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§
Information från förvaltningen (SN 2020/01)
De viktigaste övergripande händelserna, för vård- och omsorg
samt för individ- och familjeomsorg under september 2020 har
sammanställts.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Rapport 2020-10-12 – Periodens viktigaste händelser
september 2020

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Punkten kan komma att kompletteras muntligt vid
sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten

Blad
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§
Redovisning av resultat Liv och Hälsa ung
Resultatet redovisas muntligt vid sammanträdet.
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Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten
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§
Information från förvaltningen (SN 2020/01)
De viktigaste övergripande händelserna, för vård- och omsorg
samt för individ- och familjeomsorg under september 2020 har
sammanställts.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Rapport 2020-10-12 – Periodens viktigaste händelser
september 2020

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Punkten kan komma att kompletteras muntligt vid
sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten

Blad

MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

”Ofrivillig ensamhet bland äldre, gör vi
tillräckligt för att motverka detta?”
Sedan länge vet vi att ofrivillig ensamhet bland äldre kan leda till såväl psykisk som fysisk ohälsa.
Ensamhet botas inte med psykofarmaka utan med sociala nätverk Så vill vi ha det i Kungsörs
kommun. Frågan är nu om vi gör tillräckligt för att motverka detta!? Detta gäller inte bara under
Corona epidemin utan även annars.
I Kungsör har vi en hårt arbetande hemtjänst, Frivilligservice och många aktiva föreningar. Räcker
detta för att ”fånga upp” våra äldre?
Med anledning av ovanstående fråga yrkar Liberalerna i Kungsör på
att frågan gällande ”ofrivillig ensamhet” ses över
att en genomgång av Frivilligservice arbete görs
att samarbetet med kommunens föreningar genomlyses
att antalet Mötesplatser för äldre tittas över
Kungsör 200906
Gunilla Wolinder
Liberalerna Kungsör
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Adressat

Socialförvaltningen

Socialnämnden

Vår handläggare

Socialchef Lena Dibbern

Svar på remiss av motion – Ofrivillig ensamhet
bland äldre, gör vi tillräckligt för att motverka
detta?
Liberalerna har via Gunilla Wolinder lämnat en motion om ofrivillig ensamhet
bland äldre.
Av motionen framgår att det sedan länge är känt att ofrivillig ensamhet bland
äldre kan leda till såväl psykisk som fysisk ohälsa.
”Med anledning av ovanstående fråga yrkar Liberalerna i Kungsör på
att frågan gällande ”ofrivillig ensamhet” ses över
att en genomgång av Frivilligservice arbete görs
att samarbetet med kommunens föreningar genomlyses
att antalet Mötesplatser för äldre tittas över”
Socialnämnden har beretts möjligheten att yttra sig i frågan och får härmed meddela följande.
Under 2019 beslutade socialnämnd och kommunfullmäktige om ”Äldreomsorgsplan 2019–2035 Kungsörs kommun - inklusive viljeinriktning för välfärdsteknik”.
Av planen framgår att den prioriterade frågan är att satsa på förebyggande och
rehabiliterande inriktning inom äldreomsorgen.
Utdrag ur planen
”Förebyggande insatser och socialt stöd – för personer med lågt behov av stöd
Ett aktivt och hälsosamt åldrande består enligt Folkhälsomyndigheten av fyra
hörnpelare: social gemenskap och stöd, meningsfullhet, fysisk aktivitet och goda
matvanor. Därför ska förebyggande insatser prioriteras och mötesplatser utvecklas och erbjuda socialt stöd, fysisk aktivitet och gemensamma måltider. En satsning på utbyggnad av mötesplatser och en ev. utbyggnad av en frivilligcentral
