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§ 18 Besök från hjälpmedelscentrum/hjälp-
medelsnämnden 

Beslut 

Socialnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Verksamhetschef AnneChristine Ahl och hjälpmedelsstrateg LiseLotte 

Eriksson informerar om Hjälpmedelscentrum och hjälpmedelsnämndens 

verksamhet. Informationen visar bl.a. på vad Hjälpmedelscentrum har för 

uppdrag, vem som står för kostnaden för olika typer av hjälpmedel och hur 

Kungsörs kommun får del av hjälpmedlen.  
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§ 19 Information från förvaltningen 2022 
Diarienummer SN 2022/1 

Beslut 

Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Under ärendet lämnas följande information: 

Socialchefen Lena Dibbern informerar om  

• att statsbidraget för återhämtningsbonus har sökts för att till-

sammans med KC Group genomföra inspirationsföreläsning m.m. 

för alla medarbetare inom äldreomsorgen och området för 

funktionsstöd 

• omställningsstöd för ca 25 ledare i organisationsförändring genom 

företaget Mirakelboxen  

• extern och opartisk utredning av förhållanden i hemtjänsten 

område 2 som underlag till plan för att få en fungerande arbetsgrupp 

inklusive intervjuer med ca 35 medarbetare och 2 enhetschefer 

• stabsarbete har påbörjats med anledning av kriget i Ukraina.  

Områdeschef individ- och familjeomsorg Christer Zegarra Eriksson 

informerar om 

• ny befattning tillsatt som teamledare på individ- och familje-

omsorgen 

• de särskilda uppdrag som ett par medarbetare haft på arbetsmarknad 

och försörjning tas bort. Istället skapas en teamledartjänst på 

arbetsmarknad och försörjning 

• fått en miljon kronor under ett år till ett socialt projekt för att jobba 

mer förebyggande kring ungdomar. Medlen till projektet kommer 

från en utdelning från fastighetsbolaget. 

• rekrytering pågår till vakant tjänst inom administration som 

ytterligare en systemadministratör 

Kvalitetsutvecklare Annika Jungklo informerar om  

• förvaltningens kvalitetsledningssystem 

• kommunens applikation Hypergene där man lägger in mål, ekonomi 

och kvalitetsberättelse  
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§ 20 Ekonomisk uppföljning 2022 
Diarienummer SN 2022/4 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna 

Sammanfattning 

Socialnämnden prognosisterar ett underskott per 28 februari om -1 925 tkr 

inklusive statsbidrag. Statsbidragen för socialnämnden uppgår till cirka 7 

100 tkr per februari och utan statsbidrag hade socialnämnden prognosisterat 

ett underskott om -9 025 tkr. 

Omställningsarbetet t.ex. inom hemtjänsten pågår men effekthemtagningen 

kan ännu inte redovisas då det kvarstår problem med systemet TES. Arbetet 

fortlöper och prognosen av effekthemtagningen förväntas kunna ses under 

hösten 2022. 

Prognosen inom socialförvaltningen fördelas enligt nedan: 

• Individ- och familjeomsorg: -1 020 tkr 

• Äldreomsorg: -4 466 tkr 

• Området för funktionsstöd: -3 538 tkr 

• Statsbidrag: +7 100 tkr 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 21 Socialförvaltningens patientsäkerhets-
berättelse 2021 
Diarienummer SN 2022/44 

Beslut 

Socialnämnden godkänner socialförvaltningens patientsäkerhetsberättelse 

för 2021 med mål för 2022. 

Sammanfattning 

Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren upprätta en patientsäker-

hetsberättelse senast den 1 mars varje år. I berättelsen ska det framgå  

1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående 

kalenderår, 

2. vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och 

3. vilka resultat som har uppnåtts 

Socialförvaltningen har sammanställt en Patientsäkerhetsberättelse för 2021 

med utsikt på 2022. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-28 

Socialförvaltningens patientsäkerhetsberättelse 2021 

Skickas till 

Socialchefen 

Verksamhetschef HSL 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska  
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§ 22 Budget 2023-2025 - behov, prioriteringar, 
investeringar m.m. 
Diarienummer SN 2022/10 

Beslut 

Socialnämnden lägger redovisningen med godkännande till handlingarna.  

