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§ 1 Presentation av ny enhetschef hälso- och 
sjukvård - Kamyar Sheikhani 

Beslut 

Socialnämnden hälsar Kamyar Sheikhani välkommen till det nya jobbet i 

kommunen och ser fram emot det kommande samarbetet. 

Sammanfattning 

Kamyar Sheikhani presenterar sig, sin bakgrund och de utmaningar han ser 

för enheten.    
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§ 2 Presentation av ny aktivitetssmordnare - 
Anna Hellberg 

Beslut 

Socialnämnden hälsar Anna Hellberg välkommen till det nya jobbet i 

kommunen och ser fram emot att följa utvecklingen av mötesplatserna. 

Sammanfattning 

Anna Hellberg presenterar sig, sin bakgrund och den utveckling hon 

tillsammans med kollegan Birgitta Rosander planerar för mötesplatserna 

som hälsofrämjande och förebyggande verksamhet.  
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§ 3 Information - Lägesrapport för arbetet med 
jämställdhetsintegrering – Utveckling av 
mötesplatser på Tallåsgården och Misteln 
Diarienummer SN 2020/18 

Beslut 

Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna. 

Sammanfattning 

Aktivitetssamordnare Anna Hellberg lämnar en lägesrapport i arbetet kring 

mötesplatser. Den genomlysning som gjordes 2019 kompletteras med en ny 

enkät till de på Misteln. Ambitionen är att kunna erbjuda ett utbud som alla 

kan delta i oavsett kön. De aktiviteter som ordnas ska främja hälsa och vara 

attraktiva för många. 

Återöppning av mötesplatsen på Tallåsgården planeras till den 4 april 2022.  
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§ 4 Information - sammanslagning av samord-
ningsförbund till ett länssamordningsförbund 
Diarienummer SN 2022/40 

Beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Idag finns tre samordningsförbund i Västmanland. Frågan om en eventuell 

sammanslagning till ett länssamordningsförbund initierades redan 2015. 

Efter flera uppdrag och utredning är vi nu framme vid att ett beslut kan 

fattas vid länsägarmötet 2022. En kommundialog med Kungsör erbjuds den 

12 april där man kan framföra vad man vill ha ut av förbundet. 

Kommunfullmäktige ska besluta om kommunen vill ingå i processen.  
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§ 5 Information från förvaltningen 2022 
Diarienummer SN 2022/1 

Beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Under mötet lämnas följande information: 

• socialchef Lena Dibbern och områdeschef äldreomsorg Isabella Piva 

Hultström informerar om förändringen för samordnad hemtjänst och 

TES som planeringsverktyg. Den nya organisationen visar på 

problem på Misteln. Förvaltningen arbetar med att komma till rätta 

med problemen. 

• områdeschef äldreomsorg Isabella Piva Hultström informerar om att 

vaccination med fjärde dos mot Covid-19 påbörjas den 28 februari 

2022 till samma grupper som dos tre 

• områdeschef funktionsstöd Marie Ekblad informerar 

om sjukfrånvaron i verksamheterna och Covid läget i 

verksamheterna. 

• socialchef Lena Dibbern meddelar att diskussion om registerutdrag 

eller inte har återupptagits med HR-avdelningen 

• områdeschef individ- och familjeomsorg Christer Zegarra Eriksson 

informerar om att nya drogterapeuter nu är på plats, fyllda grupper 

för 12-stegsbehandling sätts ihop, kommunen får ytterligare 15 

introduktionsjobb för försörjningsstödstagare, fortsatt satsning 

samverkan arbetsmarknad - LSS och äldreomsorg, desinformation i 

media kring socialtjänst som omhändertar t.ex. muslimska barn och 

omvänder dem till annan tro, lokal informationskampanj kommer 

kring vad socialtjänsten gör, viss personalomsättning  
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§ 6 Information om förvaltningens arbete med 
Verksamhetsplan 2022 
Diarienummer SN 2021/78 

Beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Socialförvaltningen upprättar verksamhetsplaner i tre nivåer, förvaltning, 

område och enhet. Genom planerna löper en röd tråd från kommunfull-

mäktiges övergripande mål och indikatorer, till nämndens mål och 

indikatorer, förvaltningens strategier och uppdrag, områdets strategier och 

uppdrag och slutligen enhetens aktiviteter.  

