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§ 10 Presentation av ny IT-strateg 
Diarienummer SN 2021/40 

Beslut 

Socialnämnden hälsa den nya IT-strategen välkommen. 

Sammanfattning 

Den nya IT-strategen Urban Elfström presenterar sig, sin bakgrund och ger 

sin syn på sitt nya uppdraget. Han ersätter Johan Häggström som slutat sin 

anställning.  
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§ 11 Redovisning av uppdrag – uppföljande 
rapport kring sårvård 
Diarienummer SN 2020/64 

Beslut 

Socialnämnden tackar för redovisningen och förklarar uppdraget slutfört. 

Sammanfattning 

Socialnämnden godkände i mars 2020 förvaltningens patientsäkerhets- 

berättelse för 2019 med mål för 2020. I samband med det gavs förvaltningen 

i uppdrag att lämna en uppföljande rapport till nämnden gällande arbetet 

med sårvård under hösten. 

Förvaltningen har tagit fram en redovisning som beskriver vad som görs 

kring sårvård och en lägesbeskrivning. 

Nämnden bordlade ärendet vid sammanträdet den 15 december 2020 så att 

handläggaren ges möjlighet att delta. 

Arbetet kring sårvård presenteras av medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Mikael Wiröstrand och specialistundersköterska Katarina Dahlman Jansson. 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens protokoll 2020-12-15, § 106 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-04  
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§ 12 Information från förvaltningen 2021 
Diarienummer SN 2021/14 

Beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Förvaltningen informerar om bl.a.: 

• vaccinationsläget Covid-19 

• organisationsförändringar; vård- och omsorgsavdelningen kommer 

att delas upp på två avdelningar med varsin chef och ett förvaltnings- 

administrativt- och chefsstöd inrättas med placering i anslutning till 

individ- och familjeomsorgens reception 

• personalförändringar; bl.a. slutar nuvarande vård- och omsorgschef 

• förvaltningen har anslutit sig till den nationella kompetenssatsningen 

Yrkesresan 

• i arbetet med tidiga och samordnade insatser (TIS) finns nu ett 

samverkansdokument klart. Det kommer att presenteras för nämnden 

vid nästa möte 

• brandskyddstillsyn på Lärken, Södergården 

• individ- och familjeomsorgen deltar i arbete med regionen för att 

göra tre regionala överenskommelser till en – klart under året. Den 

regionala strategin för våld i nära relationer ingår inte men kommer 

att omarbetas 

• ombyggnationen på Turisten närmar sig sitt slut. Inflyttning första 

veckan i april 

• en översyn av arbetsmarknadsåtgärderna pågår, inklusive samarbete 

med daglig verksamhet  
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§ 13 Budget 2021-2023 inkl. mål 2021 
Diarienummer SN 2020/78 

Beslut 

Socialnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Socialchef Lena Dibbern informerar om att detaljbudgeten inte är klar ännu, 

men kommer till nästa möte. Hon redogör dock för var satsningarna 

kommer att göras.  
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§ 14 Socialnämndens årsbokslut och 
verksamhetsberättelse 2020 
Diarienummer SN 2021/37 

Beslut 

Socialnämndens godkänner förslaget till årsbokslut med verksamhets- 

berättelse 2020 och överlämnar det till kommunstyrelsen för inarbetning i 

kommunens årsredovisning.  

Sammanfattning 

Socialförvaltningen har upprättat förslag till verksamhetsberättelse/års- 

bokslut för 2020. 

I dokument lämnas en redovisning av: 

• organisation 

• coronapandemins påverkan på årets resultat 

• omvärlds- och framtidsanalys 

• styrelsemål med bäring på socialnämnden 

• nämndmål 

• årets viktigaste händelser  

• personalredovisning 

• jämställdhetsarbete 

• miljöarbete  

• ekonomi 

Totalt redovisar nämnden ett minus på 488 000 kronor efter att de medel 

som beviljats ur Resultatutjämningsreserven (RUR) räknats bort.  

