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§
Slutpresentation av ”Kostnad per Brukare”
(SN 2017/8)
Kostnad

Redovisas på sammanträdet
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialförvaltningens

Förslag till beslut

Socialnämnden

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-05-16

§
Uppföljning av placeringar (SN 2017/28)
Vård och omsorgschef Kenneth Pettersson går igenom uppföljning
Redovisas
på sammanträdet
av placeringar och öppenvård för
- institutionsplaceringar - vuxna respektive barn
- hem för vård eller boende – vuxna respektive barn
- familjehemsvård – vuxna respektive barn
- Öppenvård – vuxna respektive öppna insatser – barn
- internat LSS – barn och unga
Av genomgången framgår hur många placeringar som gjorts och
till vilken kostnad. Sammantaget pekar prognosen på en avvikelse
om
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Sammanställning av kostnader för placeringar och extern
öppenvård per sista mars 2017

Beslut

Socialnämnden lägger informationerna till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-05-16

§
Beläggningsstatistik för lediga lägenheter
och platser i särskilda boenden inom äldreomsorg, LSS och boende för ensamkommande (SN 2017/26)
Vård och omsorgschefen redovisar beläggningsstatistik för lediga
lägenheter/platser i särskilda boenden inom äldreomsorgen per den
24 januari 2017:

Redovisas på sammanträdet
Äldreomsorg:
- Misteln, två lediga, ingen kö
- Tallåsgården, fullt, ingen kö.
- Södergården, fullt, ingen kö.
- Gläntan, två lediga, ingen kö.

LSS:
- Gruppbostad LSS, fullt.
- LSS servicebostad, ingen ledig lägenhet, tre i kö.
HVB
- Det är 32 ungdomar med HVB- insatser i kommunen.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialförvaltningens rapport 2017-04-25

Beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-05-16

§x
Budgetuppföljning per den 31 april 2017
(SN 2017/49)
Förvaltningschefen Pámela Strömberg Ambros och ekonomen
Ingrid Schiller ger en budgetuppföljning per den 31 april 2017.
Prognosen på helår pekar på ett underskott om x kronor.

Lämnas på sammanträdet

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Uppföljning driftbudget den 31 april 2017 per identitet
respektive ansvar

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger information till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

x

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-05-16

§ xx
Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut (SN 2017/24)
Socialförvaltningen ska lämna en statistikrapport över hur många

Rapport
gynnande ges
beslutvid
enligtsammanträdet
•
•

socialtjänstlagens (SoL) 4 kapitel, §§ 1 och 9 samt
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
§ 28 f-g

som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive
beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut
gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive
beslut. Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade.
Socialförvaltningen rapporterar att det nu finns x ej verkställda
beslut den x x 2017. Dessa är:
- x beslut som avser kontaktperson enligt SoL
- x beslut servicebostad enligt LSS
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Rapport om icke verkställda beslut 2017-05-

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

x

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-05-16

§
Rapportering från kontaktpolitiker
(SN 2017/78)
x.

Rapport ges vid sammanträdet
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialförvaltningens

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

Blad

2017-05-16

§ xx
Svar till revisorerna – Plan samverkan
Skola/Förskola och Socialtjänst (SN 2014/50)
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungsör kommun
har KPMG genomfört en granskning för att bedöma om socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen
har skapat förutsättningar för en ändamålsenlig samverkan i arbetet med barn och ungdomar som far illa, riskerar att fara illa eller
är behov av extra stöd.
Socialförvaltningen har tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen skrivit ett förslag till svar där det gemensamma samverkansplanen presenteras.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Revisorernas skrivelse 2017-01-25 jämte KPMG:s rapport,
2017-01-25
• Socialförvaltningens och Barn- och utbildningsförvaltningen
förslag till svar, 2017-05-08

Förslag till beslut

Socialnämnden antar socialförvaltningens och barn- och utbildningsförvaltningens gemensamma samverkansplan som sin egen
och översänder den till revisorerna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Revisorerna, Barn- och utbildningsnämnden och akten
Utdragsbestyrkande

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

2017-05-08

SN 2014/50
BUN 2014/42

Ert datum

Er beteckning

Sida 1 (6)

2017-01-25
Adressat

Socialförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen

Socialnämnden
Barn och utbildningsnämnden

Våra handläggare

Maria Rosenqvist, avdelningschef
Lars-Erik Lindvall, biträdande barn- och
utbildningschef

Plan för samverkan och samordning
Skola/Förskola – Socialtjänst
Skolan och socialtjänsten har ett enskilt och gemensamt arbete för att barn inte
ska fara illa. Den gemensamma samverkansplanen inleds med beskrivning av
det enskilda arbetet. Därefter presenteras det gemensamma ansvaret, vad som
ska fungera och hur det ska följas upp.

