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§ 71 Ändring av dagordning 

Sammanfattning 

Socialnämndens ordförande har beslutat att lägga till följande punkt i 

dagordningen: 

• Ändring av sammanträdestid  
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§ 72 Ändring av sammanträdestid 
Diarienummer SN 2021/152 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att ändra sammanträdestid för mötet i november till 

21 november, 13:30. Plats för mötet är Hellqvistsalen. 

Sammanfattning 

Tiden för nästa sammanträde var planerat till den 22 november 2022. Nästa 

sammanträde behöver flyttas och socialnämndens ordförande Linda Söder 

Jonsson föreslår att mötet flyttas fram en dag till den 21 november.  
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§ 73 Presentation om förebyggande 
ungdomsinsatser av öppenvårdens 
ungdomsbehandlare, Ulrica Thorén  

Beslut 

Socialnämnden hälsar Ulrica Thorén välkommen och tackar för hennes 

rapport. 

Sammanfattning 

Öppenvårdens ungdomsbehandlare Ulrica Thorén presenterar sig, redogör 

för sitt arbete och svarar på frågor.  

Hon berättar om läget bland ungdomar på skolorna och de förutsättningar, 

problem och möjligheter som finns kopplat till arbetet med dem.  
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§ 74 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 

• IFO ombyggnationen pågår, beräknas vara klart 1 februari 2023 

• Organisationsförändring IFO från 9/1–2023  

• Planering inför införandet av digitala stöd  

• Kommuntal Kungsör för ensamkommande flyktingbarn 

• IVO ska granska särskilda boenden i Sverige. Besöker Kungsör 

under två dagar vecka 46 

• Återhämtningsbonus - slutrapport kommer vid ett senare 

sammanträde 

Områdeschefen individ- och familjeomsorg Christer Zegarra Eriksson 

informerar om  

• Socialförvaltningen på Instagram. Ansvaret kommer cirkulera 

mellan socialförvaltningens olika områden. Syftet är att öka insynen 

i verksamheten samt locka personal. 

Beslutsunderlag 

SF tjänsteskrivelse 2022-10-17  
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§ 75 Gemensamhetsplan för äldreboendet och 
förskolan Paletten 
Diarienummer SN 2022/191 

Beslut 

Socialnämndens förslag: Kommunstyrelsen beslutar att tacka för 

informationen samt lägga den till handlingarna. 

Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Bakgrund 

Jenny Andersson har i en motion från Kristdemokraterna föreslagit att det 

inleds ett samarbete mellan den blivande förskolan ”Paletten” och 

äldreboendet Södergården.  Det skulle kunna ge positiva effekter för både 

barn och äldre. 

Den nya förskolan ”Paletten” invigdes under augusti 2022.  

Södergårdens utemiljö kommer att förbättras med syfte att skapa en 

stimulerade miljö för de boende. Inne på Södergården kommer det att 

skapas en stor aktivitetsyta som skapar förutsättningar för gemensamma 

aktiviteter för barn och äldre. 

Höstens gemensamma planeringsarbete har skapat förutsättningar för ett 

fortsatt samarbete. 

  

Möjligt samarbete mellan Södergården och Paletten som kan 

genomföras inom den befintliga ekonomiska ramen. 

I samverkan mellan områdeschef äldreomsorgen, verksamhetschef förskola 

och rektor på Palettens förskola, så har det förts gemensamma diskussioner 

utifrån våra gemensamma förutsättningar (både personella och ekonomiska) 

och vi kom fram till att vi har möjlighet att ha gemensamma aktiviteter 

några gånger per år.  

• Under december 2022 kommer barn från förskolan att genomföra ett 

luciafirande på Södergården. Det blir starten för det gemensamma 

samarbetet. 

• Det kommer att vara möjligt för barngrupper att på ett säkert sätt 

besöka Södergårdens nya utemiljö. 

• Den nya aktivitetsytan inne på Södergården möjliggör 

förutsättningar för trevlig samvaro inomhus. 



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 8 (21) 

Beslutande organ 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-10-25 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

• Rektor för förskolan och enhetscheferna för Södergården kommer att 

träffas en till två gånger per år för att planera gemensamma 

aktiviteter. 

