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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2020-02-25

§ 15
Information från förvaltningen (SN 2020/01)
De viktigaste övergripande händelserna, för vård- och omsorg
samt för individ- och familjeomsorg under januari 2020 har
sammanställts.
Utöver detta informeras om:
•

arbete med anledning av Coronaviruset, bl.a. görs en översyn
av pandemiplanen, kommunikatörerna samarbetar i länet och
kommer att lägga ut likartad information på respektive kommuns hemsida

•

Arbetsförmedlingens omställning och dess konsekvenser för
kommunen

•

arbete pågår med tre Lex Sarah utredningar

•

ny organisation inom äldreomsorgen från den 1 mars 2020 –
tre delar:
₋

ordinärt boende (hemtjänst och trygg och säker hemgångsrehabilitering samt Misteln + närområde) totalt två chefer,
1,5 samordnare och en arbetsledare,

₋

multisjuka (Rönnen, korttids/ny säbo) med en chef och en
halvtids arbetsledare

₋

samt demenssjukdom och kognitiv svikt (Lärken/Juvelen,
Ängen/Natten Södergården) totalt två chefer och 1,25
arbetsledare

Två enhetschefstjänster kommer annonseras ut. Under rekryteringsfasen finns tillförordnade chefer. Inom respektive del ska
chefsområden vara så jämnt fördelade som möjligt när det
kommer till antal medarbetare. Arbetsledare och samordnare
kommer också fördelas utifrån arbetsmängd.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Sammanställning 2020-02-17 – Periodens viktigaste händelser
januari 2020 med bilaga

Beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten
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§ 16
Bokslut och verksamhetsberättelse för socialförvaltningen 2019 (SN 2020/52)
Socialförvaltningen har upprättat förslag till verksamhetsberättelse/årsbokslut för 2019.
I dokument lämnas en redovisning av bl.a.:
-

omvärlds- och framtidsanalys
personalredovisning
jämställdhetsarbete
miljöarbete
resultatredovisning mål
resultatredovisning ekonomi
styrande nyckeltal
årets viktigaste händelser

Totalt gör nämnden ett minus på 406 000 kronor. Detta beror på att
kommunstyrelsen fattat beslut om att finansiera en projektledartjänst för digitalisering och att denna kostnad ska belasta resultatet.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-17 med förslag
till Bokslut och verksamhetsberättelse socialförvaltningen
2019.

Beslut

Socialnämnden godkänner Bokslut och verksamhetsberättelse för
socialförvaltningen 2019.
Godkänt bokslut och verksamhetsberättelse överlämnas till kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen (inkl. verksamhetsberättelse) och akten

Kungsörs kommun
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2020-02-25

§ 17
Revidering av riktlinjer för alkoholservering
(SN 2020/32)
Enligt 8 kap. 9§ i alkohollagen ska kommunen tillhandahålla riktlinjer för tillämpningen av alkohollagen och tillhörande föreskrifter.
Nuvarande riktlinjer antogs av kommunfullmäktige den 9 december 2013 och finns redovisade i kommunens författningssamling
med nr D.28.
Ett förslag till reviderade riktlinjer för alkoholservering låg som
bilaga till förslaget om gemensam alkoholhandläggning i KAK i
fjol. De har antagits av nämnden och senare kommunfullmäktige
under förutsättning av Arboga och Köpings kommuner fattade
motsvarande beslut. Förslaget föll då Arboga kommun beslutade
annorlunda. Förslaget till reviderade riktlinjer behöver därför
lyftas igen för beslut.
Dokumentet innehåller främst redaktionella ändringar med lite
förtydliganden av syfte och mål med riktlinjer.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Alkoholhandläggarens tjänsteskrivelse 2020-02-03 med bilaga

Beslut

Socialnämnden förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige reviderar Riktlinjer för alkoholservering i
Kungsörs kommun i enlighet med förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen, akten
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2020-02-25

