. I vissa situationer kan socialnämnden bedöma att det 
inte är till barnets bästa att göra en polisanmälan direkt då anmälan inkommer, i det fallet ska 
ett ställningstagande göras. 
 
7.3 Information till vårdnadshavare  
När en polisanmälan har gjorts inleder polisen en förundersökning. Åklagare är 
förundersökningsledare. Socialnämnden omfattas av polisens förundersökningssekretess, 
vilket innebär att information om brottet ska minimeras till vårdnadshavare. Socialnämnden 
kan således behöva avvakta att informera vårdnadshavare, under en kortare period, om att 
social utredning har inletts.  

Polisen ska skyndsamt förhöra barnet. Om det dröjer mer än två veckor behöver 
socialnämnden bedöma hur länge polisförhör kan avvaktas och när socialnämnden behöver 
gripa in till skydd för barnet samt informerar vårdnadshavare. En dialog behöver i så fall föras 
med polisen kring vilken information som kan lämnas till vårdnadshavarna. Sekretessen får 
dock aldrig påverka socialnämndens bedömning av barnets behov av skydd. 
 
7.4 Barnförhör 
När vårdnadshavaren till barnet är den misstänkta förövaren genomförs oftast förhör med barn 
utan att vårdnadshavaren informeras. Anledningen är att barnets berättelse inte ska påverkas 
av någon annan. Tingsrätten utser en särskild företrädare för barnet. Den särskilda 
företrädaren företräder barnet under förhör och förundersökning samt eventuell rättegång. I 
samråd med åklagare bestäms om barnets socialsekreterare ska närvarar vid barnförhöret för 
att lyssna på barnets berättelse samt bedöma eventuellt behov av skydd. 
 
7.5 Läkarundersökning 
Åklagare kan fatta beslut om att barnet ska läkarundersökas för att fastställa eventuella fysiska 
skador inom ramen för brottsutredningen. Den särskilt förordnade företrädaren är den som ger 
sitt medgivande. Socialnämnden kan även inom ramen för LVU fatta beslut om att 
läkarundersöka barnet, vilket beskrivs närmare i stycket om ”LVU”.  

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan åklagarens beslut om läkarundersökning och 
socialnämndens då åklagare har till uppgift att bevisa brott och socialnämnden att se till att 
barnet får behövlig vård. 
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8. Öppna insatser enligt socialtjänstlagen 
 
8.1 Öppenvårdsinsatser 
Socialnämnden ansvarar för att det finns tillgång till öppna insatser för att kunna möta barn, 
unga och vårdnadshavares olika behov (3 kap. 6 a § SoL). För barn som har fyllt 15 år får 
nämnden besluta om öppna insatser utan vårdnadshavares samtycke, om det är lämpligt och 
barnet begär eller samtycker till det (3 kap. 6 a § SoL).  

Omfattningen på insatsen varierar utifrån behovet och ombesörjs i första hand internt. Om den 
egna nämnden inte kan uppfylla insatsbehovet kan även extern öppenvård beviljas. 
 

8.2 Uppdrag till utförare 
När socialsekreterare beviljar insats enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen ska de mål som bedöms 
föreligga formuleras och beskrivas i form av ett uppdrag som lämnas till utföraren. Målen ska 
vara konkreta, realistiska och uppföljningsbara.  
 

8.3 Genomförandeplan 
Hur en beslutad insats sedan ska genomföras dokumenteras i en genomförandeplan som 
upprättas hos utföraren. Genomförandeplanen upprättas med utgångspunkt från den 
beslutande nämndens uppdrag till utförare.  
När det gäller beslut om insatser i form av kontaktperson, kontaktfamilj eller särskilt 
kvalificerad kontaktperson är handläggaren i ärendet ansvarig för att upprätta en 
genomförandeplan då utföraren i dessa fall är lekmän. 

 
8.4 Kontaktperson och kontaktfamilj 
En kontaktperson och kontaktfamilj kan utses för att stötta den enskilde eller dennes 
närstående i personliga angelägenheter om den enskilde begär eller samtycker till det (3 kap. 6 
b § 1 st SoL). Syftet med insatsen kan till exempel vara att bryta isolering genom sociala 
aktiviteter och att öka barnets eller den unges nätverk.  

För unga under 21 år kan en särskilt kvalificerad kontaktperson utses om behov av särskilt 
stöd och särskild vägledning föreligger (3 kap. 6 b § 2 st SoL och 22 § LVU). Syftet med 
insatsen kan vara att motverka risken för missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig 
verksamhet eller annat socialt nedbrytande beteende.  

