
 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Socialnämnden 

 
 
 
 Blad 

1 (21) 

  
 
 

Plats och tid

  
Kommunhuset, Hellqvistsalen, tisdagen den 15 december 2020, klockan 13.30-16.50. 

 

Beslutande Linda Söder Jonsson (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Eva-Carin Sandbom (L), Mattias 
Söderlund (V), AnneMarie Andersson (C), Eleonor Westlund (C), Anders Frödin (SD) och 
Per Strengbom (S) §§ 97-105. 

Tjänstgörande  
ersättare Annika Lund (M) §§ 97-102, Yvonne Ericsson (M) §§ 103-111 och Robert Redenkvist (SD) 

§§ 106-111 
 

Ersättare  Åse Verner (S), Yvonne Ericsson (M) §§ 97-102 och Robert Redenkvist (SD) §§ 97-102. 
Övriga  
deltagande  Socialchef Lena Dibbern, avdelningschef Christer Zegarra Eriksson, kvalitetsutvecklare 

Annika Jungklo och nämndsekreterare Eva Kristina Andersson. 
 
Under § 97 även revisorerna Håkan Sundström (M), Ingegerd Granath (S), Lars Wigström 
(S), Thomas Göransson (S) samt från KPMG Karin Helin Lindkvist och Ida Larsson. 

 

Utses att justera Marita Pettersson 
Ersättare för 
justerare AnneMarie Andersson 
Justeringens  
plats och tid Kansliet 2020-12-16, klockan 16.00 

Underskrifter 

 
Sekreterare  
 .................................................................................... Paragrafer       97-111 
 Eva Kristina Andersson  

 
Ordförande  
 
 .......................................................................………………………………………………………………………............ 
 Linda Söder Jonsson 
 
Justerande  
 
 ................................................................................................................................................................................................. 
 Marita Pettersson 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Socialnämnden 
Sammanträdes-  
datum 2020-12-15, §§ 97-111 
Datum då  
protokoll anslås 2020-12-17  Datum då anslag  

tas bort 2021-01-08  

Förvaringsplats 
av protokollet Kansliet 
  Utdragsbestyrkande 

 



 
 

 
ÄRENDEFÖRTECKNING 
 
Socialnämnden 

 
 
 
Protokoll 2020-12-15 
 

97 Redovisning av enkät i revisorernas grundläggande granskning 

98 Information från förvaltningen 

99 Detaljbudget 2021-2023 för socialnämnden 

100 Svar på remiss av motion – Diskutera ordet brukare i särskilda boenden 

101 Slutredovisning investering – Bil till stadsvårdslaget 

102 Budgetuppföljning per den 30 november 2020 

103 Revidering av socialnämndens delegationsordning 

104 Socialnämndens strategi för psykisk hälsa år 2020-2030 

105 Internkontrollplan för socialnämnden 2021 

106 Redovisning av uppdrag – uppföljande rapport kring sårvård 

107 Rapport – tidiga och samordnade insatser kring ungdomar 

108 Lägesrapport – fördjupad samverkan 

109 Meddelanden delegationsbeslut 

110 Meddelanden 

111 Hälsningsord 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2020-12-15  2 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 97 
Redovisning av enkät i revisorernas grund-
läggande granskning (SN 2020/197) 
Revisorerna ska årligen granska all verksamhet som bedrivs inom 
nämndens verksamhetsområde enligt kommunallagens 12 kap 1 §.  
 
Den grundläggande granskningen är en löpande insamling av fakta 
och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma 
nämndens  
- styrning,  
- uppföljning och kontroll,  
- säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt  
- måluppfyllelse 
 
för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan. 
 
Som ett led i insamlingen inom socialnämndens område har re-
visorerna skickat ut en enkät. Resultatet av enkäten redovisas 
under mötet. Ledamöter och revisorer ges möjlighet att reflektera 
över svaren. 
 
Från revisorerna framförs att man ser att socialnämnden gör ett 
jättebra jobb. Protokollen är välarbetade och besluten redovisas 
väl. 
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§ 98 
Information från förvaltningen (SN 2020/1) 
De viktigaste övergripande händelserna och för individ- och 
familjeomsorg under oktober 2020 har sammanställts. 
 