Skolans ansvar för insatser för barn och unga som far
illa eller riskerar att fara illa.
Skolans ansvar för barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa regleras
av skolans nationella lagstiftning, t.ex. Skollagen och Hälso- och
sjukvårdslagen, dessutom av kommunala mål och beslut.
Följande insatser och arbetsgång sker inom barn- och utbildningsförvaltningen
1. När skolan får kännedom om en elev som far illa eller riskerar att fara illa
eller som av någon anledning mår dåligt så anmäls ärendet till rektor.
Rektor ansvarar för att göra en första bedömning för att ärendet skall hamna
rätt.
Om skolan bedömer att detta är något som skolan kan och skall göra något åt
så kopplas skolans elevhälsoteam (EHT) in av rektor. I elevhälsoteamet finns
skolans samlade elevhälsokompetens bestående av bl.a. skolsköterska, kurator
och specialpedagog/speciallärare.
När det gäller speciella ärenden kan man också konsultera psykolog och
logoped.
Efter att ha konsulterat sitt elevhälsoteam fattar rektor beslut om vem som gör
vad i ärendet och hur man på bästa sätt kan hjälpa individen. Om ärendet är av
den digniteten och har den problematiken att andra instanser och/eller
myndigheter också behöver kopplas in så fattar rektor beslut om detta.

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
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Utifrån elevens problematik kan rektor, förutom det arbete skolan själv
genomför med stöd av elevhälsan, bland annat fatta beslut om:
- Remiss till Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Skickas in av skolans
rektor efter samråd i EHT. Om ärendet inte rör skolan överhuvudtaget
skickas remissen in av förvaltningens biträdande barn- och utbildningschef.
- Remiss till Barn- och ungdomshälsan. Endast skolsköterska och skolläkare
får remittera dit. Detta sker dock utifrån ett gemensamt ställningstagande på
EHT.
- Anmälan till individ och familjeomsorgen, IFO. Den som känner oro för ett
barn och bedömer att socialtjänsten behöver kopplas in som stöd för barnet
och dennes familj så att det inte far illa eller riskerar att fara illa skall enligt
Socialtjänstlagen anmäla detta till IFO. Om det inte är rektor som gör denna
anmälan skall hen alltid informeras. IFO kan också konsulteras för
rådgivning.
- Kontakt med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) för att få
generella tips och stöd kring elevers problematik och deras agerande i
grupp.
- Kontakt med Habiliteringen.
Arbetet i elevhälsoteamet utvärderas årligen i skolornas övergripande
utvärdering.
2. För att sätta fokus på barn som far illa eller riskerar att fara illa så har också
Barn och utbildningsnämnden satt ett särskilt kommunalt mål för detta för de
kommande åren.
Skollagen föreskriver att varje elev ska ha tre hälsosamtal, strukturerade enligt
en given mall, under sin grundskoletid. Barn- och utbildningsförvaltningen har
beslutat att utöka dessa hälsosamtal till fem stycken under grundskoletiden.
Dessa hälsosamtal genomförs av förvaltningens skolsköterskor utifrån mallen i
förskoleklass, årskurserna 2, 4, 6 och 8.
Viktiga saker som kommer upp i hälsosamtalen dokumenteras i elevernas
journaler och följs upp. Ett särskilt fokus vid hälsosamtalen ligger på
livsstilsfrågor samt elevernas psykiska mående.
Det politiskt satta målet följs årligen upp vid förvaltningens tertialbokslut och
slutligen vid årsbokslutet och återkopplas då till barn- och utbildningsnämnden.
Förutom de lagstadgade hälsosamtalen i skolan så sker också mängder av
spontanbesök till elevhälsopersonalen, både till skolsköterskor och kuratorer.
Dessa besök handlar ofta om hur man mår och har det och där kan eleverna
snabbt få hjälp och någon vuxen att prata med.
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3. Ett led i att undvika att barn och elever far illa är också ett övrigt bra
förebyggande arbete. Barn- och utbildningsförvaltningen genomför ett viktigt
förebyggande arbete på kommunens samtliga skolor och fritidsgårdar.
Det genomförs orossamtal med elever utifrån anmälda behov och personalen
deltar i det mobbingförebyggande arbetet på kommunens skolor.
Det genomförs också olika samtalsgrupper (”tjej- och killgrupper”) utifrån
uppkomna behov.
Personal inom det förebyggande arbetet deltar på föräldramöten i årskurs 5 och
informerar vårdnadshavare om kommunens ungdomar på nätet och diskuterar
den problematik som finns där.
Fältarbete och nattvandring sker under särskilda ”riskhelger” samt ett nära
samarbete med polisen kring olika ungdomsrelaterade frågor.
På fritidsgårdarna sker förutom ett allmänt förebyggande arbete också ett
integrationsarbete tillsammans med ungdomarna.
4. Kommunens skolor har också ett aktivt arbete med att få elever som inte
kommer till skolan, så kallade ”hemmasittare”, tillbaka till skolan. Vid
långvarig skolfrånvaro behövs dock ibland ett gemensamt agerande med stöd
från IFO.
5. ANDT-frågorna (Alkohol Narkotika Droger Tobak) i skolan hanteras i
enlighet med de olika ämnenas kursplaner och blir på så sätt en naturlig och
bred del i elevernas skolarbete.