kompletterar äldreomsorgens insatser och bidrar till god livskvalitet och en meningsfull tillvaro för Kungsörs äldre. Fritidsaktiviteter för äldre kan byggas upp
till exempel genom ett samarbete med kommunens Fritidsavdelning. För att möta
målgrupper med oro, ångest, psykisk ohälsa och/eller överkonsumtion av alkohol
behövs samverkan med öppenvården utvecklas för att erbjuda samtalsstöd.”
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Vidare har socialnämnden beslutat att förvaltningen varje år ska göra en genomlysning av verksamheten utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Under 2019 gjordes
en genomlysning av deltagandet på kommunens båda mötesplatser Misteln och
Tallåsgården, ”Genomlysning av mötesplatser utifrån ett genusperspektiv –
äldreomsorgen”, vars mål var attraktiva mötesplatser som lockar till ökat
deltagandet på mötesplatserna. Genomlysningen inkluderade en genomlysning av
frivilligservice syfte och aktiviteter.
”Gemenskap i Kungsör arbetar för att bevara och utveckla seniorers hälsa, livskvalitet och trygghet. Social samvaro och ett kulturellt givande utbyte är en viktig
del i arbetet, därför planeras varje vår och höst ett program med olika aktiviteter
för alla. Aktivitetssamordnaren planerar programmet tillsammans med frivilliga
och planerar vilka av dem som ska arbeta vid de olika evenemangen.
Frivilligservice är ideellt arbetande pensionärer som hjälper äldre som behöver
assistans. Gruppen består av ett 30-tal pensionärer som själva anmäler sitt intresse för deltagande på olika aktiviteter. Frivilligservice – vi är till för dig som
behöver någon som följer med till doktorn, frisören, affären eller ut på promenader – eller du kanske vill ha någon att fika med.”
Uppdraget redovisades i socialnämnden som beslutade att
”Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att
- se över vilka aktiviteter som kan tas med till nästa planering med tydliga budgetramar avsatta för verksamheten utifrån framtagna förslag på aktiviteter
som kan bidra till ökat jämställt deltagande
- säkerställa statistik genom att mötesplatserna kontinuerligt rapporterar antal
gäster med könsuppdelning, för att hela tiden arbeta för ett jämställt deltagande
- ta fram en kommunikationsplan om hur aktiviteterna ska kommuniceras och
vilka kanaler som ska användas för att nå ut med information om mötesplatserna och deras aktiviteter till fler seniorer”
Till följd av att Coronapandemin drabbade Sverige har mötesplatserna varit stängda under större delen av 2020. Socialnämnden har meddelats att arbetet med att
utveckla mötesplatserna skall upptas så snart mötesplatserna kan öppnas igen.
Kommundirektören har tillsammans med socialchefen fått i uppdrag att arbeta
fram en plan för att ca 40 Trygghetsbostäder färdigställs de kommande åren.
Planen är att i ett första skede komplettera med fler bostäder i Mistelnområdet och
i området kring Tallåsgården. Mötesplatserna ska vara öppna för alla så de kringboende, där många är seniorer bor, också får tillgång till mötesplatser.
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Socialnämnden prioriterar frågan social gemenskap och stöd, meningsfullhet, fysisk aktivitet och goda matvanor för äldre i syfte att varje dag ska vara en bra dag
för de äldre i Kungsör. Socialförvaltningen arbetar med ett flertal aktiviteter för att
utveckla mötesplatserna och motverka ofrivillig ensamhet bland de äldre.
Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden antar socialförvaltningens förslag till yttrande som sitt eget.
Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning till socialnämndens yttrande.