Utöver detta redovisar Lena Dibbern och Christer Zegarra 
Eriksson om att: 
- kommunen varit tidigt ute och beslutat kring åtgärder i brand-

skyddsarbete i hemtjänsttagares hem 
- arbetet kring arbetsmarknadsåtgärder fortsätter i samverkan i 

KAK  
- ”Jobb för unga” har gett kommunen medel där kommunen 

anställt fem ungdomar till stadsvårdslaget. 
 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Rapport 2020-12-08 – Periodens viktigaste händelser oktober-
november 2020 

 
Beslut  Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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§ 99 
Detaljbudget 2021-2023 för socialnämnden 
(SN 2020/78) 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2020 om budget-
ramar till nämnder och styrelse för 2021 med plan 2022-2023 med 
prioriteringar. 
 
Socialnämndens ramar är: 
- 2021: 254 900 000 kronor 
- 2022: 264 500 000 kronor 
- 2023: 268 100 000 kronor 
 
Nämnden har nu att fördela ramen och upprätta en detaljbudget. 
 
Socialchefen Lena Dibbern redogör för att de fem extra miljonerna 
preliminärt kommer att läggas: 
- till nya boendet 4 miljoner 
- till hemtjänsten 1 miljon 
 
De genomlysningar som nu görs kommer att hjälpa till när detalj-
budgeten ska fördelas. 
 
Nämnden har i uppdrag att varje månad under 2021 rapportera 
budgetläget till kommunstyrelsen. 

 
Beslut  Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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§ 100 
Svar på remiss av motion – Diskutera ordet 
brukare i särskilda boenden (SN 2020/175) 
Kommunstyrelsen har remitterat en motion till socialnämnden för 
yttrande. Motionen har lämnats av Liberalerna via Gunilla Wolin-
der med uppmaning om att ”Kungsörs kommun bör diskutera ordet 
Brukare som idag är ett använt ord på personer boende i särskilda 
boenden i vår kommun”.  Motionären menar att ordet brukare är 
opersonligt, kränkande och även nedsättande. Ett ord som inte bör 
användas med syfte på människor som behöver stöd, hjälp och/ 
eller tillsyn. Motionären pekar på alternativ till detta ord såsom 
kund, boende, hyresgäst eller uppdragsgivare. 
 
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Av det 
framgår bl.a. att  
- Socialstyrelsen definierar ordet brukare enligt följande i sin 

termbank ”brukare är en person som får, eller som är föremål 
för en utredning om att få, individuellt behovsprövade insatser 
från socialtjänsten”. Socialstyrelsen menar att kärnan i begrep-
pet ligger i den allmänna definitionen ”person som tar något i 
bruk”. De avråder från orden klient och kund. 

- Begreppet brukare är, per definition, varken opersonligt, krän-
kande eller nedsättande även om vissa kan uppfatta det så. Be-
greppet brukare är ett paraplybegrepp, under vilket andra be-
grepp kan användas beroende av vilken insats som tillhanda-
hålls det kan vara boende, hemtjänsttagare, klient osv. 

- Begrepps som inte kan användas är hyresgäst (relation till 
hyresvärd), uppdragstagare (som är en person som har ett upp-
drag från socialförvaltningen att leverera en tjänst till en bru-
kare) och kund (som innebär möjligheten att välja mellan olika 
varor och tjänster, något som alla de personer som får individu-
ellt behovsprövade insatser från socialtjänsten inte har möjlig-
het att göra) 

 
Socialförvaltningen föreslår att den terminologi som används idag 
även ska gälla fortsättningsvis, dvs. ordet brukare används som det 
samlande begreppet för alla som får insatser via socialförvaltning-
en och utöver det används begreppet boende för personer som har 
insatsen särskilt boende. 
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Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Gunilla Wolinder (L) 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-03 

 
Beslut Socialnämnden antar socialförvaltningens förslag till yttrande som 

sitt eget. 
 

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen: 
 
Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning 
till socialnämndens yttrande. 
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§ 101 
Slutredovisning investering – Bil till stads-
vårdslaget (SN 2016/199, SN 2018/4) 
Kommunstyrelsen har beviljat en investering i form av en verk-
samhetsbil till stadsvårdslaget. Inledningsvis avsattes 150 000 
kronor, som sedan utökades till 200 000 kronor då socialförval-
tningen inte lyckades få tag i en ändamålsenlig begagnad bil för 
150 000 kronor. 
 