Förvaltningen visar arbetet med verksamhetsplaner som exempel på hur den 

politiska styrningen genomsyrar förvaltningens arbete på alla nivåer. 

Beslutsunderlag 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-07 jämte exempel på 

planer på de tre nivåerna 

Skickas till 

Förvaltningschef  

Områdeschefer  
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§ 7 Socialnämndens årsbokslut och verksam-
hetsberättelse 2021, inklusive måluppfyllelse 
Diarienummer SN 2022/9 

Beslut 

Socialnämnden godkänner förslaget till årsbokslut med verksamhets-

berättelse 2021 och överlämnar det till kommunstyrelsen för inarbetning i 

kommunens årsredovisning. 

Socialnämnden framställer hos kommunstyrelsen om att få föra över medel 

för följande investeringar till 2022 års budget: 

• nytt verksamhetssystem socialförvaltningen (1 miljon kronor) 

• digitala hjälpmedel trygghet (300 000 kronor) 

• inventarier ny boendeavdelning Södergården (500 000 kronor) 

Sammanfattning 

Socialförvaltningen har upprättat förslag till årsbokslut och verksamhets-

berättelse för 2021. 

I dokument lämnas en redovisning av: 

• organisation 

• omvärlds- och framtidsanalyser 

• måluppfyllelse och socialnämndens mål 

• kvalitet 

• miljö 

• jämställdhet  

• ekonomi och resultat 

• personal 

• periodens viktigaste händelser  

• rapportering av internkontroll 2021 

Totalt redovisar nämnden ett positivt resultat om 256 159 000 kronor, vilket 

är en positiv avvikelse mot budget på 4 213 000 kronor. 

Beslutsunderlag 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse  

• Årsbokslut och verksamhetsberättelse 2021 

Skickas till 

Kommunstyrelsen, inkl. årsbokslut  
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§ 8 Ekonomisk uppföljning 2022 
Diarienummer SN 2022/4 

Beslut 

Socialnämnden tackar informationen och överlämnar den till 

kommunstyrelsen för kännedom. 

Sammanfattning 

T.f. ekonomichef Marko Ravlic informerar om det ekonomiska läget efter 

en månad. Nämnden går in med stora utmaningar för att få en budget i 

balans. Det är oklart hur mycket redan vidtagna åtgärder kommer att ge. 

Någon regelrätt prognos på helår kan inte göras nu. Noteras bl.a. att redan 

gjorda placeringar inom individ- och familjeomsorgen årets första månad 

kommer att ge höga kostnader.  

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 9 Uppföljning av tillsynsplan enligt 
alkohollagen för 2021 
Diarienummer SN 2021/21 

Beslut 

Socialnämnden lägger uppföljningsrapporten till handlingarna. 

Sammanfattning 

Alkoholsamordnaren har gjort en uppföljning av planen för tillsyn av tillsyn 

av serveringsställen enligt alkohollagen.  

Under 2021 har ambitionen varit att kommunen skulle genomföra minst ett 

tillsynsbesök på respektive serveringsställe i Kungsörs kommun. Under året 

har det med anledning av Covid -19 inte genomförts så många yttre tillsyner 

som var sagt enligt fastställd tillsynsplan. De tillsynsomgångar som 

kommunen genomfört har varit kvällstid då detta är den tid på dygnet då 

risken för alkoholpolitiska olägenheter är som störst på serveringsställen. 

Tillsynsbesök på de centrala serveringsställen som lockar flest gäster har 

prioriterats. Samtliga serveringsställen har inte fått ett tillsynsbesök under 

året. 

Sedan våren 2018 använder förvaltningen kreditupplysningstjänsten Syna.se 

vilket möjliggör bevakning av befintliga tillståndshavare i kommunen. 

Denna bevakning har ersatt det tidigare remissförfarandet och har 

effektiviserat den inre tillsynen. 