Beslutsunderlag 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-15 Socialnämndens 

årsbokslut och verksamhetsberättelse 2020 

• Socialförvaltningens årsbokslut och verksamhetsberättelse 2020 

• Vård- och omsorgsavdelningens årsbokslut och verksamhets- 

berättelse 2020 

• Individ- och familjeomsorgsavdelningens årsbokslut och 

verksamhetsberättelse 2020 

Skickas till 

Kommunstyrelsen, inkl bilagor  
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§ 15 Ekonomisk uppföljning 
Diarienummer SN 2021/19 

Beslut 

Socialnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen och överlämnar 

den till kommunstyrelsen för kännedom 

Sammanfattning 

Nämnden ska varje månad redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att 

komma i ekonomisk ram under 2021, vilka åtgärder som vidtagits och vilka 

som planeras. 

Utifrån de brister förvaltningen själv identifierat har en genomlysning av 

nämndens verksamhet beställts och utförs av KPMG. Genomlysningen 

avser produktivitet och effektivitet inom alla förvaltningens verksamheter. 

Kommunstyrelsen har också beslutat att socialnämndens verksamhet ska 

genomlysas. Metoden som ska användas är Go Plan och utförs av en 

arbetsgrupp i förvaltningen tillsammans med Frame Work och Demokrati- 

konsult. 

Genomförda genomlysningar kommer att leda till beslut för en effektivare 

verksamhet. 

Bland vidtagna och planerade uppgifter noteras även: 

• Hyreshöjningar på Södergården genomförs 

• Schablontiderna inom hemtjänsten revideras och effektiviseras 

• En effektivisering av administrationen 

• Förslag till ny ledningsorganisation 

• Hållbara processer och styrdokument skapas och/eller revideras 

• Rutiner för intern revision av verksamheten skapas 

• IT-strategen har påbörjat arbetet med att införa digitala tjänster 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-15 Ekonomisk uppföljning 

Skickas till 

Kommunstyrelsen inkl. tjänsteskrivelse  
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§ 16 Uppföljning av internkontrollplan för 
socialnämnden för 2020 
Diarienummer SN 2020/54 

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av den interna kontrollen för 2020 

och skickar den till kommunstyrelsen för kännedom. 

Sammanfattning 

Socialnämnden antog internkontrollplan för 2020 vid sitt sammanträde i 

februari 2020.  

Förvaltningen har gjort en uppföljning som visar hur kontrollmoment är 

utförda. Någon punkt har inte kunnat kontrollerats då förutsättningar för 

detta saknats. För de brister som upptäckts finns beskrivning av hur detta 

hanterats och vad som görs för att rätta till bristerna. 

Beslutsunderlag 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-12 Uppföljning 

av internkontrollplan för socialnämnden för 2020 

• Bilaga - Uppföljning av internkontroll 2020 

Skickas till 

Kommunstyrelsen inkl tjänsteskrivelse med bilaga  
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§ 17 Höjd hyra på Tallåsgården orsakad av 
ombyggnad för brandskydd 
Diarienummer SN 2021/53 

Beslut 

Socialnämnden godkänner en hyreshöjning på Tallåsgården med maximalt 

100 000 kr/år för att möjliggöra att Kungsörs KommunTeknik AB gör de 

investeringar som krävs för att boendet ska få nödvändig brandsäkerhets- 

klass. 

Sammanfattning 

Tallåsgården har inte den brandklass, 5 B, som räddningstjänsten kräver för 

gruppboenden. Kungsörs KommunTeknik AB har tillsammans med konsul- 

ter arbetat fram ett underlag för vad det kostar att förändra brandskyddet för 

att klara den säkerhetsklass som krävs. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-15 Höjd hyra på Tallåsgården 

orsakad av ombyggnad för brandskydd 

Skickas till 

Kungsörs KommunTeknik AB  
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§ 18 Uppföljning av tillsynsplan enligt 
alkohollagen för 2020 
Diarienummer SN 2020/16 

Beslut 

Socialnämnden tackar för uppföljningen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Planen för tillsyn av serveringsställen 2020 fastställdes av socialnämnden 

den 25 februari 2020. 

Under 2020 har inte så många yttre tillsyner som var sagt enligt fastställd 

tillsynsplan genomförts. Detta med anledning av Covid -19. 

Genomförd tillsyn (såväl inre som yttre) har inte renderat i några admi- 

nistrativa ingripanden enligt 9 kap. alkohollagen från kommunen.  