Socialförvaltningen har slutredovisat investeringen. Ett begagnat 
fordon (2016 års modell) med tre passagerarplatser för en kostnad 
om 199 200 kr exklusive moms.  
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-27, § 6 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-02-26, § 43 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-03 

 
Beslut  Socialnämnden antar förvaltningens förslag till slutredovisning för 

investeringen ”Verksamhetsbil till stadsvårdslaget” som sin egen 
och överlämnar den till kommunstyrelsen. 
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§ 102 
Budgetuppföljning per den 30 november 
2020 (SN 2020/3) 

 Socialchef Lena Dibbern redogör för det ekonomiska läget per den 
30 november 2020.  

 
 Särskilt noteras  

- nettokostnad per månad för vuxenvård  
- nettokostnad per månad för internat skolungdom enligt LSS 
- nettokostnad per månad för barn- och ungdomsvård  
- nettokostnad per månad ekonomiskt bistånd  
- antal personer i hemtjänst per månad (exkl. larm, städ och mat)  
- antal timmar per månad hemtjänst  
- antal timmar per månad på Misteln 
- antal timmar per månad personlig assistans egen regi 
 
I nuläget redovisas en avvikelse på 6,1 miljoner. Prognosen för 
helår är -4,9 miljoner kronor. Vissa statsbidrag förvänta för Covid-
19, men trots detta beräknas nämnden göra ett mindre 
minusresultat. 
 
Förvaltningen har tagit fram ett underlag för effektiviseringar och 
följer utvecklingen noggrant. Nämnden är medveten om hur det 
ser ut och vad man måste jobba med.  

 
Beslut Socialnämnden tackar för redovisningen. 
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§ 103 
Revidering av socialnämndens delegations-
ordning (SN 2020/184) 
Kommunstyrelsen har gjort ändringar i sin delegationsordning. En 
av ändringarna avser den kommungemensamma delen. Kommun-
styrelsen uppmanar nämnderna att göra motsvarande ändring: 
- avsnitt A5.1 ”Ansvar för arbetsmiljö enligt arbetsmiljölag-

stiftningen” tas bort.  
 
 Anledningen är att arbetsmiljö enligt lag inte längre är en fråga 

som kan delegeras till tjänstemän. Ansvar för arbetsmiljöfrågor är 
sedan tidigare fördelat från fullmäktige till respektive nämnd/sty-
relse i det ”Allmänna reglementet för styrelse/nämnd”. Fullmäk-
tige har sedan tidigare även reglerat innehållet i chefens uppdrag i 
arbetsmiljöpolicyn. 

 
 För socialnämndens egen del C i delegationsordningen föreslås 

revideringar och tillägg i delegationen till Socialjouren i Västerås, 
vars tjänster kommunen köper av Västerås stad samt en ny punkt 
gällande umgängesbegränsning enligt 14 § 1 och 2 stycket LVU. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-26, § 167 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-25 

 
Beslut Socialnämnden reviderar Delegationsordning för socialnämnden 

- i enlighet med kommunstyrelsens förslag i Avsnitt A.5.1 tas 
”Ansvar för arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagstiftningen” bort 

- i enlighet med socialförvaltningens förslag till revideringar 
och tillägg och i Avsnitt C för punkterna C.3.1, C.3.13, C.4.1, 
C.4.3, C.4.8, C.4.9. C.5.1, C.5.8 samt C.8.1 

- i enlighet med socialförvaltningens förslag till ny punkt i 
Avsnitt C.1 gällande umgängesbegränsning enligt 14 § 1 och 2 
stycket LVU. 
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§ 104 
Socialnämndens strategi för psykisk hälsa år 
2020-2030 (SN 2020/167) 
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till strategi för psy-
kisk hälsa. Avsikten är att den ska vara ett stöd för socialförvalt-
ningens långsiktiga arbete med ledning, styrning och utveckling av 
vård, stöd och omsorg för en god psykisk hälsa för kommunens 
invånare inom socialförvaltningens ansvarsområde. 
 
Den som drabbas av psykisk ohälsa ska erbjudas behovsanpassade 
och effektiva insatser av god kvalitet, såväl vad gäller förebyggan-
de och främjande insatser, som medicinsk behandling och sociala 
insatser. 
 