Tillsynen under året (såväl inre som yttre) har renderat i ett öppnat 

tillsynsärende som ej ledde till administrativt ingripanden enligt 9 kap. 

alkohollagen från kommunen. Det aktuella bolaget försattes i konkurs. 

Förvaltningens bedömning är att tillståndshavarna i kommunen generellt 

sköter verksamheterna på ett tillfredsställande sätt och är måna om att följa 

alkohollagens bestämmelser. 

Beslutsunderlag 

Uppföljning av plan för tillsyn av serveringsställen enligt alkohollagen 

Skickas till 

Alkoholhandläggaren  
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§ 10 Plan för tillsyn enligt alkohollagen 2022 i 
Kungsörs kommun 
Diarienummer SN 2022/6 

Beslut 

Socialnämnden antar föreslagen plan för tillsyn av serveringsställen enligt 8 

kap alkohollagen (2010:1622). Planen avser tillsynsverksamhet för år 2022. 

Sammanfattning 

Alkoholhandläggaren har upprättat ett förslag till plan för tillsyn av 

serveringsställen år 2022 enligt alkohollagen i Kungsörs kommun. 

Tillsyn enligt alkohollagen sker på två sätt 

• inre tillsyn - sker för att se till att de förutsättningar när det gäller 

personlig och ekonomisk lämplighet för tillståndshavare som förelåg 

vid tillståndets meddelande, fortsatt föreligger. Den inre tillsynen är 

rent administrativ och genomförs löpande i huvudsak genom 

kreditupplysningstjänsten Syna.se 

• yttre tillsyn - innebär besök på serveringsstället. Denna tillsyn sker i 

syfte att kontrollera att tillståndshavaren sköter serveringen i 

enlighet med alkohollagens regler. Den yttre tillsynen omfattar även 

kontroll av ordningsläget utanför serveringsstället. Den yttre 

tillsynen samordnas i regel alltid med polismyndigheten och andra 

myndigheter. Yttre tillsyn sker i regel alltid oanmält och kan äga 

rum närsomhelst under serveringsställets öppettider. I Kungsörs 

kommun ska alla serveringsställen få yttre tillsyn vid minst ett 

tillfälle per år. 

Utöver detta ska ska kommunen utgöra en stödjande funktion till 

tillståndshavarna i kommunen. Kommunen samverkar därför med 

Länsstyrelsen när det gäller utbildningar i ansvarsfull alkoholservering, samt 

erbjuder enklare utbildningar för nyanställd serveringspersonal till de 

tillståndshavare som anser sig behöva det. Kommunen är sammankallande 

till ett gemensamt restaurangråd till vilket alla tillståndshavare i 

kommunerna Köping, Arboga och Kungsör bjuds in. 

I Kungsörs kommun finns den 1 januari 2022 tre serveringstillstånd, 

samtliga bedöms ha behov av minst ett tillsynsbesök/år. 

Beslutsunderlag 

Förslag till tillsynsplan 
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Skickas till 

Alkoholhandläggaren  
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§ 11 Uppföljning av internkontrollplan 2021 
Diarienummer SN 2020/177 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av den interna 

kontrollen 2021 inklusive de åtgärder som vidtas för att komma till rätta 

med de avvikelser som uppmärksammats. 

Redovisningen överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom. 

Sammanfattning 

Uppföljning av den interna kontrollen för 2021 visar några avvikelser. För 

de avvikelser som noterats redovisas också vilka åtgärder som vidtas för att 

komma till rätta med avvikelserna. 

Beslutsunderlag 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse jämte redovisningar av 

kontrollmoment  

Skickas till 

Förvaltningschef 

Områdeschefer 

Kommunstyrelsen (inkl. tjänsteskrivelse med bilagor)  
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§ 12 Granskning av kvalitet och efterlevnad av 
genomförandeplaner, socialnämndens 
verksamheter, oktober 2021 
Diarienummer SN 2022/33 

Beslut 

Socialnämnden godkänner rapport och redovisning av internkontrollpunkt, 

Genomförandeplaners kvalitet och efterlevnad. 