För barn som inte har fyllt 15 år får kontaktperson och särskilt kvalificerad kontaktperson 
bara utses om barnets vårdnadshavare begär eller samtycker till det (3 kap. 6 b § 2). 
 
8.5 Uppföljning av insats 
Ansvarig handläggare i ärendet ansvarar för att genomföra regelbundna uppföljningar under 
tiden som en öppenvårdsinsats pågår. Syftet är att tillsammans med barnet, vårdnadshavare 
och den som utför uppdraget följa upp om insatsen fungerar som avsett och uppfyller de 
uppsatta målen för insatsen. Vid uppföljning av insatsen avgörs om behovet av insatsen 
kvarstår eller inte. Visar uppföljningen att behoven är tillgodosedda och familjen inte längre 
behöver insatsen avslutas den. 
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9. Unga lagöverträdare  
 
9.1 Yttrande 
När det inkommer en begäran om yttrande från Åklagarmyndigheten eller 
undersökningsledare till socialnämnden, ska en utredning enligt 11 kap 1 § socialtjänstlagen 
inledas omgående. Inom ramen för utredningen skall socialnämnden lämna ett skriftligt 
yttrande till Åklagarmyndigheten eller undersökningsledare. Yttrandet ska bland annat 
innehålla en redogörelse för om den unge är lämplig för ungdomstjänst och/eller i behov av 
ungdomsvård. Innehållet i yttrandet i sin helhet regleras i 11 § LUL. Yttrandet ska handläggas 
och kommuniceras inom den angivna tidsramen. Om detta inte är möjligt ska socialnämnden 
begära förlängning hos Åklagarmyndigheten. 
 

9.2 Ungdomstjänst 
Ungdomstjänst är en påföljd som barnet eller den unge kan utdömas till och som 
socialnämnden ansvarar för att verkställa. Socialnämnden har ansvar att bedöma, besluta och 
följa upp arbetsplatsen, arbetsplanen och utse en lämplig handledare. Socialnämnden har 
ansvar att verkställa en särskild anordnad verksamhet. 
 
9.3 Ungdomsvård 
Ungdomsvård är en påföljd som barnet eller den unge kan utdömas till och som 
socialnämnden ansvarar för att verkställa. Ungdomsvården utförs enligt det ungdomskontrakt 
eller vårdplan som redovisats i yttrandet och som därmed ligger till grund för domstolens 
beslut. 
 

9.4 Underrättelseskyldighet 
Socialnämnden ska i vissa situationer skriftligen underrätta Åklagarmyndigheten vid allvarlig 
misskötsamhet eller vid andra hinder av verkställighet av ungdomstjänst och ungdomsvård.  
 

9.5 Sluten ungdomsvård 
Socialnämnden har ett visst ansvar för de unga som dömts och vårdas inom den slutna 
ungdomsvården. Socialnämnden kan komma att involveras i planeringen av vården och är 
skyldig att utan hinder av sekretess lämna ut den information om den unge som SiS behöver. 
Socialnämnden har ett särskilt ansvar för den unge efter den slutna ungdomsvården, då det 
kan finnas behov av insatser enligt SoL eller LVU i samband med frigivningen. 

Om den unge döms till sluten ungdomsvård i samband med en redan pågående LVU-vård, 
kan socialnämnden bestämma att vården med stöd av LVU ska bestå och ske samtidigt som 
den slutna ungdomsvården. 
 
9.6 Medling 
Kommunen är skyldig att sörja för att medling kan erbjudas när ett brott har begåtts av en 
person som inte har fyllt 21 år. Socialnämnden bör fråga det barn eller den unge som begått 
ett brott om han eller hon samtycker att bli kontaktad av medlingsverksamheten. Den unges 

Sida 47 (55)



16 

kontaktuppgifter kan överlämnas till medlingsverksamheten med stöd av samtycke från den 
som uppgifterna berör. Det är medlingsverksamheten som bedömer om ärendet är lämpligt för 
medling.  
 

9.7 Ungdomsövervakning 
Ungdomsövervakning är en påföljd som en ungdom kan dömas till, där kriminalvården 
ansvarar för verkställigheten. Under verkställigheten av påföljden ska socialnämnden utse en 
särskild handläggare för ungdomen. Socialnämnden ska samverka med Kriminalvården vid 
verkställighetsplanering och uppföljning av ungdomsövervakningen. Denna samverkan kan 
även vid behov ske tillsammans med andra berörda myndigheter och aktörer. 
Polismyndigheten kan även omhänderta och överlämna en ungdom under 18 år till 
socialnämnden. Detta om ungdomen bryter mot inskränkningar i rörelsefriheten och den inte 
är möjligt att överlämna ungdomen till förälder eller annan vårdnadshavare. 
 