Förvaltningens bedömning är att tillståndshavarna i kommunen generellt 

sköter verksamheterna på ett tillfredsställande sätt och är måna om att följa 

alkohollagens bestämmelser. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-21 

Skickas till 

Alkoholhandläggaren 
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§ 19 Tillsynsplan enligt alkohollagen för 2021 
Diarienummer SN 2021/21 

Beslut 

Socialnämnden fastställer föreslagen plan 2021 för tillsyn av serverings- 

ställen i Kungsörs kommun enligt 9 kap. alkohollagen. 

Sammanfattning 

Socialnämnden ansvarar i Kungsörs kommun för tillsynen av serverings- 

ställen enligt alkohollagen. Tillsynen ska ske systematiskt och på ett sådant 

sätt att alkoholpolitiska olägenheter undviks samt till skydd för folkhälsan. 

Ett förslag till tillsynsplan för 2021 har upprättats. 

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 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-18  

• Förslag till Plan för tillsyn av serveringsställen enligt alkohollagen 

2021 i Kungsörs kommun 

Skickas till 

Alkoholhandläggaren inkl. antagen tillsynsplan  

Länsstyrelsen inkl. antagen tillsynsplan 

Polisen inkl. antagen tillsynsplan  

Folkhälsomyndigheten inkl. antagen tillsynsplan  
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§ 20 Servicedeklarationer inom vård- och 
omsorgens område 
Diarienummer SN 2021/38 

Beslut 

Socialnämnden fastställer de föreslagna servicedeklarationerna inom vård 

och omsorgens område.  

Sammanfattning 

Nämnden har uppdragit till förvaltningen att ta fram servicedeklarationer 

inom nämndens verksamheter för att vara transparent med vad innevånarna 

kan förvänta sig av nämndens tjänster. 

Förvaltningen har arbetat fram förslag på servicedeklarationer inom vård 

och omsorgens område; 

• Bostad med särskild service enligt LSS 

• Daglig verksamhet enligt LSS 

• Hemtjänst 

• Hälso- och sjukvård 

• Vård- och omsorgsboende 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-15 Servicedeklarationer inom 

vård och omsorgens område jämte fem bilagor 

Skickas till 

Socialchefen inkl. antagna deklarationer 

Vård- och omsorgschefen inkl. antagna deklarationer 

Kvalitetsutvecklaren inkl. antagna deklarationer  
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§ 21 Nytt dataskyddsombud för socialnämnden 
Diarienummer SN 2021/20 

Beslut 

Socialnämnden  

• entledigar Per Wadlin, Köpings kommun från uppdraget som data- 

skyddsombud  

• förordnar Carl Björnberg, Köpings kommun som nytt dataskydds- 

ombud  

Beslutet anmäls till Integritetsskyddsmyndigheten. 

Sammanfattning 

Dataskyddsförordningen kräver att alla offentliga myndigheter så som 

kommuner och regioner utser ett dataskyddsombud.  

Ett dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till den person- 

uppgiftsansvariga organisationen kring vilka skyldigheter som gäller enligt 

dataskyddsförordningen. Men ombudet ska också bevaka att reglerna följs 

och fungera som kontaktperson för Integritetsskyddsmyndigheten. 

Personuppgiftsansvarig nämnd ansvarar för att dataskyddsförordningens 

regler följs. Det är alltså inte ombudet som ansvarar för att reglerna följs, 

utan organisationen.  

För Köping, Arboga och Kungsörs kommuner har IT-strategen Per Wadlin, 

Köpings kommun utsetts till dataskyddsombud. Per har nu lämnat sin tjänst 

och ett nytt ombud ska utses. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-13 

Skickas till 

Carl Björnberg 

Integritetsskyddsmyndigheten, inkl. blankett  
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§ 22 Checkteckningsrätt 2021 
Diarienummer SN 2021/22 

Beslut 

Socialnämnden ger följande personer inom individ- och familjeomsorgen 

rätt att var för sig teckna checkar under 2021: 

• Christer Zegarra Eriksson, avdelningschef 

• Jenny Demervall, enhetschef 

• Malin Cederberg, socialsekreterare 

• Magnus Ljungman, socialsekreterare 

• Jacqueline Vernhamn, socialsekreterare 

• Ida Ward, socialsekreterare 

• Anna Zakirova, socialsekreterare 

Sammanfattning 

Ett beslut bör fattas varje år om vilka som ska ha rätt att teckna på checkar. 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag för 2021. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-19 – Checkteckningsrätt 2021 

Skickas till 

Socialnämndens ekonom 

De utsedda  
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§ 23 Beslutsattestanter jämte ersättare för 
socialnämnden och socialförvaltningen 2021 
Diarienummer SN 2021/23 

Beslut 

Socialnämnden utser beslutattestanter och ersättare för dessa för social- 

nämnden och socialförvaltningen 2021 i enlighet med förvaltningens 

förslag. 