Beslutsunderlag 

SN tjänsteskrivelse 2022-10-18 Gemensamhetsplan för äldreboendet och 

förskolan Paletten 

KF 2022-02-14 § 20 Svar på motion Inför en gemensamhetsplan 

för äldreboendet och nya förskolan 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

Områdeschef Isabella Piva Hultström  
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§ 76 Ekonomisk uppföljning 2022 
Diarienummer SN 2022/4 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Socialchef Lena Dibbern har inget nytt att rapportera. 

Prognosen säger -3 350 tkr men förvaltningen förutspår ett nollresultat.   



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 10 (21) 

Beslutande organ 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-10-25 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 77 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  

Socialförvaltningen har ett (1) icke verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL 

att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för tredje kvartalet 

2022.  

LSS  

Socialförvaltningen har ett (1) icke verkställda beslut enligt 9 § punkterna  

2-10 LSS att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för tredje 

kvartalet 2022 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda 

gynnande biståndsbeslut 

Rapportmall icke verkställda beslut 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 

Revisorerna 

Kommunstyrelsen 

Förvaltningschef Lena Dibbern 
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Områdeschef Marie Ekblad 

Områdeschef Isabella Piva Hultström 

Enhetschef Erika Dömstedt  
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§ 78 Internkontrollplan för socialnämnden 2023 
Diarienummer SN 2022/14 

Beslut 

Socialnämnden antar upprättat förslag till internkontrollplan för social-

nämnden 2023. Resultatet redovisas till socialnämnden efter årets slut. 

Planen skickas till kommunstyrelsen för kännedom och som ett led i 

styrelsens uppsiktsplikt. 

Socialnämnden ger även förvaltningen i uppdrag att se över rutiner och i 

vilken utsträckning brukares medel ska hanteras av personal. 

Återrapportering sker till nämnden om några månader för att se om det kan 

bli föremål för interkontroll. 

Sammanfattning 

Utifrån reglementet för internkontroll och anvisningar till detta har förslag 

till internkontrollplan beretts på nämnden varefter förvaltningen tagit fram 

ett förslag till 

• riskanalys av de olika kontrollmomenten 

• internkontrollplan för 2022.  

I denna ingår alla kontrollmoment som bedömts med ett riskvärde på tio 

eller därutöver och de kontrollmoment som obligatoriskt ska ingå i den 

interna kontrollen enligt beslut i kommunstyrelsen. 

Överläggning 

Under arbetet med interkontrollsplanen kom det fram förslag till punkter i 

internkontrollplanen gällande omsorgspersonals hantering av brukares 

medel. Förvaltningen har uppmärksammat problematik och ser över frågan. 

Beslutsunderlag 

2023 sammanställning workshop internkontrollplan 

Förslag Riskanalys internkontroll 2023 

SF tjänsteskrivelse 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

Socialchef 

Områdeschefer  
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§ 79 Revidering av delegationsordningen - 
Ekonomiskt bistånd 
Diarienummer SN 2022/73 

Beslut 

Socialnämnden reviderar delegationsordningen enligt förvaltningens 

förslag. 

Sammanfattning 

Nuvarande riktlinjer avseende ekonomiskt bistånd har gällt sedan år 2020. 

Praktisk tillämpning och översyn visar att justeringar behöver göras för att 

anpassas till förändringar i omvärlden.  

Utöver detta har även en ny tjänst som teamledare inrättats under året. 

Funktionen ska utgöra ett nära stöd till medarbetarna i det dagliga arbetet, 

som avlastning för enhetschefen i operativa frågor och i en del 

beslutsfattande. För detta krävs justeringar i delegationsordningen som 

innebär att funktionen inkluderas och att delegationen i vissa frågor överförs 

från enhetschef till teamledare. För att möjliggöra detta behöver 

delegationsordningen justeras genom nedanstående tillägg och ändringar; 

  

C. 8.1. Beslut i ärenden om ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd 

Anmärkning -Se vidare i kommunens 

riktlinjer för försörjningsstöd ekonomiskt bistånd 

  

• enligt riksnorm och riktlinjer  

4 kap 3 § SoL  

  

• över riksnorm och riktlinjer enligt 4 kap 2 § SoL  

• upp till 10% av basbeloppet, delegat teamledare, ersättare 

enhetschef 

• upp till 20 % av basbeloppet, delegat enhetschef 

• över 20% av basbeloppet, delegat myndighetsutskott 

Anmärkning - Ett beslut om bistånd enl 4:2 § SoL utöver riksnorm och 

riktlinjer föregås av ett avslag på ansökan enl 4:1 § SoL. 