Strategin tar sin utgångspunkt i den nationella strategin för psykisk 
hälsa och ska visa riktningen för det långsiktiga förbättringsarbetet 
för socialförvaltningen i samverkan med interna och externa aktö-
rer. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-03 med bilaga 

 
Beslut Socialnämnden antar Strategi för psykisk hälsa år 2020-2030. 
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§ 105 
Internkontrollplan för socialnämnden 2021 
(SN 2020/177) 
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 
 

  Kommunstyrelsen har fyra punkter som ska finnas med i allas in-
ternkontrollplaner. De är ännu inte färdiga i sina formuleringar. 
Förvaltningen föreslår att nämnden antar upprättad internkontroll-
plan för 2021 och kompletterar den kring de kommungemensam-
ma punkterna så snart de är klara. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-03 med bilagor 
 
SN överläggning Under socialnämndens överläggning noteras att två områden sak-

nar uppgift om sannolikhets- och konsekvensanalyser. Nämnden 
diskuterar och väljer att bedöma dessa enligt följande: 
- Arbetsmiljö – sannolikhet 2, konsekvens 4, vilket ger ett risk-

värde på 8. Det innebär att punkten inte ska vara med i intern-
kontrollplanen. Nämnden väljer istället att ge förvaltningen i 
uppdrag att rapportera vad resultatet av medarbetarenkäten fått 
för effekter i verksamheterna. 
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- Barnkonventionen – ingen sannolikhet- eller konsekvensbe-
dömning görs och punkten tas bort ur internkontrollplanen. 
Nämnden noterar att detta är något som alla ska göra och 
barnkonventionen ska tas med i utredningar i all övergripande 
verksamhet i hela kommunen. Nämnden själv bevakar att så 
sker när utredningar lyfts till nämnden för beslut. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-03 med bilagor 
 
Beslut Socialnämnden beslutar anta upprättat förslag till internkontroll-

plan 2021 för socialnämnden, dock med ändringen att  
- arbetsmiljö och barnkonventionen tas bort ut planen 
- planen kompletteras med de kommungemensamma 

kontrollmomenten då dessa är klara. 
 
 Resultatet redovisas till socialnämnden efter årets slut.  
 
 Planen skickas till kommunstyrelsen för kännedom och som ett led 

i styrelsens uppsiktsplikt. 
 
 Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att rapportera vad 

resultatet av medarbetarenkäten fått för effekter i verksamheterna. 
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§ 106 
Redovisning av uppdrag – uppföljande 
rapport kring sårvård (SN 2020/64) 
Socialnämnden godkände i mars 2020 förvaltningens patientsäker-
hetsberättelse för 2019 med mål för 2020. I samband med det gavs 
förvaltningen i uppdrag att lämna en uppföljande rapport till nämn-
den gällande arbetet med sårvård under hösten. 
 
Förvaltningen har tagit fram en redovisning som beskriver vad 
som görs kring sårvård och en lägesbeskrivning. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-04 

 
Beslut Socialnämnden bordlägger ärendet till nästa möte då handläg-

garen närvarar. 
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§ 107 
Rapport – tidiga och samordnade insatser 
kring barn och ungdomar (SN 2019/103) 
Avdelningschef Christer Zegarra Eriksson rapporterar att arbetet 
tillsammans med skolan med tidiga och samordnade insatser för 
barn och unga fortsätter. Ett samverkansdokument kommer att 
vara färdigt under veckan kring rutiner och samverkan. Detta är ett 
samverkansdokument som medarbetarna framöver använder som 
stöd i sitt arbete i syfte att öka förståelsen för varandras uppdrag 
och hur man kan mötas.  
 
En workshop över förvaltningsgränserna planeras under de första 
månaderna 2021 som ett första steg för implementering av arbets-
sättet. Eftersom som det är elevhälsoteam och primärvård som ska 
identifiera eventuella risker och psykisk ohälsa, kommer även Re-
gionen att bjudas in i samarbetet.  

 
Beslut  Socialnämnden tackar för informationen. 
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§ 108 
Lägesrapport – fördjupad samverkan  
(SN 2017/179) 
Följande rapporteras: 
 
- En överenskommelse har tecknats mellan Arbetsförmedlingen, 

Arboga kommun, Köpings kommun, Kungsörs kommun om 
samverkan för att förbättra kompetensförsörjningen och 
påskynda individers etablering i arbetslivet. Köping driver 
projektet.  
 