Lena Dibbern
Socialchef
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§
Budget 2021 med plan 2022-2023 och mål
2021 (SN 2020/78)
Socialnämnden har vid två tillfällen berett mål för 2021 och nu
redovisas de förslag till förändringar av indikationer som nämnden
arbetat fram.
Socialnämnden har vid tre tillfällen berett budget för 2021. Förvaltningen redovisar nu de effektiviseringar, -12 475 000 kronor,
som bedöms möjliga att genomföra, om än med viss tveksamhet.
Den nya budgetramen förslås till 269 191 000 kronor.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-08

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

-

anta socialnämndens mål för 2021 med indikatorer

-

hos kommunstyrelsen äska 10 800 000 kr utöver tidigare
angivna ram för budget 2021

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen, akten

Blad
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Adressat

Socialförvaltningen

Socialnämnden

Vår handläggare

Socialchef Lena Dibbern

Budget och mål 2021
Kommunfullmäktiges vision och ledord
Vision
Det mest övergripande dokumentet i kommunen är visionen. Kungsörs kommuns
Vision 2025 lyder:
"Vårt Kungsör är den naturnära attraktiva Mälarkommunen, där vi med öppenhet
och kreativitet får människor och företag att mötas och växa".
Visionen är ledstjärnan för kommunens organisation.
Ledord
Öppenhet
Vi är stolta över vårt Kungsör. Vi uppmuntrar och värnar om varandra med en
öppen och positiv attityd. Olikhet och mångfald ser vi som en tillgång. Det finns
möjlighet för alla att vara delaktiga och påverka vår framtida utveckling.
Kreativitet
I samverkan får vi saker att hända i ett Kungsör där både människor och företag
växer.
I ett kreativt klimat skapar vi engagemang och framåtanda. Långsiktiga lösningar, i takt med omvärldens förändring, bidrar till kommunens hållbara utveckling.
Här tar vi tillvara idéer och kompetenser i en innovativ miljö som skapar fördelar
och framgång.
Närhet
Vår kungliga livsmiljö är valet för den som vill leva hållbart och tryggt i den
lugna orten eller på landsbygden. Kungsör är en plats där man vill vara. Här är
det nära till Mälaren, natur och frilufsliv, och det är enkelt att skapa en aktiv fritid. Vårt attraktiva och variationsrika boende i Mälardalen är en styrka där goda
kommunikationer gör det möjligt att ta tillvara andra städers kvaliteter.
Då detta dokument skrivs är in kommunfullmäktiges mål beslutade men de förslag som finns inför 2021 är att skruva på målsättningarna och inte att förändra
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målen varför socialnämnden ändå kan besluta om mål för 2021 innan fullmäktige
fattat beslut om övergripande mål.
Mål
Kommunfullmäktiges mål 1
Kommunen ska ha minst 9000 invånare 2025
Socialnämndens mål 1
Socialförvaltningens verksamhet ska säkerställa att alternativa boendeformer ska
erbjudas äldre som önskar det
Indikatorer
1. Mellanboende som alternativ ska öka med 40 nya platser senast 2022
2. Antal deltagare på mötesplatser ska årligen öka med 2 %
Kommunfullmäktiges mål 2
Andel elever i åk 9 som är behöriga till program på gymnasiet ska öka varje år
med 2017 som basår.
Socialnämndens mål 2
Socialförvaltningen ska i samverkan med barn och utbildningsförvaltningen arbeta för fortsatt utveckling av tidiga och samordnade insatser (TSI)
Indikatorer
1. Antalet samordnade individuella planer, SIP, ska årligen öka med 2020 som
basår
2. Följa att samverkansdokumentet om TSI efterlevs
Kommunfullmäktiges mål 3
Kommunen ska i samverkan med Arbetsförmedlingen och näringslivet, arbeta för
att minska arbetslösheten de närmaste två åren med en procentenhet årligen med
december 2018 som bas (10,4 %) 2019 10,6 %
Socialnämndens mål 3
Integrerat jämställt och hållbart samhälle
Indikatorer
1. Samtliga ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret ska
från år 2020 erbjudas aktivitet.
2. Andelen ej återaktualiserade med försörjningsstöd ett år efter avslutad insats
ska årligen öka med år 2018 som utgångsläge
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3. Antalet personer inom arbetsmarknad och försörjning som kommer ut i arbete eller studier ska årligen öka med 2019 som basår
4. Antalet personer i samtliga praktikformer med 2019 som basår ska öka
Kommunfullmäktiges mål 4
Kungsör ska förbättra sitt resultat i rankingen årets miljökommun. Vi ska vara
bland de 100 bästa år 2020
Socialnämndens mål 4
Socialförvaltningen ska verka för ett hållbart samhälle
Indikatorer
1. Socialförvaltningen ska i sin utförarverksamhet prioritera insatser med cirkulär ekonomi
2. Socialförvaltningens verksamheter ska källsortera allt avfall senast år 2020
Kommunfullmäktiges mål 5
Kommunens resultat ska utgöra minst en procent av skatteintäkter och statsbidrag
varje år
Detta mål ska utvecklas och innefatta effektiviseringar
Socialnämndens mål 5
Socialnämndens budget ska vara i balans genom optimalt resursanvändande
Indikatorer
1. Bokslut +/-0
2. Jämföra utförd tid med beslutad tid för att anpassa efter rätt bemanning och
rätt kompetens
3. Genom förebyggande och rehabiliterande insatser utveckla kostnadseffektiv
resursanvändning
Socialnämndens mål 6
Människors möjlighet till inflytande/delaktighet
Indikatorer
1. Antalet genomförandeplaner ska årligen öka för att år 2021 vara 100 %
2. Alla beslut ska följas upp inom föreskriven tid och minst en gång/år senast år
2020
3. Brukarens uppfattning av inflytande/ delaktighet ska årligen öka med år 2020
som basår
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Socialnämndens mål 7
Brukares och vårdnadshavares uppfattning av personalens goda bemötande ska
årligen förbättras med utgångsläge 2020 års resultat
Indikatorer
1. Brukares och vårdnadshavares uppfattning av gott bemötande ska årligen öka
med år 2020 som basår
LSS ska årligen öka indikatorerna nedan med 2020 år som basår
2. Personalen pratar så brukaren förstår
3. Personalen förstår brukaren
4. Personalen bryr sig om brukaren
Budget
Socialförvaltningen har vid ett flertal tillfällen redovisat behov av resurser både
utifrån demografiska orsaker, orsaker påverkade av pågående pandemi och orsaker beroende av andra omvärldsfaktorer. En historisk tillbakablick, se bilaga, ger
vid handen att vid budgetberedning 15/6 2020 fick nämnderna i uppdrag att presentera en budget för 2021 utifrån förutsättningarna att räkna upp 2020 års budget med löner och priser för 2021, lägga till Resultatutjämningsreserven (RUR)
och därefter minska budgeten med 2 %, se nedan (i tusentals kronor).
Ram
RUR
Totalt
2021
Kommunstyrelsen
76 797
1 000
77 797
Socialnämnden
259 664
4 000 263 664
Barn- och utbild250 759
1 000 251 759
ningsnämnden