Om underskrift görs för hand görs en särskild kontroll av att namnteck- 

ningen är riktig. 

Sammanfattning 

Enligt 5 § i kommunens tillämpningsföreskrifter för attestreglementet ska 

varje nämnd före varje års utgång besluta om attestanter och ersättare för 

dessa.  

Ett förslag till attestlista har tagits fram på ekonomisystemets ansvarsnivå 4 

och gäller för alla identiteter under respektive rubrik. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-19 – Beslutsattestanter 2021 

Skickas till 

Socialförvaltningens ekonom (inkl. tjänsteskrivelse) 

Personer med attesträtt (inkl. tjänsteskrivelse)  
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§ 24 Rapportering av ej verkställda gynnande 
biståndsbeslut 2020 
Diarienummer SN 2020/4 

Beslut 

Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna. 

Sammanfattning 

Socialförvaltningen ska lämna en statistikrapport över hur många gynnande 

beslut enligt  

• 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.  

Nu upprättad rapport är en fullständig rapportering för ej verkställda beslut 

inom 90 dagar från beslutsdatum eller från avbrottsdatum för perioden 9 

maj-31 december 2020: 

10 ej verkställda beslut SoL (5 män och 5 kvinnor) 

4 ej verkställda beslut LSS (2 män och 2 kvinnor) 

15 verkställda beslut SoL (8 män och 7 kvinnor) 

18 verkställda beslut LSS (9 män och 9 kvinnor) 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-15 

Rapport av icke verkställda beslut för perioden 9 maj-31 december 2020 

Skickas till 

Linda Forsman-Axelsson  
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§ 25 Meddelanden delegationsbeslut 2021 
Diarienummer SN 2021/39 

Beslut 

Socialnämnden lägger meddelade delegationsbeslut till handlingarna. 

Sammanfattning 

En tillfällig pärm med sammanställningar av 

• sammanställningar av beslut som har fattats på delegation ute i 

organisationen under december 2020 och januari 2021 

• sammanställningar över beslut fattade av socialnämndens 

myndighetsutskott i december 2020 och januari 2021 jämte 

kostnader 

• ordförandebeslut 2021-02-15 om reducering av den fysiska närvaron 

vid socialnämndens sammanträde den 23 februari 2021  

hålls tillgänglig för nämnden under mötet. 

Eftersom dagens möte för de flesta är digitalt har ledamöter och ersättare 

även haft möjlighet att boka tid innan sammanträdet för att ta del av 

pärmens innehåll. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-15 

Tillfällig pärm med sammanställning av delegationsbeslut  
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§ 26 Meddelanden 
Diarienummer SN 2021/45 

Beslut 

Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning 

Dnr Handling 

SN 2020/115 Statistiska centralbyrån har skickat preliminärt utfall 

december för utjämning av LSS-kostnader, 

utjämningsåret 2021 

SN 2020/206 Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-12-14, § 

216 Gratifikation till Kungsörs kommuns medarbetare 

SN 2020/119 Beslut från Socialstyrelsen om statsbidrag till regioner 

och kommuner för 2020 (omgång 1) att ekonomiskt 

stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive 

socialtjänst till följd av sjukdomen Covid-19 

SN 2020/119 Kungsörs kommun har skickat in en ansökan om statsbi-

drag (omgång 2) för stöd till följd av sjukdomen Covid-

19 

SN 2020/171 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg att avskriva 

ärendet Tillsyn av förutsättningar för att ge medicinsk 

vård och behandling till personer med covid-19 som bor 

på särskilda boenden för äldre i Kungsörs kommun 

SN 2021/18 Tecknat uppdragsbrev med KPMG om fristående 

rådgivning - Analys av möjlighet att effektivisera inom 

socialförvaltningens verksamheter 

SN 2020/202 Tecknat hyreskontrakt för lokal - del av Gersilla 2:1, 

Ulvesund hus 14 

SN 2020/201 Tecknat avtal med Fortsätt Växa AB om handledning 

öppenvården 2021 

SN 2020/195 Tecknat grundavtal – LSS korttidstillsyn vid Solögat i 

Arboga 

SN 2020/196 Tecknat grundavtal – LSS korttidstillsyn vid Solögat i 

Arboga 
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Protokoll 21 (23) 
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2021-02-23 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

