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Socialnämnden
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Socialnämndens protokoll
Tid

Tisdagen den 26 april 2022, klockan 13:30–16:10

Plats

Hellqvistsalen

Paragrafer

29–38

Protokollet

Anslås: 2022-04-28 till och med 2022-05-19
Förvaras: Kansliet, kommunhuset

Ledamöter

Linda Söder-Jonsson (S) Ordförande, Marita Pettersson (S) 1:e vice
ordförande, Mattias Söderlund (V), AnneMarie Andersson (C) 2:e
vice ordförande, Ronja Lund-Wall (M), Eleonor Westlund (C)

Tjänstgörande ersättare

Ann-Catrin Cederlund (S), Anita Roots (SD), Robert Redenkvist (SD)

Ersättare

Åse Verner (S), Yvonne Ericsson (M), Bo Granudd (M)

Övriga deltagare

Lena Dibbern socialchef, Isabella Piva Hultström områdeschef
äldreomsorg § 29-32, Marie Ekblad områdeschef funktionsstöd,
Christer Zegarra Eriksson områdeschef individ- och familjeomsorg §
29-33, Kristoffer Nyholt nämndsekreterare § 29-35, Eva Kristina
Andersson sekreterare

Justerare

Ordinarie: Eleonor Westlund
Ersättare: Marita Pettersson

Justering

Kansliet, 2022-04-27, kl 16:00

Sekreterare
Eva Kristina Andersson

Ordförande
Linda Söder-Jonsson

Justerare
Eleonor Westlund
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§ 29 Information från förvaltningen 2022
Diarienummer SN 2022/1

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Under ärendet lämnas följande information:
Socialchefen Lena Dibbern informerar om
•

nyöppning på Mötesplats Tallåsgården

•

mottagning av flyktingar från Ukraina - Kommunen ska i nuläget
ta emot 44 personer. Idag har vi 10 personer. På Tallåsgården finns
11 lägenheter som är godkända att använda som tillfälligt boende,
men de boende ska flyttas ut i vanliga bostäder vartefter de finns
tillgängliga. Kommunen ska fokusera på arbete och trivsel. Ett privat
företag har vunnit en upphandling och ska ta emot 120 ukrainska
flyktingar i Torpa
Covidläget - restriktionerna lyfta, alla i riskgrupp inom vård och
omsorg har fått fjärde vaccinsprutan. Kungsör är en av tre
kommuner i landet som inte haft något dödsfall i boendena
Kungsör har placerat sig på 28 plats i äldreomsorgen i
medborgarundersökningen
Äldreomsorgsplanens fokus på insatser i tidiga skeden har gett
resultat - inga aktiva i kö till boendena.
en ny nulägesbeskrivning av behoven av boenden fram till 2027 ska
tas fram
Länsstyrelsen ha gjort tillsyn av alkoholhandläggning

•
•
•
•
•

Områdeschefen individ- och familjeomsorg Christer Zegarra Eriksson
informerar om
• öppenvården - tolvstegsbehandlingen för KAK igång med tre
grupper för ca 30 personer
• utförarsidan - alternativ språkinlärning (ASP) igång
Områdeschefen funktionsstöd Marie Ekblad informerar om
•
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•

Den 21 april ordnades en kickoff med framtidsfokusför alla
medarbetare inom funktionsstödsområdet

Områdeschef äldreomsorg Isabella Piva Hultström informerar om
•

nära vård-arbetet fortskrider och samarbetet med vårdcentralen
fungerar fint. Idag är tio inskrivna. Digitala ronder två gånger i
veckan.