9.8 LUL 31 § 
Socialnämnden ska vid en utredning enligt 11 kap 1 § SoL, där det framkommer att ett barn 
under 15 år begått ett brott överväga och bedöma behovet av att begära en utredning enligt 31 
§ LUL. Bedöms det finnas ett behov av en sådan utredning ska detta begäras skriftligen hos 
Polismyndigheten. 

 
9.9 Bevistalan 
Socialnämnden ska överväga möjligheten att framställa om att väcka bevistalan, om ett barn 
under 15 år misstänkts för att ha begått ett allvarligt brott. Detta i situationer där uppgiften om 
barnet har begått brottet eller inte kan påverka nämndens bedömning av barnets behov av vård 
och insatser.  
Framställan om att väcka bevistalan lämnas skriftligen inom ramen för utredning enligt 11 
kap 1 § socialtjänstlagen till domstol. 
 
9.10 Deltagande vid polisförhör 
Företrädare för socialnämnden kan eller ska delta vid polisförhör med barn och unga, 
beroende på vad det är för typ av brott, utredning och om det kan ske utan men för 
utredningen. Att delta i polisförhören är en uppgift som ska prioriteras och ske i samråd med 
polismyndigheten. 
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Vår handläggare 
Lena Dibbern 
 

Adressat 
Socialnämnden 

Beslutsattestanter jämte ersättare för 
socialnämnden och socialförvaltningen 2022 
Förslag till beslut 
Socialnämnden utser 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. 
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. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-29 

Lena Dibbern 
Socialchef 

Skickas till 
Socialförvaltningens ekonom (inkl. tjänsteskrivelse) 
Personer med attesträtt (inkl. tjänsteskrivelse) 
 
  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-11-29 
Ert datum 
 

Diarienummer 
SN 2021/185 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 03 34 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Diarienummer 
SN 2021/185 
Er beteckning 
 

Ärendebeskrivning 
Följande attestanter och ersättare föreslås för ansvarsnivå 4 i ekonomisys-
temet och gäller för alla identiteter därunder. Attest för kostnad som berör 
attestant själv hänvisas till närmast överordnad chef. 
 

Ansvar 4 och alla 
identiteter därunder 

Attestant Ersättare 

3000 Socialnämnden Lena Dibbern Christer Zegarra 
Eriksson 

3010 Socialförvaltningen 
gemensamt 

Lena Dibbern Christer Zegarra 
Eriksson 

   

3100 Gemensamt individ- 
och familjeomsorg (IFO) 

Christer Zegarra 
Eriksson 

Lena Dibbern 

3110 Utredningsenheten Christer Zegarra 
Eriksson 

Lena Dibbern 

3111 Vuxna (utrednings-
enheten) 

Josef Zsidó Christer Zegarra 
Eriksson 

3112 Barn och unga 
(utredningsenheten) 

Josef Zsidó Christer Zegarra 
Eriksson 

3113 Familjerätt (utred-
ningsenheten) 

Josef Zsidó Christer Zegarra 
Eriksson 

3140 Ensamkommande 
barn (utredningsenheten) 

Josef Zsidó Christer Zegarra 
Eriksson 

3120 Arbetsmarknad och 
försörjning 

Jenny Demervall Christer Zegarra 
Eriksson 

3121 Ekonomiskt bistånd 
(arbetsmarknad och 
försörjning) 

Jenny Demervall Christer Zegarra 
Eriksson 

3122 Arbetsmarknad 
(arbetsmarknad och 
försörjning) 

Jenny Demervall Christer Zegarra 
Eriksson 

3130 Öppenvårdsenheten Tringa Haradinaj  Christer Zegarra 
Eriksson 
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SN 2021/185 
Er beteckning 
 

 
 

  

3410 Gemensamt 
äldreomsorg (ÄO) 

Isabella Piva 
Hultström 

Lena Dibbern 

3411 Misteln (Område 2) Sandra Karlström Isabella Piva Hultström 

3412 Juvelen (Område 1) Kristin Nikka Isabella Piva Hultström 

3413 Hemtjänsten 
(Område 3) 

Sandra Karlsson Isabella Piva Hultström 

3414 Lärken/Ängen  Magdalena Larsson Isabella Piva Hultström 

3415 Rönnen/Korttids/ 
Natten (Södergården) 

Marie Krog Isabella Piva Hultström 

3416 Hälso- och sjukvård Kamyar Sheikhani Isabella Piva Hultström 

   