Sammanfattning 

I socialnämndens internkontrollplan för år 2021 är en av kontrollpunkterna 

kvalitet och efterlevnad av verksamheternas genomförandeplaner. 

Under oktober 2021 genomförde förvaltningens kvalitetsstrateg en 

granskning. Genomförandeplanerna som granskades var 98 till antalet och 

utgjorde 20 procent av det sammanlagda brukar/klientantalet som vid det 

aktuella granskningsdatumet uppgick till 493.  

Granskningen har genomförts enligt SOSFS 2014:5 Socialstyrelsens 

förskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs 

med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. 

Genomförandeplanerna valdes slumpvis ut från dokumentationssystemet 

VIVA.  

Granskningens resultat visade på ojämn kvalitet och efterlevnad. 

Dokumentationen var bristfällig och följde inte fullt ut Socialstyrelsens 

rekommendationer och råd. Åtgärder för förbättringar behövs för att 

utveckla och upprätthålla kvalitén.  

Utifrån granskningens resultat kommer chef tillsammans med medarbetare 

att upprätta en aktivitetsplan med ansvar och tidsangivelse. 

En mall för egenkontroll av verksamhetens genomförandeplaner finns 

framtagen. En rutin för genomförandeplaner behöver tas fram. Uppföljning 

av granskningens resultat och åtgärder kommer att ske. 

Beslutsunderlag 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-07 

• Rapport och redovisning granskning av genomförandeplaner inom 

SN 2021 

• Bedömningsmall egenkontroll genomförandeplan 
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Skickas till 

Kvalitetsstrateg  
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§ 13 Granskning av hälso-och 
sjukvårdsorganisationen, socialförvaltningen 
Kungsörs kommun 
Diarienummer SN 2022/32 

Beslut 

Socialnämnden godkänner Rapport Granskning av hälso- och 

sjukvårdsenheten hösten 2021. 

Sammanfattning 

Socialförvaltningen har tagit fram ett material för granskning av 

socialnämndens verksamheter. Syftet med granskning är att upprätthålla en 

kvalitativ och rättssäker verksamhet, få en hållbar utveckling för individ, 

organisation och samhälle. Insatserna ska vara av god kvalitet. För 

utförandet av uppgifterna ska det finnas personal med lämplig utbildning 

och erfarenhet. Kvalitén i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande 

utvecklas och säkras. SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete. 

Nämnden ska inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet 

med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter 

som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna 

granskningen/kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i 

övrigt tillfredsställande sätt. Kommunallagen 6 kap 7 §.  

Först ut att granskas är Hälso-och sjukvårdsenheten i Kungsörs kommun. 

Socialnämnden i Kungsörs kommun tillhandahåller hälso- och sjukvård till 

medborgarna. 

Kvalitén inom hälso-och sjukvården har under hösten 2021 granskats av 

förvaltningens kvalitetsstrateg, genom besök på enheten och intervjuer av 

områdeschef, medarbetarrepresentant och förvaltningens medicinskt 

ansvarige sjuksköterska (MAS). Granskningen har genomförts på samtliga 

framtagna granskningspunkter. De punkter som har granskats handlar bland 

annat om basal hygien, tystnadsplikt, bemötande, delaktighet och inflytande, 

rutiner samt kompetensnivå på legitimerad personal. 

Granskningen visar på en tillförlitlig kvalitet över lag, samtidigt finns 

förbättringar att göra. Att upprätthålla och utveckla kvalitén kräver 

ansträngning och fortlöpande arbete av enhetens medarbetare.  

Utifrån granskningens resultat kommer chef tillsammans med medarbetare 

att upprätta en aktivitetsplan med ansvar och tidsangivelse. 
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Uppföljning av granskningens resultat och åtgärder kommer att ske. 