§ 18
Budgetuppföljning per den 31 januari 2020
(SN 2020/3)
Socialchef Lena Dibbern meddelar att det inte finns mycket att
säga om uppföljning efter en månad. Ambitionen är att göra ett
nollresultat.
Under uppföljningen redovisas även kö till och beläggning i
nämndens boenden.
Ett arbete inför budget 2021 har påbörjats. Socialchefen kommer
att redovisa bl.a. demografiska utmaningar inom socialnämndens
område i samband med budgetberedningens första möte.
Beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Akten
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2020-02-25

§ 19
Uppföljning av plan för tillsyn av serveringsställen enligt alkohollagen 2019
(SN 2019/17)
Planen för tillsyn av serveringsställen 2019 fastställdes av socialnämnden den 19 januari 2019.
Alkoholhandläggaren har lämnat en uppföljning för 2019 års tillsyn. Alkoholhandläggaren bedömer att tillståndshavarna i kommunen generellt sköter verksamheten på ett tillfredsställande sätt och
är måna om att följa alkohollagens bestämmelser.
Underlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Alkoholhandläggarens uppföljning 2020-01-16

Beslut

Socialnämnden tackar för uppföljningen och lägger den till
handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Alkoholhandläggaren, akten
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§ 20
Plan för tillsyn av serveringsställen enligt
alkohollagen 2020 (SN 2020/16)
Alkoholhandläggaren har upprättat ett förslag till tillsynsplan 2020
för serveringsställen. Tillsynen ska ske systematiskt och på ett
sådant sätt att alkoholpolitiska olägenheter undviks samt till skydd
för folkhälsan. Kommunen har ett gemensamt ansvar med
Polismyndigheten när det gäller tillsynen.
Tillsynen görs i form av;
- Inre tillsyn: är en rent administrativ tillsyn som genomförs med
löpande sedan våren 2018 i huvudsak genom
kreditupplysningstjänsten Syna.se samt restaurangrapporter
från tillståndshavarna.
- Yttre tillsyn: innebär oanmält besök på serveringsstället för att
kontrollera att tillståndshavaren sköter serveringen i enlighet
med alkohollagens regler. Denna tillsyn samordnas i regel med
polismyndigheten. I största möjliga mån samverkar kommunen
även med Skatteverket, Kronofogden, räddningstjänsten och
andra berörda myndigheter.
Kommunen ska också utgöra en stödjande funktion till tillståndshavare i kommunen genom utbildning.
Kommunen är också sammankallande i ett gemensamt restaurangråd dit alla tillståndshavare i kommunerna Köping, Arboga och
Kungsör bjuds in för att diskutera gemensamma frågor eller få
information från kommunens alkoholhandläggare. Restaurangråd
ska ske vid minst ett tillfälle per år.
För närvarande finns fem serveringstillstånd i Kungsörs kommun.
Av dessa bedöms att fyra kräver minst ett tillsynsbesök per år och
ett minst två gånger per år.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Alkoholhandläggarens förslag till tillsynsplan 2020-01-16

Beslut

Socialnämnden fastställer föreslagen plan 2020 för tillsyn av
serveringsställen i Kungsör kommun, enligt 9 kap alkohollagen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Alkoholhandläggaren, Länsstyrelsen (inklusive
tillsynsplan), Polisen (inklusive tillsynsplan),
Folkhälsomyndigheten (inklusive tillsynsplan), akten

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2020-02-25
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§ 21
Uppföljning – Internkontroll 2019
(SN 2019/9)
Socialnämnden antog internkontrollplan för 2019 vid sitt sammanträde i februari 2019.
Förvaltningen har gjort en uppföljning som visar att samtliga kontrollmoment är utförda, eller delvis utförda. För de brister som
upptäckts finns beskrivning av hur detta hanterats och vad som
görs för att rätta till bristerna.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-17 - Uppföljning
av internkontroll 2019 jämte bilaga

Beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av den interna kontrollen för 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen (inkl tjänsteskrivelse med bilaga),
akten