Överenskommelsen är tecknad som ett projekt inom rege-
ringens uppdrag till Delegationen för unga och nyanlända till 
arbete (DUA) med syfte att främja och förädla statlig och 
kommunal samverkan och utveckla nya samverkansformer. 
 

- behandlingen kring 12-stegsbehandling i samverkan i KAK 
utökas till full behandling med bl.a. motivation, eftervård och 
familjebehandling. 
 

Beslut  Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna. 
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§ 109 
Meddelanden delegationsbeslut (SN 2020/2) 

Socialnämndens myndighetsutskotts protokoll 2020-10-22, §§ 
141-156 och 2020-11-26, §§ 157-171. 
 
 
Socialnämndens ordförandes delegationsbeslut 2020-12-07, § 1. 
Beslutet innebär en reducering av den fysiska närvaron vid social-
nämndens sammanträde den 15 december 2020. Endast sekretaria-
tet välkomnas till sammanträdesrummet. Övriga erbjuds deltagan-
de på distans via länk. Dnr SN 2019/161 
 
 
Socialnämndens ordförandes delegationsbeslut 2020-11-16, § 2. 
Förvaltningen har fått i uppdrag att under december månad göra 
stickprovskontroller på de obligatoriska kontrollmomenten i in-
ternkontrollen kommunstyrelsen besluta om för 2020, men som 
socialnämnden inte fått del av tidigare. Dnr SN 2020/54 

 
 

Socialförvaltningen har fattat beslut enligt delegation. Jämförelse 
görs mot förra året. 
 
Försörjningsstöd  
 2019 2020 
 Bifall Avslag Belopp Bifall  Avslag  belopp  
Januari 117 83 596396 128 115 699188 
Februari 109 94 624640 116 151 628466 
Mars 126 124 635348 136 119 788860 
April 112 132 539666 109 137 594398 
Maj 124 132 604498 117 132 768239 
Juni 137 127 736543 158 151 1017547 
Juli 125 101 525573 114 157 597761 
Augusti 112 127 609319 129 138 726595 
September 115 118 652101 127 122 757006 
Oktober 147 126 847427 121 154 743424 
November 131 102 711626 122 131 648615 
December 117 119 626379    
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Beslut om utredning och behandling samt familjerätt 
 
 Utrednings- och 

behandlingsbeslut 
Familjerättsbeslut 

 2019 2020 2019 2020 
Januari 8 15 3 3 
Februari 3 15 5 4 
Mars 4 14 6 4 
April 10 8 5 4 
Maj 4 5 6 4 
Juni 5 16 4 3 
Juli 11 7 8 1 
Augusti 13 5 4 7 
September 6 22 5 10 
Oktober 12 39 7 6 
November 16 30 4 2 
December 13  2  
 
Färdtjänst och riksfärdtjänst 
 
 Färdtjänst 

Antal beslut 
Riksfärdtjänst 

Antal enkelresor 
 2019 2020 2019 2020 
 Bifall Avslag Bifall Avslag 
Januari 5 0 6 0 12 6 
Februari 5 0 12 0 10 14 
Mars 6 0 9 0 12 4 
April 4 0 11 0 13 0 
Maj 4 0 7 0 15 2 
Juni 8 1 3 0 24 4 
Juli 4 0 13 0 6 1 
Augusti 7 0 5 0 12 0 
September 6 0 3 0 8  
Oktober 8 0 5 1 14  
November 10 0 11 2   
December 10 0   28  
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Biståndsbeslut inom vård och omsorg 
 Beslut enligt SoL 2019 Beslut enligt SoL 2020 
 Bifall Avslag  Bifall  Avslag 
Januari  52 6 45 2 
Februari  30 0 48 2 
Mars  35 1 44 1 
April  38 0 37 0 
Maj  34 2 36 2 
Juni  30 3 34 1 
Juli  35 0 61 0 
Augusti  26 1 55 4 
September 25 1 46 0 
Oktober  44 0 49 1 
November  49 2 33 2 
December  39 1   