Beslutsunderlag 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-07 

• Rapport granskning av Hälso- och sjukvårdsorganisationen, 

socialförvaltningen i Kungsörs kommun, hösten 2021 

  

Skickas till 

Kvalitetsstrateg  
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§ 14 Arkivansvarig och arkivredogörare för 
socialnämnden 
Diarienummer SN 2021/188 

Beslut 

Socialnämnden utser socialchef Lena Dibbern till arkivansvarig för 

socialnämndens ansvarsområde (oförändrat). 

Till arkivredogörare inom socialnämndens ansvarsområde utses: 

• för allmänna administrativa ärenden – nämndsekreterare Eva 

Kristina Andersson (oförändrat) till och med 2022-05-31, från och 

med 2022-06-01 nämndsekreterare Kristoffer Nyholt 

• för mellanarkiv och närarkiv individ- och familjeomsorg samt 

biståndshandläggning Vård och omsorg – administratör Annmarie 

Åhs och administratör Lana Ristic 

• för närarkiv hälso- och sjukvård – Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Mikael Wiröstrand 

Detta beslut ersätter nämndens tidigare beslut om arkivansvarig och 

arkivredogörare. 

Sammanfattning 

Enligt arkivreglementets § 3 ska varje myndighet ha en arkivansvarig samt 

en eller flera arkivredogörare för att fullgöra arkivuppgifter hos 

myndigheten.  

Socialnämnden har vid olika tidpunkter utsett olika personer till dessa 

uppdrag. Personalomsättning, organisationsförändringar m.m. har gjort att 

dessa beslut till viss del inte längre är aktuella. 

Senaste beslut om arkivansvarig och arkivredogörare för socialnämnden 

fattades 2019-02-19. Beslutet behöver uppdateras då personalförändringar 

skett. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-10 

Skickas till 

De utsedda 

Kommunstyrelsen i egenskap av arkivmyndighet 

Arkivarien  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 21 (24) 

Beslutande organ 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-02-22 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 15 Rapportering av ej verkställda gynnande 
biståndsbeslut per den 31 december 2021 
Diarienummer SN 2022/5 

Beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten och överlämnar den till 

kommunfullmäktige och revisorerna. 

Sammanfattning 

Socialförvaltningen rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg de 

gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte har verkställts inom tre 

månader från beslutsdatum. Socialförvaltningen rapporterar även avbrott i 

verkställigheten om beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader 

från dagen för avbrottet. Socialförvaltningen rapporterar till Inspektionen 

för vård och omsorg de gynnande beslut enligt 9 § punkterna 2-10 LSS som 

inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Socialförvaltningen 

rapporterar även avbrott i verkställigheten om beslutet inte har verkställts på 

nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Enligt 16 kap. § 6 h SoL ska 

innehållet i rapporten delges kommunfullmäktige. Rapportering ska ske en 

gång per kvartal. 

• SoL - Socialförvaltningen har tre icke verkställda beslut enligt 4 kap. 

1 § SoL att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för 

fjärde kvartalet 2021. 1 av dessa 3 beslut gäller barn och unga och 

resterande vuxna personer. 

• LSS - Socialförvaltningen har två icke verkställda beslut enligt 9 § 

punkterna 2-10 LSS att rapportera till Inspektionen för vård och 

omsorg för fjärde kvartalet 2021 

• Verkställda beslut under perioden - under rapporteringsperioden har 

tre tidigare rapporterade beslut verkställts. Dessa tre beslut avsåg 

plats på Säbo. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse jämte bilaga.  

Skickas till 

Kommunfullmäktige 

Revisionen (inkl. tjänsteskrivelse med bilaga) 

Socialchef 

Områdeschefer 

Enhetschef biståndshandläggare  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 22 (24) 

Beslutande organ 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-02-22 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 16 Meddelanden till socialnämnden 2022 
Diarienummer SN 2022/2 

Beslut 

Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning 

Dnr Handling 

SN 2021/63 Förvaltningen har återrapporterat 2021 års statsbidrag i 

syfta att återställa en god vård och omsorg av äldre 

personer. 

SN 2021/65 Förvaltningen har återrapporterat 2021 års statsbidrag till 

kommuner för subventioner av familjehemsplaceringar. 