-2 %

Ram
2021
1 556
76 241
5 273 258 391
5 035 246 724

För socialnämndens del innebär detta uppdrag att verksamheten ska klaras med
en minskad ram med 5 273 tkr utifrån 2020 års budget bara vad gäller löne- och
prisökning. På annat sätt kan beskrivas att det innebär ett behov av att minska
bemanningen med ca 10,5 årsarbetare utifrån 2020 års nivå för att klara uppdraget budget 258 391 tkr för 2021 samtidigt som nämnden har stora volymökningar.
Efter att ha minskat den ursprungliga ramen 263 664 tkr med -5 675 tkr, dvs.
något mer än 2 %, stod klart att förvaltningen behövde 15 925 tkr ytterligare för
att klara verksamheten. Efter en påföljande budgetberedning stod klart att förvaltningarna och bolagen äskat ca 50 000 tkr mer än tillgängliga medel varför en
ytterligare genomlysning av effektiviseringsåtgärder vidtogs.
Förvaltningen presenterade ytterligare -6 800 tkr i effektiviseringar med förbehållet att detta är ett mycket tufft uppdrag som eventuellt inte går att genomPostadress
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föra. Det slutliga äskandet stannar på ett behov av ramförstärkning med
10 800 tkr (se bilaga), dvs ett totalt behov av 269 191 000 kr eller 5 500 tkr mer
än budget 2020 om de 4 000 000 kr i RUR inkluderas.
Inledningsvis äskade socialnämnden 600 tkr för en ny lokal, slöjdsalen i
Ulvesund. Detta visade sig vara felaktigt då denna hyra kan omfördelas från
kommunstyrelsens förvaltning som betalar denna hyra idag.
De redovisade kostnaderna för volymökningar inom äldreomsorgen uppgår till
8 170 tkr för invånare över 80 år. Även personer under 80 år har insatser inom
äldreomsorgen men dessa behov har hittills inte redovisats då den övervägande
majoriteten är personer som fyllt 80 år.
Renoveringen av Södergården har inneburit hyreshöjningar som inte var kända
vid tidpunkten för äskande av medel för lokaler. Bl.a. har nämnden beslutat att
dela alla tidigare boendeenheter till två nya enheter då detta behövs för att kunna
erbjuda personer med demens anpassade lokaler, en hyreshöjning med 100 tkr.
Detta äskande har prioriterats bort.
Ytterligare behov av en personaltvättstuga har förvaltningen glömt att redovisa
men har upptäckts under renoveringens gång. Vi har fått redovisat totalkostnaden, 225,4 tkr, men inte vad detta betyder i hyreshöjning. Vidare har visat sig att
den ursprungliga kalkylen inte hade med kostnader för alla ytor, något som för
oss beställare inte var klargjort vid beställningen. Man har inte tagit med renovering av rehabiliteringslokaler eller kontor som är belägna mitt i Södergården.
Kostnaderna för detta är redovisade till 1 096 tkr. Huruvida dessa kostnader ska
belasta hyran eller belasta den avsatta underhållsbudgeten inom Kungsörs
KommunTeknik AB är inte klargjort vid tidpunkten för budgetbeslutet. Om
denna renovering kommer att belasta hyran finns dessa kostnader inte beräknade
idag.
Volymökningar orsakade av pandemin gör sig gällande inom individ- och familjeomsorgsverksamheten. En bedömning är att försörjningsstöd kommer att öka
med 2 000 tkr. Till detta äskades också en ny handläggare för att klara av att
handlägga volymökningen men detta behov har strukits och istället har upptag
givits till verksamheten att klara volymökningen inom befintliga resurser.
Ökningen av antalet personer som behöver vård, stöd och behandling till följ av
pandemins påverkan är svårbedömd. Hittills i år har dock 6 familjer behövt
skyddsplacerats till följd av våld i nära relationer jämfört med tv placeringar under 2019.
När det gäller volymökningar orsakade av andra faktorer är bristen av tillgängliga
bostäder för färdigbehandlade personer med tidigare missbruksproblematik en
faktor som kostar minst 1 000 000 kr/år. En boendesamordnare har anställts för
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att trygga hyresvärdar att dessa personer får stöd i sitt boende under det att de har
ett övergångskontrakt. Dock har inte alla hyresvärdar sett en tillräckligt lång förbättring för att ge dessa personer ett kontrakt.
När det gäller insatsen personlig assistans är detta en verksamhet som snabbt kan
öka eller minska. Under 2020 har två nya och kostsamma ärenden tillkommit efter att budget beslutades. Samtidigt har ett annat ärende avslutats. Inga resurser
har äskats för denna målgrupp då behoven kan slå åt båda håll. Dock finns tecken
på att målgruppen ökar i de yngre åldrarna och minskar i äldre åldrar. Gruppboendet för de äldre har under året ökat från fyra platser till sex platser.
Under 2021 ska heltid som norm införas, en omställning som inledningsvis kostar fler resurser då man inte kan uppnå full effektivitet under omställningsarbetet.
Socialförvaltningen ser ingen möjlighet att starta ett sådant arbete under 2021 om
inte medel ställs till förfogande. Förvaltningen får istället arbeta som hittills med
att vid vakanser pröva möjligheten att ersätta en deltidstjänst med en heltidstjänst.
Sammanfattning
Socialnämnden har vid två tillfällen berett mål för 2021 och nu redovisas de förslag till förändringar av indikationer som nämnden arbetat fram.
Socialnämnden har vid tre tillfällen berett budget för 2021. Förvaltningen redovisar nu de effektiviseringar, -12 475 000 kronor, som bedöms möjliga att genomföra, om än med viss tveksamhet. Den nya budgetramen förslås till 269 191 000
kronor.
Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att
-

anta socialnämndens mål för 2021 med indikatorer

-

hos kommunstyrelsen äska 10 800 000 kr utöver tidigare angivna ram för
budget 2021