Beslutsunderlag
SF tjänsteskrivelse 2022-04-13
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§ 30 Komplettering av Avgifter för
socialförvaltningen
Diarienummer SN 2022/56

Beslut
Socialnämndens förslag: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
•
•

anta kompletterande avgifter för socialförvaltningen att gälla från
och med den 1 juli 2022.
räkna upp samtliga avgifter enligt KPI årligen

Sammanfattning
Justering av priserna för mat i samband med insats enligt § 9.7 Lag
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, korttidstillsyn
även kallat ungdomsfritids.
Avgift för mat i samband med insats enligt § 9.6, Lag (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade, korttidsvistelse har i den tidigare
versionen av taxor och avgifter fallit bort. Taxan införs igen och har i
samband med detta prisjusterats.
Viss justering av text och summor under punkten hemsjukvård och
hembesök.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse
Bilaga: Dokument taxor och avgifter

Skickas till
Kommunstyrelsen
Lena Dibbern Socialchef
Marie Ekblad, Områdeschef
Christer Zegarra Eriksson, Områdeschef
Isabella Piva Hultström, Områdeschef
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§ 31 Ekonomisk uppföljning 2022
Diarienummer SN 2022/4

Beslut
Socialnämndens förslag: Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen
till handlingarna.
Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Socialförvaltningen har inkommit med prognos för 2022. Totalt prognostiserar socialförvaltningen en negativ budgetavvikelse om -479 tkr, -7 579
tkr exklusive statsbidrag.
Omställningsarbetet t.ex. inom hemtjänsten och effekthemtagningen kan
delvis redovisas dock kvarstår det problem med systemet TES. Arbetet
fortlöper och prognosen av den totala effekthemtagningen samt hur den
fördelas mellan de kommande åren förväntas kunna ses under hösten 2022.
Prognosen inom socialförvaltningen fördelas enligt nedan exklusive
statsbidrag:
•
•
•
•

Individ- och familjeomsorg: -408 tkr
Äldreomsorg: -3 465 tkr
Funktionsstöd: -3 705 tkr
Statsbidrag: +7 100 tkr

Prognos inklusive statsbidrag:
•
•
•

Individ- och familjeomsorg: +512 tkr
Äldreomsorg: +2 714 tkr
Funktionsstöd: -3 705 tkr

Beslutsunderlag
SF tjänsteskrivelse

Skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 32 Beredning av budget och investeringar
2023-2025 inklusive beskrivningar av
verksamhetsförändringar inför kommande
budgetramar
Diarienummer SN 2022/10

Beslut
Socialnämnden äskar 24 miljoner kronor för 2023 med hänvisning till de
konsekvensbeskrivningar som tagits fram.
Om inte de äskade medlen beviljas förutsätter nämnden att kommunstyrelsen inte pekar ut områden som beviljade medlen ska användas till.

Sammanfattning
Vid socialnämndens sammanträde 2022-03-22 beslutade socialnämnden att
lägga redovisningen med godkännande till handlingarna och uppdra åt
socialchefen att komplettera ärendet med en risk- och konsekvensbeskrivning inför redovisningen till budgetberedningen.
Den gjorda kompletteringen och investeringsplan 2023 - 2033 redovisas för
socialnämnden.
Budgetberedningen har gett nämnderna i uppdrag att prioritera i sina behov.

Överläggning
Nämnden diskuterar möjliga prioriteringar.
Överläggningen ajourneras i tio minuter för bl.a. diskussioner i grupperna.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-13 med bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedning
2022-04-11 § 4

Skickas till
Kommunstyrelsen
Socialchefen
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§ 33 Krav- och befattningsspecifikationer inom
område individ och familjeomsorg (IFO)
Diarienummer SN 2022/45

Beslut
Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Syftet med dokumentet är att för respektive enhet inom området, få samstämmighet gällande generella kompetenskrav samt tydligt beskriva verksamhetens behov och arbetsgivarens efterfrågan och krav på respektive
befattning kopplat till uppdraget. Rekryterande chef tillämpar i samband
med rekryteringar, texten för respektive befattning.