SN 2021/77 Förvaltningen har återrapporterat 2021 års statsbidrag för 

att motverka ensamhet bland äldre och för ökade kvalitet 

i vården och omsorgen om personer med demenssjuk-

dom. 

SN 2021/76 Barnens Rätt i Samhället (BRIS) har skickat ett tack för 

verksamhetsbidraget. 

SN 2021/134 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har beslutat 

avsluta ärende efter anmälan enligt Lex Sarah gällande 

omvårdnad av dement person. 

SN 2021/143 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har beslutat 

avsluta ärende om eventuell ansökan om utdömande av 

särskild avgift hos förvaltningsrätten i ett ej verkställt 

beslut - särskilt boende 

SN 2022/4 Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-01-31, § 1 

Ekonomisk uppföljning 2021. Uppdrag till bl.a. social-

nämnden att återkomma under 2022 med åtgärder för 

budget i balans för 2022. 

SN 2021/78 Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-01-31, § 13 

Socialnämnden - Detaljbudget 2022-2024 inklusive mål 

och investeringsbudget. Redovisningen lagd till hand-

lingarna. 

SN 2021/136 Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-12-13, § 

249 Uppdrag till socialnämnden och barn- och utbild-

ningsnämnden kring stiftelser i Kungsörs kommun. 



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 23 (24) 

Beslutande organ 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-02-22 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden har fått i uppdrag att genomföra de 

förslag som nämnden kommit in med. 

SN 2021/110 Statistiska Centralbyrån (SCB) har översänt resultat av 

beräkningar avseende utjämning av LSS-kostnader 

mellan kommuner för utjämningsåret 2022 

SN 2021/183 Arbetsmiljöverket kommet att genomföra stickprovs-

inspektioner på gruppbostad Borgen och hemsjukvården 

den 10 februari 2022. 

SN 2020/174 Räddningstjänsten Mälardalen har beslutat upphäva tidi-

gare föreläggande avseende LSS-boendet Näckrosen på 

Tallåsgården. Verksamheten är sedan årsskiftet 2021/ 

2022 flyttad till andra lokaler på samma fastighet men i 

en annan byggnad och uppfyller numer brandskyddskrav 

för särskilt brandskyddskrav för behovsprövat boende. 

SN 2021/138 Förvaltningen har lämnat uppgifter för prestationsbaserat 

statsbidrag för att minska andelen timanställningar inom 

kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre. Till-

delning kommer att beräknas och beslutas av Socialsty-

relsen för de kommuner som uppfyllt villkoren för bi-

draget. 

SN 2022/21 Områdeschef Isabella Piva Hultström har tecknat ett avtal 

med Saand service och omsorg AB för leverans av väl-

färdstjänst i form av personlig assistans åt en brukare 

enligt assistanslagen.  

SN 2022/28 Områdeschef Christer Zegarra Eriksson har tecknat ett 

tilläggsavtal med Securitas Sverige AB om säkerhets-

tjänster kring överfallslarm vid individ- och familje-om-

sorgen på Thor Modéns gata 12, Kungsör. 

SN 2021/142 Förvaltningen har gjort en slutredovisning av 

statsbidraget – God och nära vård 2021. 

  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-02-07  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 24 (24) 

Beslutande organ 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-02-22 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 17 Meddelanden delegationsbeslut 2022 
Diarienummer SN 2022/3 

Beslut 

Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna. 

Sammanfattning 

En tillfällig pärm med  

• sammanställning av beslut som fattats av socialnämndens 

myndighetsutskott 2021-12-16, §§ 124-138 och 2022-01-27, §§ 1-

16. 

• sammanställning av beslut som har fattats med stöd av 

delegationsordningen i socialförvaltningen sedan senaste 

sammanträdet och 

• delegationsbeslut 2022-01-19 från socialnämndens ordförande – 

Kompletterande uppgifter i Inspektionen för vård och omsorgs 

tillsyn av LSS-boendet Borgen 

hålls tillgänglig för nämnden under mötet. 

Beslutsunderlag 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-07 

• Tillfällig pärm med sammanställning av delegationsbeslut 