  

• upp till 10% av basbeloppet  

4 kap 2 § SoL  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 14 (21) 

Beslutande organ 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-10-25 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

• under kontorstid , delegat enhetschef 

• utanför kontorstid, socialjouren 

• över 10 % av basbeloppet enligt 4 kap 2 § SoL, delegat 

myndighetsutskott 

  

C. 8.3. Hyresskulder 

max 3 månader, delegat enhetschef teamledare, 

ersättare områdeschef enhetschef 

över 3 månader, delegat myndighetsutskott 

  

C. 8.4. Hemutrustning 

• Upp till 30% av basbeloppet, delegat socialsekreterare 

• Upp till 50% av basbeloppet, delegat teamledare/enhetschef 

• Över 50% av basbeloppet, delegat myndighetsutskott 

  

C.8.5.  Beslut om bistånd till depositionsavgift avseende förskottshyra 

4 kap 2 § SoL 

  

max 1 månads hyra, delegat teamledare/ersättare enhetschef 

  

över 1 månad, delegat myndighetsutskott 

  

C.8.7.  Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 § SoL. 

9 kap 1 § och 9 kap 2 § SoL, delegat socialsekreterare, 

ersättare enhetschef teamledare, Anmärkning - Observera lagstadgad 

skyldighet att anmäla misstänkt bidragsfusk. 

  

C.8.8.  Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 2 § SoL 

9 kap 1 § och 9 kap 2 § SoL, delegat socialsekreterare, 

ersättare enhetschef teamledare, Anmärkning 

- Återkrav enl 4 kap 2 § SoL får endast ske om biståndet getts under villkor 

om återbetalning. 
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C.8.10.  Begäran om att retroaktiv förmån/förmån som utbetalats till 

enskild som fått ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL ska betalas ut 

till nämnden. 

107 kap 5 § SFB, delegat socialsekreterare, ersättare enhetschef teamledare 

C.8.11.  Beslut om att föra talan i förvaltningsrätt om återkrav enligt 9 kap 

1 § SoL. delegat socialsekreterare , ersättare 

enhetschef, myndighetsutskott,  

Anmärkning - 9 kap. 3 § SoL får inte delegeras till tjänsteman 

  

C.8.12.  Hyresgaranti enligt 4 kap 2 § SoL, delegat myndighetsutskott 

  

  

Beslutsunderlag 

SF tjänsteskrivelse 2022-10-14 

 

  

  

Skickas till 

Jenny Demervall, enhetschef Arbetsmarknad och försörjning  
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§ 80 Revidering av delegationsordningen - 
Tillägg lilla hjärtat 
Diarienummer SN 2022/73 

Beslut 

Socialnämnden reviderar delegationsordningen enligt förvaltningens 

förslag. 

Sammanfattning 

I socialförvaltningen avgörs dagligen ett stort antal ärenden och 

delegationen möjliggör för tjänstemännen att fatta huvuddelen av dessa 

beslut, och syftet med detta är att avlasta nämnden från rutinärenden. Vissa 

ärenden av större dignitet, främst gällande skydd för barn, kan enbart 

delegeras till utskott. Delegationsordningen behöver kontinuerligt 

uppdateras efter rådande författning, arbetssätt och liknande omständigheter. 

  

Riksdagens beslut ”Barnets bästa när vård enligt LVU upphör – lex lilla 

hjärtat” (2021/22:178) innehåller en lagändring i socialtjänstlagen 

(2001:456), SoL, och Lagen (1990:52) om särskilda bestämmelser om vård 

av unga, LVU.  

  

Lagändringen innebär stärkt skydd för barn och unga och trädde i kraft den 

1 juli 2022. Lagändringen syftar till att stärka principen om barnets bästa 

och säkerställa trygghet, säkerhet och stabilitet för barn som är placerade. 

Lagändringen har initierat en revidering av delegationsordningen. 

  

Beslutsunderlag 

SF tjänsteskrivelse  

 

  

Skickas till 

Josef Zsidò, enhetschef Utredningsenheten 

Anna-Lena Skönebrant, teamledare  
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§ 81 Revidering av delegationsordningen - 
Tillägg familjerätt 
Diarienummer SN 2022/73 

Beslut 

Socialnämnden reviderar delegationsordningen enligt förvaltningens 

förslag. 