Lena Dibbern
Socialchef

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Sida 7 (7)
Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

2020-10-08

KS 2020/78

Bilaga
Påverkan kostnad
2021

Äskanden

Nytt äskande till
2021

Nya effektiviseringar

Heltid som norm,

2 000 000

0

-2 000 000

Ökat behov hemtjänst
SÄBO 12 nya platser
Nytt Trygghetsboende, 40 pl
Lokal till AoF
Effektivare lokalutnyttjande
Omställning till demensplatser

2 600 000

2 000 000

-600 000

5 000 000

4 000 000

-1 000 000

600 000

600 000

100 000

0

-100 000

Försörjningsstöd ökad volym
Handl försörjningsstöd
Skyddsplaceringar
Externa placeringar

2 000 000

1 500 000

-500 000

600 000
2 000 000
2 700 000

0
1 000 000
1 700 000

-600 000
-1 000 000
-1 000 000

Rehabiliterande arbete 2022
Kompensation RUR

4 000 000

4 000 000

4 000 000

Effektiviserande rehab insats

-1 500 000

0

-175 000

0

Effektivisering

-4 000 000

-4 000 000

-4 000 000

Summa

15 925 000

10 800 000

-6 800 000

Total effektivisering

-5 675 000

Totalt

15 925 000

Nytt Trygghetsboende 2022

Införande av välfärdsteknik

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

-12 475 000
10 800 000

Telefax
0227-60 01 00

-12 475 000

Org. nummer
212000-2056

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2020-10-20

§
Slutredovisning investering – nyckelfri
hemtjänst (SN 2020/170)
Kommunfullmäktige beslutade den 12 juni 2017, § 107 om budgetramar för 2018-2020. Investeringsvolymen för 2018 maximerades till 10 miljoner kronor (exkl. bolagen, Centrumutveckling,
Södergården och nya skolan). I ärendet noterades Nyckefri hemtjänst som en av större förväntade investeringar inom den ramen
till ett belopp av 600 000 kr.
Med nyckelfri hemtjänst menas det digitala låset care lock, mobiltelefoner för att låsa upp samt TES planeringssystem som medför
att vi kan låsa upp låset.
Socialförvaltningen har sammanställt en slutredovisning av investeringen:

Beslutsunderlag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

-

Investeringen blev 26 500 kronor högre än det investeringsutrymme nämnden fick ianspråkta. Skillnaden har tagits ut
socialnämndens budget för 2019.

-

Nyckelfri hemtjänst har inneburit:
•

avsevärt kortare larmtider då nycklar inte måste hämtas

•

en mycket säkrare hantering för den enskilde eftersom vi
inte hanterar deras nycklar

•

att enbart behörig personal kommer in i lägenheten då varje
personal har en personlig inloggning

•

att varje in- och utgång registreras i lägenheten vilket gör
att det går att spåra händelser om något skulle hända

•

vi kan se vilka insatser som utförs och av vem

•

en mycket effektivare planering av verksamheten då vi styr
vilka insatser som hamnar på vilken personal utifrån kompetens samt att de får arbetsdagar som är jämt belastade.

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-08

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen, akten

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2020-10-20

Förslag till beslut

Socialnämnden antar förvaltningens förslag till slutredovisning för
investeringen ”Nyckelfri hemtjänst” som sin egen och överlämnar
den till kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen, akten

Blad

SLUTREDOVISNING
Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

2020-10-08

Sida 1 (1)

SN 2020/170

Adressat

Socialförvaltningen

Socialnämnden

Vår handläggare

Avdelningschef Kenneth Pettersson

Slutredovisning investering – Nyckelfri hemtjänst
Kommunfullmäktige beslutade den 12 juni 2017, § 107 om budgetramar för
2018-2020. Investeringsvolymen för 2018 maximeras till 10 miljoner kronor
(exkl. bolagen, Centrumutveckling, Södergården och nya skolan). I ärendet
noteras Nyckefri hemtjänst som en av större förväntade investeringar inom den
ramen till ett belopp av 600 000 kr. Med nyckelfri hemtjänst menas det digitala
låset care lock, mobiltelefoner för att låsa upp samt TES planeringssystem som
medför att vi kan låsa upp låset.
Ekonomi
Socialnämnden fick ianspråkta 600 000 kronor för investering i Nyckelfri hemtjänst.
Nu när investeringen är slutförd konstateras att investeringen landade på 636 500
kr. Den del som överskjuter beviljad investeringsram (36 500 kr) har tagits ur
socialnämndens egen budget för 2019.
Verksamhetsnytta
Förvaltningen köpte telefoner och resterande är kostnader för konsulter, utbildningar, integrationer till system och själva systemet. Eftersom de nyckelfria låsen
(care locks) leasas så kunde det inte tas som investering.
Nyckelfri hemtjänst har inneburit att vi kortat ner larmtider avsevärt på grund av
att nycklar inte måste hämtas. Vi har en mycket säkrare hantering för den enskilde eftersom vi inte hanterar deras nycklar samt att varje personal har en personlig
inloggning så att vi kan säkerställa att det enbart är behörig personal som kommer in i lägenheten. Tack vare att in- och utgång registreras i lägenheten samt att
vi ser vilka insatser som utförs och av vem så kan vi spåra händelser om något
skulle hända. Vi har fått en mycket effektivare planering av verksamheten då vi
styr vilka insatser som hamnar på vilken personal utifrån kompetens samt att de
får arbetsdagar som är jämt belastade.
Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden antar förvaltningens förslag till slutredovisning för investeringen
”Nyckelfri hemtjänst” som sin egen och överlämnar den till kommunstyrelsen.
Lena Dibbern
Socialchef
Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Kenneth Pettersson
Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2020-10-20