Socialtjänstens ansvar för barn som far illa
Individ och familjeomsorgens uppdrag är att ge stöd och skydd till Kungsörs
medborgare gällande sociala frågor. Arbetet vid IFO regleras i socialrättslig
lagstiftning, exempelvis Förvaltningslagen (1986:223) FL, Socialtjänstlagen
(2001:453) SoL samt Offentlighet och sekretesslagen (2009:400) OSL.
I kap 5 SoL framgår de grupper socialtjänsten har ett extra ansvar för. Barns
rätt till stöd och skydd genomsyrar hela lagstiftningen.
I FL regleras hur ett ärende uppstår det vill säga genom en Ansökan, Anmälan
eller Ex Officio. Att vända sig till socialtjänsten och ansöka om stöd kan alla
medborgare göra. Andra professionella kan hjälpa den enskilde att ansöka om
stöd.
SoL 14 kap reglerar anmälningsskyldigheten när någon känner oro för att ett
barn far illa. De flesta orosanmälningar enligt 14 kap SoL inkommer från
skolan. I och med detta är ett gott samarbete Skola och IFO en viktig fråga för
de olika myndigheternas enskilda och gemensamma arbete för att barn inte ska
fara illa
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Anmälningsskyldigheten om misstanke om att barn far illa regleras
i SOL 14 kap. Anmälan om och avhjälpande av missförhållanden
m.m.
1 § Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till
socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far
illa
1. myndigheter vars verksamhet berör barn och unga,
2. andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk
undersökningsverksamhet, socialtjänsten, Kriminalvården,
Polismyndigheten och Säkerhetspolisen,
3. anställda hos sådana myndigheter som avses i 1 och 2, och
4. de som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och
fullgör uppgifter som berör barn och unga eller inom annan sådan
verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område.
De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast anmäla till
socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller
utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet.
Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i första stycket är
skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning
av ett barns behov av stöd och skydd.
Om anmälan från Barnombudsmannen gäller bestämmelserna i 7 § lagen (1993:335) om
Barnombudsman. Lag (2015:982).
1 a § Socialnämnden bör erbjuda barnet, vårdnadshavaren och den som gjort anmälan
enligt 1 § ett möte om det med hänsyn till barnets bästa är lämpligt. Lag (2012:776).
1 b § Socialnämnden får informera den som gjort anmälan enligt 1 § om att utredning har
inletts, inte har inletts eller redan pågår. Sådan information ska på begäran lämnas till
anmälaren om det med hänsyn till omständigheterna inte är olämpligt att göra detta. Lag
(2012:776).
1 c § Var och en som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla
detta till socialnämnden. Lag (2012:776).
Vad händer - socialnämndens ansvar och skyldighet
När en orosanmälan inkommer ska individ och familjeomsorgen
1. inom 24 timmar göra en bedömning om barnet är i omedelbart behov av
skydd
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2. bedöma om barnet/familjen är i behov av stöd från socialnämnden, så kallad
förhandsbedömning. Denna bedömning ska ske inom 14 dagar. Vid en
förhandsbedömning får uppgifter hämtas endast från anmälaren och den
orosanmälan gäller.
3. om barnet/familjen ej bedöms vara i behov av stöd avsluta
förhandsbedömningen.
4. om barnet/familjen bedöms vara i behov av stöd inleda utredning enligt 11
kap 1 § SoL