SN 2021/27 Tecknat ramavtal mellan Kungsörs kommun och 

Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och 

välfärd gällande verksamhetsförlagd utbildning 

SN 2021/15 Meddelande från Sveriges Kommuner och Regioners 

styrelse 20/2020 Överenskommelse mellan staten och 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) inom området 

psykisk hälsa och suicidprevention 2021-2022 

SN 2021/16 Meddelande från Sveriges Kommuner och Regioners 

styrelse 24/2020 Överenskommelse mellan Staten och 

Sveriges Kommuner och Regioner om Välfärdsteknik 

med de äldre i fokus 2021 

SN 2020/207 Enkät från Citygruppen, daglig verksamhet och Borgens 

gruppboende till Västra Mälardalens Myndighetsförbunds 

årliga livsmedelskontroll 2020 

SN 2020/208 Enkät från Lyktans stödboende till Västra Mälardalens 

Myndighetsförbunds årliga livsmedelskontroll 2020 

SN 2020/209 Enkät från gruppbostad Grindstugan och Häggen till 

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds årliga 

livsmedelskontroll 2020 

SN 2020/212 Enkät från Södergården, verksamhet Ängen till Västra 

Mälardalens Myndighetsförbunds årliga livsmedels- 

kontroll 2020 

SN 2020/213 Enkät från Södergården, verksamhet Rönnen till Västra 

Mälardalens Myndighetsförbunds årliga livsmedels- 

kontroll 2020 

SN 2020/214 Enkät från Södergården, verksamhet Gläntan till Västra 

Mälardalens Myndighetsförbunds årliga livsmedels- 

kontroll 2020 

SN 2020/215 Enkät från gruppbostad Högklinten till Västra 

Mälardalens Myndighetsförbunds årliga livsmedels- 

kontroll 2020 

SN 2020/216 Enkät från gruppbostad Näckrosen till Västra 

Mälardalens Myndighetsförbunds årliga livsmedels- 

kontroll 2020 

SN 2020/171 Inspektionen för vård och omsorgs (IVO:s) har beslutat 

avsluta ärendet i tillsyn av förutsättningar för att ge 

medicinsk vård och behandling till personer med covid-
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19 som bor på särskilda boenden för äldre i Kungsörs 

kommun. 

SN 2020/29 Statistik - budget- och skuldrådgivning Kungsör 2019-12-

01 -2020-12-31 

SN 2020/57 Regeringens beslut om utbetalning av medel i enlighet 

med överenskommelsen mellan staten och Sveriges 

Kommuner och Regioner om äldreomsorg – teknik, 

kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus. Kungsörs 

kommun får 250 000 kronor för 2021 

SN 2021/17 Länsstyrelsen har skjutit sin verksamhetstillsyn enligt 

alkohollagen till hösten 

SN 2021/35 Tecknat avropsavtal med Närverkskompaniet MMK AB 

om handledning socialtjänstens utredningsenhet barn + 

vuxen 

  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-02-05  
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§ 27 Övriga frågor 

Beslut 

Socialnämnden lägger punkterna under övriga frågor till handlingarna. 

Sammanfattning 

Under punkten tas följande upp: 

• Eleonor Westlund (C) frågar om det är bestämt att Juvelen ska vara 

på Tallåsgården. Socialchefen informerar om att de utlovats två 

kontorsrum där. 

• Ordförande Linda Söder-Jonsson (S) informerar om att socialchefen 

skrivit ett yttrande till kommunstyrelsen över motionen - Diskutera 

ordet brukare i särskilda boenden. Vilka begrepp som ska användas 

har även skrivits in i en rutin inom förvaltningen. 