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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§ 22
Internkontrollplan 2020 för socialförvaltningen (SN 2020/54)
Intern kontroll innebär åtgärder som bidrar till att utveckla och
säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och
därmed minska risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel.
Planen har föregåtts av att förvaltningen gjort en riskanalys där
kontrollmoment definierats och värderats utifrån
- hur stor sannolikhet det är att något skulle inträffa och
- i så fall hur stor konsekvens detta skulle få
Detta resulterar i ett riskvärde. Kontrollmoment med riskvärde på
tio eller högre samt särskilt utvalda punkter som alla nämnder och
bolag ska kontrollera tas med i årets interkontrollplan.
För de kontrollmoment som tas med i interkontrollplanen tillförs
uppgift om
- hur och när kontroll ska ske
- vem som ska göra den och
- vart resultatet ska rapporteras
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 200-02-17 med bilagor

SN överläggning

Under socialnämndens överläggning noteras att kontrollmomenten
under rubrikerna
- ”Felaktigt utbetalt försörjningsstöd” ska ändras till ”Kontroll
av att rätt belopp betalas till rätt person”.
- ”Uppföljning av loggar i verksamhetssystem” ska ändras till
”Att inte medarbetare läser i akter annat än där det krävs för
arbetsuppgiften”.
Detta ska göras både i riskanalys och internkontrollplan.

Beslut

Socialnämnden beslutar att internkontrollen 2020 ska genomföras
enligt socialförvaltningens förslag, dock med de ändringar som
redovisats under överläggningen ovan.
Resultatet redovisas till socialnämnden efter årets slut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen (inkl. tjänsteskrivelse med bilagor),
personer med roll i internkontrollen (inkl. bilagan med
internkontrollplan), akten

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2020-02-25
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§ 23
Lägesrapport fördjupad samverkan – Avtal
och överenskommelser inom individ- och
familjeomsorg, familjerätt och alkoholhandläggning (SN 2017/179, SN 2020/31)
Inom ramen för fördjupad samverkan har arbetsgrupper inom
individ- och familjeomsorgen (IFO) regelbundet träffats och
arbetat fram förslag till samarbeten inom IFO-området. Detta har
resulterat i en rad överenskommelser och ett nytt avtal kring
samverkan – samverkansavtal om familjehemsvård/jourfamiljehem.
Avtal inom fördjupad samverkan ska beslutas av kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialchefen Lena Dibberns tjänsteskrivelse 2020-02-17 inkl.
sammanställning över alla överenskommelser och avtal inom
individ- och familjeomsorg, familjerätt och alkoholhandläggning.

Beslut

Socialnämndens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar godkänna samverkansavtal om familjehemsvård/jourfamiljehem. Socialchef Lena Dibbern får i uppdrag
att teckna avtalet.
Detta görs inom ramen för fördjupad samverkan.
Beslutet gäller under förutsättning att Arboga och Köpings kommuner fattar motsvarande beslut.
Socialnämnden beslutar i övrigt lägga lägesrapporten fördjupad
samverkan i KAK till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen (inklusive tjänsteskrivelse med bilaga),
akten

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2020-02-25
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§ 24
Lägesrapport – Modell för samarbete för tidiga och samordnade insatser kring ungdomar
(SN 2019/103)
Nämnden har bett om återkoppling om hur samverkan mellan
barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen fortskrider. Verksamheterna har nu arbetat fram ett gemensamt dokument Offensivt Drogförebyggande Initiativ Nu (ODIN), som är
färdigt för beslut av de båda förvaltningscheferna.
Förvaltningarna kommer att fortsätta arbeta med ett helhetsgrepp
om vilka tidiga och samordnade insatser som ska utvecklas för att
säkerställa att det inte blir ett glapp mellan de båda förvaltningarna.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialchefen Lena Dibberns tjänsteskrivelse 2020-02-17 inkl.
Samverkansdokumentet ODIN

Beslut

Socialnämnden tackar för rapporten och lägger den till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen (inklusive tjänsteskrivelse med bilaga),
akten