Resursteamet
Resursteamet i Kungsör är en del av socialförvaltningen. Resursteamet vänder
sig till vuxna, barn och familjer. I verksamheten ingår förebyggande och
verkställande arbete.
Förebyggande arbete innebär att personalen vid Resursteamet på olika sätt
ingår i samverkansarbete. Vidare erbjuds så kallade serviceinsatser, vilket
menas att medborgarna kan vända sig till enheten och i vissa frågor kan
erbjudas stöd utan beslut om bistånd.
Om vuxna, barn eller familjer efter en socialutredning bedömts ha ett
stödbehov har enheten vanligen ansvar att verkställa insatsen.
Resursenhetens förebyggande arbete i samverkan med skolan.
-

Två gånger per år genomförs olika utbildningar till föräldrar som har barn
med egna svårigheter

-

Råd och stödsamtal, upp till fem motiverande samtal till föräldrar som är i
behov av stöd.

-

Medling

-

En gång per månad träffas resursteamet, skola, kurator, fritidsgård och
polis i samverkansmöte

-

Planera in årlig dag med ANDT som tema, tillsammans med skolan

-

Vid behov närvara vid elevhälsans möten.

-

Informationsträffar om ANDT för skolpersonal och till föräldrar

-

Årligen genomföra ett tiotal besök på fritidsgården
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Att säkerställa under 2017
Helhetssyn
Samverkan och samordning kräver en helhetssyn på barns bästa, samt en
samsyn om gemensamma problemområden exempelvis skolfrånvaro. Ibland
behöver ena parten den andre för att kunna utföra sitt enskilda ansvar, medan
det uppstår sammanhang där båda parters ansvarområde behöver samordnas.
Målet är att samverkan är en process där skola/förskola och socialtjänst arbetar
tillsammans för att barn inte ska riskera att fara illa.
Aktiviteter
-

Upprättad en plan för det förebyggande arbetet, vilket utförs med
kompetens från både skola/förskola och socialtjänst. Exempelvis ANDTdagar och fältarbete under riskhelger.

-

Upprätta en plan för möten skola/förskola och IFO med syfte att informera
om anmälningsskyldigheten samt dialog om betydelsen av samordning
under hela processen.

Revidering av rutiner samt upprättande av rutin
-

Att blanketten för orosanmälningar är ändamålsenlig och enkel att använda

-

Upprättad rutin för trepartsmöten (SoL kap 14 1 a §) under förhandsbedömning

Uppföljning och Återkoppling
Genomlysning av rutiner samt upprättande av planer enligt ovan sker under
september 2017. Återkoppling sker till respektive förvaltnings ledningsgrupp
december 2017.

Lars-Erik Lindvall
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§ xx
Arkivredogörare för individ- och familjeomsorg och vård- och omsorg (SN 2015/22)
Enligt arkivreglementet ska varje myndighet (nämnd) ha en eller
flera arkivredogörare. Av reglementet framgår även uppgifterna
för dessa personer. Socialförvaltningen föreslår att förvaltningshandläggare Helena Björnberg utses som ny arkivredogörare för
individ- och familjeomsorgs och vård- och omsorgs närarkiv.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-05-16

Förslag till beslut

Socialnämnden utser Helena Björnberg som arkivredogörare för
individ- och familjeomsorgens närarkiv och vård- och omsorgens
närarkiv

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Helena Björnberg och akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Vår beteckning

2017-05-02
Ert datum

Er beteckning

Adressat

Socialförvaltningen

Socialnämnden

Vår handläggare

Förvaltningschef Pámela Strömberg Ambros

Arkivredogörare
Enligt arkivreglementet ska varje myndighet (nämnd) ha en eller flera arkivredogörare.
Av reglementet framgår även uppgifterna för dessa personer. Socialförvaltningen föreslår att
förvaltningshandläggare Helena Björnberg utses som ny arkivredogörare för närarkiven för
individ- och familjeomsorg och vård- och omsorg.

