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Socialnämndens protokoll 
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§ 62 Presentation av nya enhetschefer  

Beslut 

Socialnämnden hälsar Joakim Kinnander och Maria Marin välkommen till 

det nya jobbet i kommunen och ser fram emot det kommande samarbetet.  

Sammanfattning 

Den nya enhetschefen för området funktionsstöd, Joakim Kinnander, och 

interimschef på Mistelns trygghetsboende, Maria Marin, presenterar sig och 

berättar om sin bakgrund och deras kommande arbete inom Kungsörs 

kommun. Maria redogör samtidigt för det uppdrag hon fått för tiden som 

interimschef och de iakttagelser hon utifrån detta uppdrag gjort under den 

första månaden.   
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§ 63 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 

• En motion om krav på utdrag ur belastningsregistret för alla 

nyanställda inom vård och omsorg har lämnats till 

kommunfullmäktige. Lena ställer sig bakom motionen och stämmer 

av med nämnden som är positiva till motionen.  

• En motion gällande ett samarbete inom KAK för införande av LOV 

vid upphandling av välfärdstjänster har lämnats in till 

kommunfullmäktige. Lena har stämt av med Köping och Arboga 

som för närvarande inte har för avsikt att införa LOV. Lena menar 

att det inte finns underlag för att införa LOV i en så pass liten 

kommun som Kungsör. 

• Socialförvaltningen planerar att återuppta arbetet med 

verksamhetsbesök nu när läget inte är lika ansträngt på grund av 

covid. 

Beslutsunderlag 

SF tjänsteskrivelse 2022-09-19  
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§ 64 Delårsbokslut per den 31 augusti 2022 
Diarienummer SN 2022/8 

Beslut 

Socialnämnden godkänner socialförvaltningens förslag till delårsbokslut och 

överlämnar det till kommunstyrelsen för inarbetning i kommunens 

delårsbokslut per den 31 augusti 2022. 

Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att fortsätta arbetet med åtgärder 

för ekonomi i balans. 

Sammanfattning 

Socialförvaltningen har upprättat ett förslag till delårsbokslut per den 31 

augusti.  

 

I delårsbokslutet framgår, förutom ekonomisk ställning, även bl.a. 

organisation, läget kring måluppfyllelse, redogörelse för kvalitets-, miljö- 

och jämställdhetsarbete, styrande nyckeltal, personalredovisning och 

periodens viktigaste händelser. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-09-27 

Förslag till delårsrapport 2 - 2022-09-21 

Skickas till 

Kommunstyrelsen (inkl tjänsteskrivelse och delårsbokslut)  
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§ 65 Workshop Internkontrollplan 2023 
Diarienummer SN 2022/14 

Beslut 

Socialnämnden tackar för ledamöternas och tjänstemännens deltagande 

under workshopen.  

Sammanfattning 

Under sammanträdes genomfördes en workshop för att arbeta fram underlag 

till nämndens internkontrollplan 2023. 

Materialet från workshopen kommer sammanställs för att, under 

socialnämndens presidium, göra en risk- och konsekvensanalys. 

Ärendet kommer tas upp igen under socialnämndens sammanträde i oktober 

för att fatta beslut om förslag till internkontrollplan.  
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§ 66 Förlängd kunskapsstyrning Socialtjänst 
2024 
Diarienummer SN 2022/108 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att under 2023 till SKR finansiera ett gemensamt 

system för kunskapsstyrning i socialtjänsten med 1,95 kr/invånare i 

avvaktan på ett förslag till en långsiktig finansiering av verksamheten.  