§5
Budgetuppföljning per den 30 september
2020 (SN 2020/03)
Socialchef Lena Dibbern redogör för det ekonomiska läget per 30
september 2020.

Punkten presenteras vid sammanträdet.

Förslag till beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden tackar för redovisningen.

Protokollsutdrag till

Akten

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2020-10-20

§
Jämställdhetsintegrering 2020-2021 – förslag
till jämställdhetsanalyser (SN 2020/78)
Nämnden har uppdragit till förvaltningen att årligen göra en
jämställdhetsanalys i syfte att öka jämställdheten i nämndens
verksamheter.
En genomgång av diverse nyckeltal visar att två av nämndens mål
och indikatorer visar ojämlika förhållanden inom området vårdoch omsorg
-

Beträffande att känna sig trygghet uppger 45 % av männen
och 31 % av kvinnorna att de känner förtroende för personalen.

-

När det gäller att ha inflytande över insatsen och tid för att
utföra den menar 61 % av männen att detta stämmer medan 41
% av kvinnorna anser att det stämmer.

Utifrån att dessa två områden är prioriterade i nämnden föreslås att
jämställdhetsanalysen för 2020 blir något av dessa två områden
och att analysen för 2021 blir det andra området.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-08

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

-

under 2020 göra en jämställdhetsanalys beträffande trygghet
och

-

under början av 2021 göra en analys av inflytande.

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen, akten

Blad

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

2020-10-08

Sida 1 (1)

SN 2020/168

Adressat

Socialförvaltningen

Socialnämnden

Vår handläggare

Lena Dibbern

Förslag till jämställdhetsanalys
Nämnden har uppdragit till förvaltningen att årligen göra en jämställdhetsanalys i
syfte att öka jämställdheten i nämndens verksamheter.
En genomgång av diverse nyckeltal visar att två av nämndens mål och indikatorer visar ojämlika förhållanden inom området vård- och omsorg
-

Beträffande att känna sig trygghet uppger 45 % av männen och 31 % av
kvinnorna att de känner förtroende för personalen.

-

När det gäller att ha inflytande över insatsen och tid för att utföra den menar
61 % av männen att detta stämmer medan 41 % av kvinnorna anser att det
stämmer.

Utifrån att dessa två områden är prioriterade i nämnden föreslås att jämställdhetsanalysen för 2020 blir något av dessa två områden och att analysen för 2021 blir
det andra området.
Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att
-

under 2020 göra en jämställdhetsanalys beträffande trygghet och

-

under början av 2021 göra en analys av inflytande.

Lena Dibbern
sdocialchef

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2020-10-20

§
Sammanträdestider 2021 (SN 2020/169)
Kommunfullmäktige har beslutat om sina sammanträdestider för
2021. Och förslag finns för kommunstyrelsens sammanträdestider.
Nämnderna uppmanas att anpassa sina sammanträden efter kommunstyrelsens sammanträdestider. Justerade protokoll bör finnas
klara till beredningen inför kommunstyrelsen.
Utifrån detta har förslaget till tider för socialnämnden,
socialnämndens presidieberedning och myndighetsutskott tagits
fram:
-

Socialnämnden träffas den fjärde tisdagen i månaden med
start klockan 13.30, med vissa undantag (juni och december):
26 januari, 23 februari, 27 mars, 25 april, 25 maj, 15 juni, 24
augusti, 28 september, 26 oktober, 23 november och 14
december.

-

Socialnämndens presidieberedning träffas torsdagar 12 dagar
före socialnämnden, klockan 13.30, med ett undantag (maj):
14 januari, 11 februari, 11 mars, 15 april, 11 maj (tisdag), 3
juni, 12 augusti, 16 september, 14 oktober, 11 november och 2
december.