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden
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§ 25
Meddelanden delegationsbeslut (SN 2020/2)
Socialnämndens myndighetsutskotts protokoll 2020-01-30, §§ 116.
Beslut som har fattats med stöd av delegationsordningen under
januari 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
635348
539666
604498
736543
525573
609319
652101
847427
711626
626379

2020
Avslag Belopp
115
699188

Kungsörs kommun
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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
4
10
4
5
11
13
6
12
16
13

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

2020
3

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
6
0
4
0
4
0
8
1
4
0
7
0
6
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

Kungsörs kommun
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2020-02-25
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Biståndsbeslut

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

Beslut enligt SoL 2019
Bifall
Avslag
52
6
30
0
35
1
38
0
34
2
30
3
35
0
26
1
25
1
44
0
49
2
39
1

Beslut enligt SoL 2020
Bifall
Avslag
45
2

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 LSS 2020
Bifall
Avslag
3
0

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Sammanfattande rapport från socialnämndens myndighetsutskotts protokoll 2020-01-30, §§ 1-16

Beslut

Socialnämnden lägger meddelandena om delegationsbeslut till
handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten

Kungsörs kommun
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2020-02-25

§ 26
Meddelanden
Socialchef Lena Dibbern har
-

förlängt avtalet för Viva – licens, underhålls- och supportavtal
fram till och med den 31 december 2021. Dnr SN 2020/22

-

tecknat avtal och överenskommelser kring samverkan i KAK
inom individ- och familjeomsorg, familjerätt och alkoholhandläggning. Dnr SN 2020/34

Ekonomichef Anette Gårlin har undertecknat
-

ramavtal Beställningstrafik av busstransporter.
Dnr SN 2020/30

-

ramavtal Riksfärdtjänst. Dnr SN 2020/35

-

ramavtal Färdtjänst. Dnr SN 2020/48

Alkoholhandläggare Robert Koivunen har undertecknat avtal med
Landborgen AlkT AB om programvaran AlkT. Dnr SN 2019/31
Meddelande 1/2020 från Sveriges Kommuner och Regioner:
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och
Regioner om psykisk hälsa 2020. Av meddelandet framgår bl.a. att
-

kommunerna får dela på 200 000 000 kronor för fortsatt utvecklingsarbete utifrån handlingsplaner och förstärkning av
kommunernas roll och utveckling av mobila lösningar eller
liknande. Medlen fördelas efter befolkningsmängd.

-

kommunerna får dela på 100 000 000 kronor för kunskapsbaserad och säker häls- och sjukvård och socialtjänst. Medlen fördelas efter befolkningsmängd.

-

kommunerna ska redovisa genomförda insatser och
användningen av medlen i en rapport senast den 21 mars 2020.

Dnr SN 2020/33

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Respektive akt
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2020-02-25
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2020:5 Ett starkare
skydd för välfärdssystemen.
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har den 3 februari 2020
gjort en extra livsmedelskontroll på Trygghetsboendet Misteln,
Häggen 2. Den visar fortsatt avvikelse gentemot lagstiftningens
krav på diskrummet. Dnr SN 2020/36
Återrapportering till Socialstyrelsen har gjorts för 2019 års
-

statsbidrag för stärkt bemanning inom den sociala barn- och
utbildningsvården Dnr 2019/25

-

statsbidrag för att stärka insatserna för barn och unga med
psykisk ohälsa Dnr SN 2019/23

-

utvecklingsmedel för arbetet mot våld i nära relationer.
Dnr SN 2019/109

-

statsbidrag för habiliteringsersättning. Dnr SN 2020/15

-

statsbidrag för förstärkning av äldreomsorgen. Dnr SN 2020/49

Inspektionen för vård och omsorg har 2020-02-07 beslutat avsluta
sitt ärende med tillsyn av nämndens arbete med att identifiera enskildas behov och planera för insatser inom socialnämndens
ansvarsområde för äldreomsorg i Kungsörs kommun. De har inte
uppmärksammat några brister inom de områden som till tillsynen
omfattar. Dnr SN 2019/111
Beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt

Blad
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