Sammanfattning 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid 

sammanträde den 10 juni 2022, beslutat 

att förlänga rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering 

av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 

verksamheter till och med 2024. 

att i en skrivelse informera kommunerna beslutet samt be dem meddela 

SKR sitt ställningstagande till förlängningen senast den 1 december 2022. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-07-27 

Meddelande från Socialstyrelsen - Förlängd rekommendation 

kunskapsstyrning Socialtjänst 2024 

Skickas till 

Lena Dibbern  
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§ 67 Arkivbeskrivning för socialnämnden 
Diarienummer SN 2021/189 

Beslut 

Socialnämnden beslutar om arkivbeskrivning för socialnämnden i enlighet 

med förvaltningens förslag  

Sammanfattning 

Av arkivreglemente § 4 framgår att varje myndighet i Kungsörs kommun 

ska upprätta en arkivbeskrivning. Arkivbeskrivningen ska innehålla 

uppgifter om: 

• Myndighetens organisation och uppgifter 

• Myndighetens historia 

• De viktigaste ärende- och handlingstyperna hos myndigheten 

• Sökingångar till arkivet 

• Inskränkning i tillgängligheten genom sekretess 

• Gallringsbeslut som tillämpas 

• Myndighetens arkivansvarige samt arkivredogörare 

Arkivbeskrivningen ska hållas kortfattad. 

Beslutsunderlag 

Arkivbeskrivning för socialnämnden 

SF tjänsteskrivelse 2022-09-13 Arkivbeskrivning för socialnämnden 

Skickas till 

Per-Ove Eklöf 

Lena Dibbern  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 9 (11) 

Beslutande organ 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-09-27 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 68 Beslutsattestanter jämte ersättare för 
socialnämnden och socialförvaltningen 2022 
Diarienummer SN 2021/185 

Beslut 

Socialnämnden utser beslutattestanter och ersättare för dessa i enlighet med 

förvaltningens förslag, inklusive beskriven justering. 

Om underskrift görs för hand görs en särskild kontroll av att 

namnteckningen är riktig. 

Nämnden delegerar till förvaltningschef att revidera listan under pågående 

år. 

Beslutsunderlag 

Attestlista socialnämnden 2022 

SF tjänsteskrivelse 2022-09-12 

Skickas till 

Ekonomienheten, Sara Jonsson inklusive attestlista 

Personer med attesträtt inklusive attestlista  
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§ 69 Meddelanden till socialnämnden 2022 
Diarienummer SN 2022/2 

Beslut 

Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning 

Dnr Handling 

SN 2022/164 Livsmedelskontroll har gjorts av Rönnen på Södergården. 

Vid en tidigare inspektion noterades avvikelser som nu 

åtgärdats. 

SN 2022/165 Livsmedelskontroll har gjorts av Lärken på Södergården. 

Vid en tidigare inspektion noterades avvikelser som nu 

åtgärdats.  

SN 2022/166 Livsmedelskontroll har gjorts av Gläntan på Södergården. 

SN 2022/167 Livsmedelskontroll har gjorts av Ängen på Södergården. 

SN 2022/132 Socialchef Lena Dibbern har tecknat datadelningsavtal 

gällande hjälpmedelsystem med Region Västmanland och 

övriga kommuner inom regionen. 

SN 2022/84 Socialförvaltningen har rekvirerat ”Statsbidrag till 

kommuner för att minska andelen timanställningar inom 

kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre” 

  

 

 

Beslutsunderlag 

tjänsteskrivelse 2022-09-19  
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§ 70 Meddelanden delegationsbeslut 2022 
Diarienummer SN 2022/3 

Beslut 

Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning 

En tillfällig pärm med  

• sammanställning av beslut som fattats av socialnämndens 

myndighetsutskott 2022-07-26, §§ 112-113, 2022-08-23, §§ 114-138 

och 2022-09-09. §§ 139-143. 

• sammanställning av beslut som har fattats med stöd av 

delegationsordningen i socialförvaltningen sedan senaste 

sammanträdet 

hålls tillgänglig för nämnden under mötet.  

Beslutsunderlag 

SF tjänsteskrivelse 2022-09-20  

Tillfällig pärm med sammanställning av delegationsbeslut 