-

Socialnämndens myndighetsutskott sammanträder torsdagar
klockan 13.30 samma vecka som socialnämndens möten:
28 januari, 25 februari, 25 mars, 29 april, 27 maj, 17 juni, 26
augusti, 30 september, 28 oktober, 25 november och 16
december.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-08 med bilaga

Förslag till beslut

Socialnämnden antar de sammanträdestider för 2021 som förvaltningen förordat för socialnämnden, presidieberedningen och
myndighetsutskottet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Socialchefen, akten

Blad

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

2020-10-08

Sida 1 (2)

SN 2020/169

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning

Socialnämnden

Vår handläggare

Nämndsekreterare Eva Kristina Andersson

Förslag till sammanträdestider 2021
Kommunfullmäktige har beslutat om sina sammanträdestider för 2021. Och förslag finns för kommunstyrelsens sammanträdestider. Nämnderna uppmanas att
anpassa sina sammanträden efter kommunstyrelsens sammanträdestider. Justerade protokoll bör finnas klara till beredningen inför kommunstyrelsen. Utifrån
detta har förslaget till tider för socialnämnden, socialnämndens presidieberedning
och myndighetsutskott tagits fram.
Följande sammanträdestider föreslås:
1) Socialnämnden träffas den fjärde tisdagen i månaden med start klockan
13.30, med vissa undantag (juni och december). Det innebär följande
sammanträdesdagar:
– 26 januari, 23 februari, 27 mars, 25 april, 25 maj, 15 juni, 24 augusti, 28
september, 26 oktober, 23 november och 14 december.
2) Socialnämndens presidieberedning träffas torsdagar 12 dagar före socialnämnden, klockan 13.30, med ett undantag (maj)
– 14 januari, 11 februari, 11 mars, 15 april, 11 maj (tisdag), 3 juni, 12 augusti,
16 september, 14 oktober, 11 november och 2 december.
3) Socialnämndens myndighetsutskott sammanträder torsdagar klockan 13.30
samma vecka som socialnämndens möten
– 28 januari, 25 februari, 25 mars, 29 april, 27 maj, 17 juni, 26 augusti, 30
september, 28 oktober, 25 november och 16 december.
I bilaga (bilaga 1) finns förslag till sammanträdestider i jämförelse med kommunstyrelsens sammanträden.
Lena Dibbern
Socialchef
Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Eva Kristina Andersson
Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Bilaga 1

Förslagen till sammanträdesdatum i förhållande till det kommunstyrelsemöte som eventuellt ärende
från nämnden ska tas upp i.
Socialnämndens
presidieberedning
*
14 januari
11 februari
11 mars
15 april
11 maj **
3 juni
12 augusti
16 september
14 oktober
11 november
2 december

Socialnämndens
sammanträde
*
26 januari
23 februari
23 mars
27 april
25 maj
15 juni
24 augusti
28 september
26 oktober
23 november
14 december

Budget-/bokslutsberedning
8 mars
10 maj
24 maj
11 oktober
1 november

Kommunstyrelsens
presidieberedning
11 januari
8 februari
15 mars
12 april
17 maj
7 juni
16 augusti
13 september
11 oktober
1 november
29 november
***

Kommunstyrelsens
sammanträde
25 januari
22 februari
29 mars
26 april
31 maj
21 juni
30 augusti
27 september
25 oktober
15 november (B)
13 december
***

* Mötena som kan generera ärenden till kommunstyrelsens/kommunfullmäktige ligger i
december 2020
** Tisdag i veckan då Kristi Himmelsfärdshelgen inträffar
*** Mötestider för 2022 inte inplanerade ännu
(B) Budgetmöte

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2020-10-20

§
Rapport – tidiga och samordnade insatser
kring ungdomar (SN 2019/103
Rapport lämnas muntligt vid sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2020-10-20

§
Lägesrapport – fördjupad samverkan (SN
2017/179)
Rapport lämnas muntligt vid sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

Blad

2020-10-20

§
Meddelanden delegationsbeslut (SN 2020/2)
Socialnämndens myndighetsutskotts protokoll 2020-09-24, §§
129-140.
Beslut som har fattats med stöd av delegationsordningen under
september månad är tillgängliga för nämnden under mötet. Nedan
lämnas en jämförelse mot förra året gällande antal beslut/ärenden.
Socialförvaltningen har fattat beslut enligt delegation. Jämförelse
görs mot förra året.
Försörjningsstöd
Bifall
Januari
117
Februari
109
Mars
126
April
112
Maj
124
Juni
137
Juli
125
Augusti
112
September 115
Oktober
147
November 131
December
117

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2019
Avslag
83
94
124
132
132
127
101
127
118
126
102
119

Protokollsutdrag till

Akten

Belopp Bifall
596396 128
624640 116
635348 136
539666 109
604498 117
736543 158
525573 114
609319 129
652101 127
847427
711626
626379

2020
Avslag belopp
115
699188
151
628466
119
788860
137
594398
132
768239
151
1017547
157
597761
138
726595
122
757006

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Blad

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2020-10-20
Beslut om utredning och behandling samt familjerätt

Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

Utrednings- och
behandlingsbeslut
2019
2020
8
15
3
15
4
14
10
8
4
5
5
16
11
7
13
5
6
22
12
16
13