Överläggning
Noteras att datavana ska tas bort ur beskrivningarna.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse
Krav- och befattningsbeskrivningar IFO 2022
SN 2022-03-22, § 23 (Bordläggning)

Skickas till
Josef Zsidò, enhetschef
Jenny Demervall, enhetschef
Tringa Haradinaj, enhetschef

Justerandes signatur

Sida

8 (15)

Utdragsbestyrkande

Dokumenttyp

Protokoll
Beslutande organ

Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2022-04-26

§ 34 Remiss av Biblioteksplan 2022-2024
Diarienummer SN 2022/68

Beslut
Socialnämnden önskar framföra att det är en bra genomarbetad plan och att
det som skrivs i avsnittet "Äldre personer" ger en bra service och täcker
behovet. Följande faktafel bör dock ändras:
•
•

I avsnittet "Äldre personer": Två boende former finns - Misteln är ett
trygghetsboende och Södergården är ett särskilt boende. Vid
Tallåsgården finns en öppen mötesplats
I avsnittet "Biblioteksservice inom vård och omsorg" bör det ändras
till att det finns sju gruppbostäder och en servicebostad, fyra
avdelningar på det särskilda boendet och ett trygghets-boende.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har remitterat ett förslag till biblioteksplan 2022-2024 till
socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Sista dag att lämna
yttrande är den 15 maj 2022.
Alla kommuner ska ha en biblioteksplan enligt bibliotekslagen.
Biblioteksplan Kungsörs kommun 2022-2024 ska ersätta Biblioteksplan
2019-2021. Biblioteksplanen ska vara en utvecklingsplan på kort och lång
sikt och visa på en hållbar struktur för kommunens samlade biblioteksverksamhet.

Beslutsunderlag
Remiss inkl. förslag till biblioteksplan 2022-2024

Skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 35 Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut 2022
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: Under denna rapporteringsperiod, 1/1 2022- 31/3 2022 har två beslut
som tidigare rapporterats som icke verkställda, verkställts eller avslutats. Ett
ärende som avser kontaktperson är fortfarande inte verkställt.
LSS: Under denna rapporteringsperiod, 1/1 2022-31/3 2022 har de två
tidigare besluten enligt LSS som inte var verkställda verkställts eller
avslutats.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda
gynnande biståndsbeslut
Bilaga: Sammanställning icke verkställda beslut

Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Revisorerna
Lena Dibbern, socialchef
Marie Ekblad, områdeschef
Christer Zegarra Eriksson, områdeschef
Linda Forsman Axelsson, enhetschef
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§ 36 Revidering av delegationsordningen
Diarienummer SN 2022/73

Beslut
Socialnämnden reviderar delegationsordningen enligt förvaltningens förslag
med tillägget att ingen återrapportering av delegationsbeslut enligt C.12.14
behöver göras till nämnden.

Sammanfattning
Socialförvaltningen föreslår att delegationsordningen kompletteras med:
Ärende: C.12.14 Yttrande över ansökan om antagande som hemvärnsman
5 § hemvärnsförordningen (1997:146)
Delegat: Vuxenhandläggare individ- och familjeomsorg
Ersättare för delegat: Enhetschef utredningsenheten, individ- och
familjeomsorg

Överläggning
Nämnden diskuterar behovet av återrapportering och konstaterar att ingen
rapportering av delegationsbeslut av dessa yttranden behövs.

Beslutsunderlag
SF tjänsteskrivelse 2022-04-13 Revidering av socialnämndens
delegationsordning

Skickas till
Delegater
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§ 37 Meddelanden till socialnämnden 2022
Diarienummer SN 2022/2

Beslut
Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna.

Sammanfattning
Dnr

Handling

SN 2021/17

Länsstyrelsen gör verksamhetstillsyn inom alkoholområdet i Kungsör.
Tillsynen består av:
- genomgång av kommunala styrdokument (t.ex. riktlinjer
för serveringstillstånd och tillsynsplan) och information
till näringsidkare och allmänhet (t.ex. på kommunens
websida)
- granskning av akter och beslut i ärenden
- intervjusamtal med nämndrepresentant/er, chef/er och
handläggare den 7 april 2022

SN 2021/205

Socialförvaltningen har rekvirerat statsbidrag ”Äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med äldre i fokus”.