 
 Beslut enligt LSS 2019 Beslut enligt LSS 2020 
 Bifall Avslag  Bifall  Avslag 
Januari  4 1 3 0 
Februari  0 0 3 0 
Mars  3 2 1 0 
April  2 0 5 2 
Maj  1 0 2 4 
Juni  1 0 4 2 
Juli  0 1 4 2 
Augusti  2 0 1 0 
September 2 0 1 1 
Oktober  1 0 2 0 
November  5 0 0 0 
December  3 0   
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Sammanfattande rapport från socialnämndens myndighets-

utskotts protokoll 2020-10-22, §§ 141-156 och 2020-11-26, §§ 
157-171 

 
Beslut  Socialnämnden lägger meddelandena om delegationsbeslut till 

handlingarna. 
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§ 110 
Meddelanden 
Länsstyrelsens information 2020-09-04 – Information om läns- 
och kommuntal för mottagande och bosättning av nyanlända under 
2021. Enligt preliminär fördelning ska Kungsörs kommun inte ta 
mot någon nyanländ för bosättning. Dnr SN 2020/172 
 
Länsstyrelsens information 2020-09-04 – Kommunala andelstal 
för mottagande av ensamkommande barn för 2021. Preliminärt 
andelstal för Kungsör 2021 är 1,00. Dnr SN 2020/152 
 
Socialstyrelsen har uppdaterat nationella riktlinjer för vård vid 
depression och ångestsymtom. Dnr SN 2020/173 
 
Vård- och omsorgschefen Kenneth Pettersson har den 28 septem-
ber 2020 underteckat ett tilläggsavtal gällande trygghetslarm och 
larmmottagning. Dnr SN 2020/74 
 
Socialchef Lena Dibbern har den 21 oktober 2020 undertecknat ett 
serviceavtal med Hjälpmedelscentrum, Region Västmanland, om 
medicintekniska produkter/hjälpmedel. Dnr SN 2020/185 
 
Cirkulär 2020:43 från Sveriges Kommuner och Regioner – Över-
enskommelse om Lön och anställningsvillkor för personlig assis-
tent och anhörigvårdare – PAN 20 med Svenska Kommunalarbe-
tareförbundet. PAN 20 innehåller bestämmelser om lön och all-
männa anställningsvillkor. 
 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-10-26: 
- § 161 Lägesrapport fördjupad samverkan – kommunstyrelsen 

tackar för lägesrapporten. Dnr SN 2017/179 
- § 162 Sammanträdestider för kommunstyrelsen och budget- 

och bokslutsberedningen 2021. Dnr SN 2020/169 
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- § 165 Slutredovisning investering – Bilartill hemtjänsten. 
Kommunstyrelsen tackar för slutrapporten. Dnr SN 2020/17 

- § 167 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning. 
Borttagning av punkt i den gemensamma A-delen med upp-
maning till berörda nämnder att göra samma justering.  
Dnr SN 2020/184 

 
   Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-11-09: 

- § 166 Revidering av Arbetsordning för kommunfullmäktige 
och Arbetsordning för kommunstyrelsen och nämnder.  
Dnr SN 2020/189 

 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-11-16: 
- § 193 Slutrapport investering – nyckelfri hemtjänst. 

Kommunstyrelsen tackar för slutrapporten. Dnr SN 2020/170 
 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-11-30: 
- § 187 Svar på motion – Ofrivillig ensamhet bland äldre.  

Kommunfullmäktige antar socialnämndens yttrande som sitt 
eget och förklarar motionen för besvarad. Dnr SN 2020/162 

- § 195 Kommunfullmäktiges mål 2021. Dnr SN 2020/78 
- § 196 Budget 2021 med plan 2022-2023 för Kungsörs kom-

mun. Dnr SN 2020/78 
- § 198 Revidering av taxor och avgifter 2021.  

Justerad abonnemangsavgift för varm matlåda på Misteln från 
1 januari 2021 och beslut om att taxor och avgifter endast be-
höver lyftas till kommunfullmäktige om de ändras principiellt 
annars gäller indexuppräkning enligt konsumentprisindex från 
den 1 januari 2021. Dnr SN 2020/88 och SN 2020/117 

 
Smittspridningen Covid-19 minskar i Kungsör. Mellan den 15 och 
31 december 2020 delar kommunen ut gratis visir till allmänhet i 
riskgrupp.  
 

Beslut Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 
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§ 111 
Hälsningsord 
Ordföranden Linda Söder Jonsson tackar ledamöter, ersättare och 
tjänstemän för gott arbete under det gångna året. Hon önskar alla 
en god jul och ett gott nytt år och hälsar alla välkomna igen i 
januari till ett nytt spännande år. 
 
Övriga önskar ordföranden detsamma. 
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