Familjerättsbeslut
2019
3
5
6
5
6
4
8
4
5
7
4
2

2020
3
4
4
4
4
3
1
7
10

Färdtjänst och riksfärdtjänst
Färdtjänst
Antal beslut

Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2019
2020
Bifall
Avslag Bifall Avslag
5
0
6
0
5
0
12
0
6
0
9
0
4
0
11
0
4
0
7
0
8
1
3
0
4
0
13
0
7
0
5
0
6
0
3
0
8
0
10
0
10
0

Protokollsutdrag till

Akten

Riksfärdtjänst
Antal enkelresor
2019
2020
12
10
12
13
15
24
6
12
8
14
28

6
14
4
0
2
4
1
0

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2020-10-20
Biståndsbeslut inom vård och omsorg
Beslut enligt SoL 2019
Bifall
Avslag
Januari
52
6
Februari
30
0
Mars
35
1
April
38
0
Maj
34
2
Juni
30
3
Juli
35
0
Augusti
26
1
September
25
1
Oktober
44
0
November
49
2
December
39
1

Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

Beslut enligt LSS 2019
Bifall
Avslag
4
1
0
0
3
2
2
0
1
0
1
0
0
1
2
0
2
0
1
0
5
0
3
0

Beslut enligt SoL 2020
Bifall
Avslag
45
2
48
2
44
1
37
0
36
2
34
1
61
0
55
4
46
0

Beslut enligt LSS 2020
Bifall
Avslag
3
0
3
0
1
0
5
2
2
4
4
2
4
2
1
0
1
1

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Sammanfattande rapport från socialnämndens myndighetsutskotts protokoll 2020-09-24, §§ 129-140.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger meddelandena om delegationsbeslut till
handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Blad

Protokollsutdrag till

Akten

RAPPORT

Rapport av beslut i socialnämndens myndighetsutskott 2020-09-24 §§ 129140
§

Ärende/delegationshänvisning

Beslut/
kostnad

Ärenden – ensamkommande
129 Övervägande enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen

Till handlingarna

Ärenden – barn övrig
130 Ersättning för förlorad inkomst i samband med uppdrag som
familjehem

Bifall 2020-10-04
– 2021-03-04
Kostnad:
25 847 kr/månad
Avslag därefter

131 Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen i form av förlängd extern
öppenvårdsinsats genom Magelungens hemmasittarprogram

Bifall 2020-10-03
– 2021-03-31
Kostnad:
887:50 kr/månad

132 Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen i form av förlängd extern
öppenvårdsinsats genom Magelungens hemmasittarprogram

Bifall 2020-10-03
– 2021-03-31
Kostnad:
887:50 kr/månad

133 Rapport om hur planeringen ser ut i skyddsärende

Till handlingarna

134 Rapport om hur planeringen ser ut i skyddsärende

Till handlingarna

Ärenden – vuxna
135 Rapport om hur planeringen ser ut i skyddsärende

Till handlingarna

136 Rapport om utveckling av ärendet – skuldsanering och sökande av
lägenhet

Till handlingarna

137 Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen i form av placering på
stödboendet CLC Care

Bifall tre månader

138 Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen i form av förlängd
placering på Östanbrogården stödboende med tillhörande LAROprogram

Bifall 2020-09-30
– 2020-11-30

Kostnad:
2 450 kr/månad

Kostnad:
3 200 kr/månad

RAPPORT

Ärenden – övrigt
139 Meddelande delegationsbeslut – Bistånd enligt 4 kap 1 §
socialtjänstlagen i form av placering i stödboende

Till handlingarna
Placering
a) behandlingshem
t.o.m. 2020-08-28
Kostnad:
1 650 kr/dygn
b) stödboende
2020-08-28 –
2020-10-30
Kostnad:
1 390 kr/dygn

140 Aktuella institutionsplaceringar

Eva Kristina Andersson
Nämndsekreterare

Till handlingarna

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2020-10-20

§
Meddelanden
Förvaltningen har rekvirerat statsbidrag för att motverka konsekvenserna av isolering för äldre med anledning av spridning av
covid-10. Dnr SN 2020/119
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2020:37 Budgetpropositionen för 2021 och Höständringsbudgeten för 2020.
Polisanmälningar för skadegörelse på Thor Modéens gata 12.
Dnr SN 2020/163, SN 2020/164
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har genomfört en extra
livsmedelskontroll på Trygghetsboendet Misteln, Häggen 2.
Noteras att tidigare avvikelse är åtgärdad. Miljö- och
hälsoskyddsenheten bedömer att verksamheten följer
livsmedelslagstiftningen. Dnr SN 2020/36
Statistiska centralbyrån har skickat preliminärt utfall för utjämning
av LSS-kostnader, utjämningsåret 2021. Dnr SN 2020/115
Socialchef Lena Dibbern har den 29 september 2020 lämnat ett
remissvar till kommunstyrelsen på ett medborgaförslag om köp av
trehjuling till hemtjänsten. Dnr SN 2020/161
Förslag till beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt

Blad