SN 2022/17

Socialförvaltningen har rekvirerat statsbidrag ”Öka
specialistundersköterskekompetens inom vård och omsorg om äldre samt vård och omsorg om personer med
demenssjukdom”.

SN 2022/27

Socialförvaltningen har ansökt om statsbidrag för 2022
för att ”främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg
(Återhämtningsbonusen)”

SN 2022/31

Socialförvaltningen har rekvirerat statsbidrag ”Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer”

SN 2022/38

Socialförvaltningen har rekvirerat statsbidrag ”Subventioner av familjehemsplaceringar”

SN 2022/50

Socialförvaltningen har rekvirerat statsbidrag ”Kostnader
till följd av satsningen Äldreomsorgslyftet 2022

SN 2022/51

Socialförvaltningen har rekvirerat statsbidrag ”Säkerställa
god vård och omsorg om äldre personer”

SN 2022/52

Socialförvaltningen har rekvirerat statsbidrag ”Habiliteringsersättning 2022”
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SN 2022/60

Socialförvaltningen har rekvirerat statsbidrag ”Motverka
ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och
omsorgen om personer med demenssjukdom”

SN 2022/49

Områdeschef Christer Zegarra Eriksson har godkänt
ändrade avtalsvillkor för tjänsten SSBTEK.

SN 2022/53

Socialchef Lena Dibbern har tecknat samverkansavtal
med Arboga kommun om dödsbohandläggning.

SN 2022/57

Områdeschef Christer Zegarra Eriksson tecknat avtal med
Västra Mälardalens Kommunalförbund om drift av Rcard
för IFO

SN 2022/54

Socialchef Lena Dibbern har tecknat samverkansavtal
med Region Västmanland om samarbete om läsbehörighet i sammanhållen journalföring med tillhörande bilagor
i form av personuppgiftsbiträdesavtal, samarbetsavtal
HSA och överenskommelse om tillgång till IT-stöd för
läsbehörighet.

SN 2022/59

Arbetsmiljöinspektionen gör inspektion på Södergården/
natt med anledning av mottagen begäran om åtgärden
enligt 6 kap 6a § arbetsmiljölagen från skyddsombud

SN 2021/184

Inspektionen för vård och omsorg har beslutat avskriva
ärende Tillsyn av kommunens arbete med barns delaktighet vid omplaceringar mellan olika vårdformer oavsett
om placeringen skett med stöd av socialtjänstlagen eller
lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga
(LVU).
De har, utifrån de uppgifter kommunen lämnat, valt att
inte granska Kungsörs kommun ytterligare inom den
aktuella tillsynen.

SN 2022/67

Förvaltningsrätten i Karlstad har beslutat överlämna mål
till Förvaltningsrätten i Uppsala för handläggning. Ärendet gäller offentlig upphandling av vår och behandling
unga.

SN 2019/11

Sveriges Kommuner och Regioner har lämnat en återkoppling för 2021 för den gemensamt finansierade
satsningen på en kunskapsstyrd socialtjänst under åren
2020-2023.

SN 2021/78

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2022-03-11, §
62. Kommunfullmäktige har beslutat utöka Kungsörs
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kommuns investeringsbudget med 1,8 miljoner kronor för
2022 för att överföra investeringsmedel från 2021 till
2022 så att socialnämnden kan slutföra sina investeringar:
- införa nytt verksamhetssystem
- inreda 12 nya boende platser på Södergården samt
- fortsätta digitalisering
SN 2022/71

Socialchef Lena Dibbern har undertecknat ett avtal med
Accresco Hälsa AB om beredskapssjuksköterska

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-04-13
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§ 38 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 2022-03-15, §§ 39-42 och 2022-03-24, §§ 43-51
sammanställning av beslut som har fattats med stöd av
delegationsordningen i socialförvaltningen sedan senaste
sammanträdet

hålls tillgänglig för nämnden under mötet.

Beslutsunderlag
•
•
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Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-13
Tillfällig pärm med sammanställning av delegationsbeslut

Utdragsbestyrkande