Förslag till beslut
Socialnämnden utser Helena Björnberg som arkivredogörare för individ- och
familjeomsorgens närarkiv och vård- och omsorgens närarkiv.

Pámela Strömberg Ambros
Förvaltningschef

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

2017-05-16

§ xx
Nedläggning av faderskapsutredning
Marie Appelros, 770909-3988 har genomgått en konstgjord
Handlingar
lämnas
på sammanträdet
befruktning vid
Fertilitetskliniken
i Köpenhamn den 18 juli 2016
och hon födde en dotter den 16 april 2017 på Eskilstuna BB.
Enligt föräldrabalken 2 kapitlet 7 § punkt 1 kan socialnämnden
lägga ned en påbörjad faderskapsutredning då det visar sig
omöjligt att få erforderliga upplysningar om faderskapet.
Det finns ingen möjlighet för Marie eller någon myndighet att få
uppgifter om donatorns identitet.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Utredning påbörjad 2017-04-21, avslutad 2017-04-26

Beslut

Socialnämnden beslutar att lägga ner faderskapsutredningen
enligt föräldrabalken 2 kapitlet 7 § punkt 1 gällande barnet
Appelros, 070416-7566

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Handläggare och personakten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Blad

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-05-16

§
Meddelanden delegationsbeslut (SN 2017/30)
Socialnämndens myndighetsutskotts protokoll 2017-04-26 §§ 5269

Socialförvaltningen har fattat beslut enligt delegation. Jämförelse
görs mot förra året.
Försörjningsstöd

Bifall
Januari
97
Februari
93
Mars
103
April
86
Maj
92
Juni
110
Juli
111
Augusti
90
September
87
Oktober
88
November
92
December
109

Justerandes sign

2016
Avslag
19
11
5
13
9
16
30
49
38
31
23
36

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Belopp Bifall
504496
84
436122
84
531316
104
518874
78
530606
554205
631133
456560
490229
497744
488702
617376

2017
Avslag
30
31
42
37

belopp
360429
400475
614095
408678

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Blad

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-05-16
Beslut om utredning och behandling samt familjerätt

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

Utrednings- och
behandlingsbeslut
2016
2017
14
5
15
6
16
7
12
8
10
14
6
5
2
10
11
16

Familjerättsbeslut
2016
3
5
4
6
2
2
2
7
4
7
6
6

2017
4
9
5
4

Färdtjänst och riksfärdtjänst
Färdtjänst
Antal beslut

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

Justerandes sign

2016
2017
Bifall
Avslag Bifall Avslag
4
0
6
0
11
0
10
0
13
0
10
0
4
0
1
1
9
0
5
0
3
0
12
0
5
0
9
0
10
0
16
0

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Riksfärdtjänst
Antal enkelresor
2016
2017
8
6
18
14
24
19
22
21
28
10
38
16

4
6
20
8

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-05-16

§
Meddelande
Ett kollektivavtal om flexibel arbetstidsmodell med timbank har
tecknats mellan Kungsör kommun och Kommunal. Avtalet gäller
för enheter i Kungsörs kommun där bemanningsprocess förekommer. SN 2017/107
Ett avtal om patientnämndsverksamhet har tecknats mellan
Kungsör kommun och Region Västmanland. SN 2017/102
Transportstyrelsen har beslutat att ge Kungsör kommun
direktåtkomst till vägtrafikregistret genom elektronisk överföring.
SN 2017/94
IVO har lämnat en rapport efter en nationell tillsyn om klagomål
från patient och närstående bidrar till ökad kvalité och
patientsäkerhet SN 2017/105
Förslag till beslut

Justerandes sign

Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