3420 Gemensamt området 
för funktionsstöd (OFS) 

Marie Ekblad  Lena Dibbern 

3421 Personlig assistans, 
Syrenens servicebostad, 
Bemanningsenheten  

Carina Wennerskog Marie Ekblad 

3422 Daglig verksamhet, 
bostad med särskilt stöd 
(BMSS) 

Cynthia Zegarra 
Eriksson 

Marie Ekblad 

3423 Bostad med särskilt 
stöd (BMSS) 1 (Borgen) 

Johanna Pettersson Marie Ekblad 

3424 Bostad med särskilt 
stöd (BMSS) 2 (Daglig 
verksamhet/daglig 
sysselsättning) 

Karoline Holmberg Marie Ekblad 

3425 Socialpsykiatri, 
bistånd, Tallåsgårdens 
stödboende 

Linda Forsman 
Axelsson 

Marie Ekblad 

 

Alla identiteter inom 
socialnämndens ansvars-
område 

Lena Dibbern Christer Zegarra 
Eriksson/ Isabella Piva 
Hultström/Marie 
Ekblad 
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Vår handläggare 
Lena Dibbern 
Socialchef 

Adressat 
Socialnämnden 

Checkteckningsrätt 2022 
Förslag till beslut 
Socialnämnden ger följande personer inom individ- och familjeomsorgen 
rätt att var för sig teckna checkar under 2022: 

 Christer Zegarra Eriksson, områdeschef 
 Jenny Demervall, enhetschef 
 Savarbek Shamilev, socialsekreterare 
 Jacqueline Vernhamn, socialsekreterare 
 Ida Ward, socialsekreterare 
 Anna Zakirova, 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 2022. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-30 – Checkteckningsrätt 2022 

Lena Dibbern 
Socialchef 

 

Skickas till 
Socialnämndens ekonom 
De utsedda 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-11-30 
Ert datum 
 

Diarienummer 
SN 2022/186 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 58 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Vår handläggare 
Eva-Kristina.Andersson@kungsor.se 
Kansliavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Socialnämnden 

Meddelanden delegationsbeslut 2021 
Förslag till beslut 
Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna. 

Sammanfattning 
En tillfällig pärm med  
 sammanställning av beslut som fattats av socialnämndens myndighets-

utskott 2021-11-25, §§ 115-123 och 
 sammanställning av beslut som har fattats med stöd av delegationsord-

ningen i socialförvaltningen sedan senaste sammanträdet 
 
hålls tillgänglig för nämnden under mötet. 

Beslutsunderlag 
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-06 
 Tillfällig pärm med sammanställning av delegationsbeslut 

Eva Kristina Andersson 
Nämndsekreterare 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-12-06 
Ert datum 
 

Diarienummer 
SN 2021/39 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 58 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Vår handläggare 
Eva-Kristina.Andersson@kungsor.se 
Kansliavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Socialnämnden 

Meddelanden 
Förslag till beslut 
Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning 
Dnr Handling 
SN 2021/134 Medicinskt ansvarig sjuksköterska har den 29 november 

2021 lämnat ett svar till Inspektionen för vård och 
omsorg i form av en komplettering i ärende Lex Sarah - 
omvårdnad av dement person 

SN 2020/191 Medicinskt ansvarig sjuksköterska har den 3 december 
november 2021 lämnat ett svar till Inspektionen för vård 
och omsorg på begäran om komplettering i Lex Maria-
anmälan - larm i hemtjänsten 

SN 2018/171 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-11-29, § 
205 – Bo Granudd (M) är ny ersättare i socialnämnden 
efter Maria Gripenberth (KD) som befriats från 
uppdraget. 

SN 2021/192 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-11-29, § 
202 – nya taxor och avgifter för 2022 är antagna. 

SN 2021/193 Rapport från Region Västmanland – Skillnader i 
livsvillkor och hälsa i Västmanland 

SN 2021/78 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-11-29, § 
204 – budgetramar, mål m.m. för 2022. 

SN 2021/184 Inspektionen för vård och omsorg har meddelat att de gör 
en tillsyn avseende omplacering av placerade barn under 
18 år. I ett första skede begärs handlingar in och 
Inspektionen meddelar därefter om kommunen väljs ut 
frö fortsatt tillsyn eller inte. 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-12-06 
Ert datum 
 

Diarienummer 
SN 2021/45 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 58 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-12-06 
Ert datum 
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Diarienummer 
SN 2021/45 
Er beteckning 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2021-12-06 Meddelanden 

Eva Kristina Andersson 
Nämndsekreterare 
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