Socialchefen får i uppdrag att komplettera ärendet med en risk- och 

konsekvensbeskrivning inför redovisningen till budgetberedningen. 

Sammanfattning 

Socialchef Lena Dibbern kommer att redovisa följande för budgetbered-

ningen inför budget 2023 med plan 2024-2025: 

• behov 

- icke täckta behov 2022, befolkningsutveckling, öppna de 12 nya 

lägenheterna på Södergården utbyggnad av trygghetsboende, 

placeringar av barn och unga, vuxna samt internatboende 

skolungdom LSS, paradigmskifte genom Nära vård, 

digitalisering/välfärdsteknik, kompetensförstärkning och arbete för 

attraktiv arbetsgivare 

• prioriteringar 

- förebyggande och rehabiliterande insatser i verksamheterna, 

införande av välfärdsteknink och digitalisering av verksamheterna, 

effektivisering med ökad/bibehållen kvalitet och kompetens-

försörjning 

• investeringar under en tioårsperiod 

- IT-infrastruktur och digitala hjälpmedel, arbetstekniska hjälpmedel, 

inventarier samt utbyte av bilar 

• övrigt 

- redovisning av möjliga effektiviseringar 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-14 med bilaga 

Skickas till 

Socialchefen  
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§ 23 Krav- och befattningsspecifikationer inom 
område individ och familjeomsorg (IFO) 
Diarienummer SN 2022/45 

Beslut 

Socialnämnden bordlägger ärendet till nästa möte. 

Sammanfattning 

Syftet med dokumentet är att för respektive enhet inom området, få sam-

stämmighet gällande generella kompetenskrav samt tydligt beskriva verk-

samhetens behov och arbetsgivarens efterfrågan och krav på respektive 

befattning kopplat till uppdraget. Rekryterande chef tillämpar i samband 

med rekryteringar, texten för respektive befattning.  

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse  
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§ 24 Nedläggning av faderskap enligt 
föräldrabalken 2 kap 7 § p 1 och 2 
**SEKRETESS** 
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§ 25 Nedläggning av faderskap enligt 
föräldrabalken 2 kap 7 § p 1 och 2 
**SEKRETESS** 
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§ 26 Meddelanden till socialnämnden 
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 säkerställa 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. 
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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  
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§ 27 Meddelanden delegationsbeslut 
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  
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§ 28 Remiss från den parlamentariska kommit-
tén för kultur, fritid m.m. – Förslag till kultur- 
och fritidspolitisk plan 2022-2025 
Diarienummer SN 2022/47 

Beslut 

Socialnämnden lämnar följande yttrande: 

Nämnden önskar mer fokus på folkhälsa och kultur- och fritidsinsatser för 

den växande gruppen. Det är viktigt att hela kommunen tillsammans 

arbetar  för att kommunens äldre ska fortsätta vara aktiva och känna 

gemenskap med andra så att både psykisk och fysisk hälsa bibehålls och 

man är i behov av mindre insatser på annat sätt. Planen kan också 

kompletteras med tydligare mål som går att följa upp. 

Sammanfattning 

Det kultur- och fritidspolitiska programmet 2021 ska revideras. I samband 

med revideringen kommer dokumentet att byta namn till Kultur- och 

fritidspolitisk plan. 

Socialnämnden har getts möjlighet att lämna förslag/synpunkter på planen 

senast den 7 april 2022. 

Beslutsunderlag 

Remiss av förslag till kultur- och fritidspolitisk plan 2022-2025 

Skickas till 

Den parlamentariska kommittén för kultur, fritid m.m. 