Sammanfattning 

Vid årsskiftet 2021/2022 trädde lagen om informationssamtal i kraft att  

gälla för familjerätten vid individ- och familjeomsorgen.  

Den nya lagen, SFS 2021:530, syftar till att stärka barnrättsperspektivet i  

vårdnadsprocessen och skapa bättre förutsättningar för föräldrar att nå  

samförståndslösningar. Föräldrar som inte är överens i frågor om vårdnad,  

boende eller umgänge ska erbjudas informationssamtal av socialtjänsten.  

Delegationsordningen behöver därför kompletteras med anledningen av den  

nya lagen enligt nedan; 

• C.6:19 Erbjuda och genomföra samarbetssamtal 6 kap. 18 § 2 st FB 

• C.6:20 Erbjuda och genomföra informationssamtal 5 kap 3 a § SoL  

 Anmärkning Innefattar även utfärdande av samtalsintyg  

Beslutsunderlag 

SF tjänsteskrivelse 2022-10-14 

 

Skickas till 

Josef Zsidò, enhetschef Utredningsenheten 

Kerstin Holmkvist-Karmhed, familjerättssekreterare  
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§ 82 Tillägg i riktlinjer för handläggning av 
ekonomiskt bistånd 2022 
Diarienummer SN 2022/190 

Beslut 

Socialnämnden reviderar riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt 

bistånd enligt förvaltningens förslag. 

Sammanfattning 

Nuvarande riktlinjer avseende ekonomiskt bistånd har gällt sedan år 2020. 

Praktisk tillämpning och översyn visar att justeringar behöver göras för att 

anpassas till förändringar i omvärlden.  

Riktlinjerna har setts över och konstaterat områden som behöver justeras för 

att anpassas till förändringar i omvärlden. Dessa är ekonomiskt bistånd 

till kostnad för internetuppkoppling och ekonomiskt bistånd till 

depositionshyra.  

  

Beslutsunderlag 

SF tjänsteskrivelse 2022-10-14 

Skickas till 

Jenny Demervall, enhetschef Arbetsmarknad och försörjning 

Savarbek Shamilev, teamledare  
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§ 83 Workshop mål 2023 
Diarienummer SN 2022/10 

Beslut 

Socialnämnden tackar för ledamöternas och tjänstemännens deltagande 

under workshopen och beslutar att fortsätta arbetet under sammanträdet i 

november. 

Sammanfattning 

Socialchef Lena Dibbern redovisar för nämnden om hur hantering av mål 

inom Kungsörs kommun ska hanteras.  

Under dagens workshop delas nämnden in i mindre grupper för att börja 

diskutera förvaltningens mål för 2023 utifrån nämndens tidigare mål, samt 

kommunfullmäktiges delmål. 

Arbetet fortsätter i novembernämnden för att sedan kunna fatta beslut om 

mål i december.  
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§ 84 Meddelanden till socialnämnden 2022 
Diarienummer SN 2022/2 

Beslut 

Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning 

Dnr Handling 

SN 2019/142 Områdescheferna Marie Ekblad och Christer Zegarra 

Eriksson har tecknat avropsavtal med Enkätfabriken AB 

för undersökningstjänst för nationella 

brukarundersökningar i socialtjänsten. 

SN 2022/174 Områdeschef Isabella Piva Hultström har tecknat 

avropsavtal med Acceptus AB gällande bemanning av 

interimschefer 

SN 2022/175 Områdeschef Christer Zegarra Eriksson har tecknat ett 

tilläggsavtal med Securitas Sverige AB gällande 

nyinstallation av inbrottslarm på Ulvesund 103. 

SN 2022/188 Områdeschef Marie Ekblad har tecknat avtal med 

Köpings kommun gällande LSS korttidstillsyn. 

SN 2022/187 Synpunkt om personal på Ängen. 

SN 2022/186 Synpunkt om bristande intern kommunikation inom 

äldreomsorgen. 

SN 2022/168 Synpunkt om krav för ansökan till särskilt boende. 

  

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-01-13  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 21 (21) 

Beslutande organ 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-10-25 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 85 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 2022-09-29, §§ 144-153 

• sammanställning av beslut som har fattats med stöd av 

delegationsordningen i socialförvaltningen sedan senaste 

sammanträdet 

hålls tillgänglig för nämnden under mötet.  

Beslutsunderlag 

SF tjänsteskrivelse 2022-10-18  

Tillfällig pärm med sammanställning av delegationsbeslut 


