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Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2020-12-15   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Revisorernas grundläggande 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 
revisorerna skickat ut en enkät. 
 

 

Revisorerna redovisar resultatet av enkäten. 
Redovisningen görs muntligt vid sammanträdet. 

 
 



 

 
RAPPORT Sida 1 (2) 

Datum Vår beteckning 
2020-12-08 SN 2020/1 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Socialförvaltningen  
 Socialnämnden 
Vår handläggare  
  
  
 
 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Periodens viktigaste händelser oktober-november 
2020 

 
Förvaltningsövergripande (Lena Dibbern) 

 Avdelningschef för vård- och omsorg är sjukskriven och har därefter semes-
ter fram till dem 10 januari. Under den perioden kommer enhetschefen för 
Hälso- och sjukvårdsenheten att vara tillförordnad avdelningschef. 

 Näckrosen (Tallåsgården) har extrainsatt personal p.g.a. brandskydd och nu 
finns en rapport om vilka åtgärder som ska vidtas för godkännande av Rädd-
ningstjänsten. 

 Servicedeklarationerna vård- och omsorg, som skulle varit klara, kommer att 
tas upp under 2021 med anledning av hårt ansträngd situation inom Vård och 
omsorg bl.a. till följd av Coronasituationen. 

 Den jämställdhetsanalys som utlovats 2020 kring trygghet skjuts till 2021 för 
att få ett mer rättvisande resultat. Under 2021 kommer således två analyser 
att göras. 

 
Individ- och familjeomsorgen (Christer Zegarra Eriksson) 

 En behovsgenomlysning av samtliga ärenden på ekonomiskt bistånd har 
gjorts i syfte att ta fram ett underlag för vidare arbete med att skapa ett bra 
flöde mellan myndighet och utförare inom Arbetsmarknad och försörjning. 
Genomlysningen visade att 80 procent av de individer som är aktuella på 
försörjningsstöd har behov av stöd för att komma i egen försörjning.  
 
Slutsatsen är att myndighet och utförare behöver arbeta mycket närmare 
varandra för att kunna skapa en enhetlig och individuellt utformad planering 
tillsammans med varje individ.  
 
Resultatet av genomlysningen kommer att ligga till grund för det fortsatt 
arbetet med att utforma enhetens organisation och interna processer. 

 Två familjebehandlare på Öppenvårdsenheten sa upp sina tjänster under 
oktober-november av olika anledningar. Man fick ett bra underlag av sökan-
de till tjänsterna som nu tillsätts i samband med avsluten utan vakans. 



   
  Sida 2 (2) 
 Datum Vår beteckning 
 2020-10-12 SN 2020/1 
 Ert datum Er beteckning 
   

 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

 Under hösten har en ny strategi kring det förebyggande arbetet för familjebe-
handlingen tagits fram. Framförallt handlar det om en ytterligare samverkan 
med förskola/skola samt några nya insatser. Arbetet dras igång efter års-
skiftet, under våren 2021 och vartefter pandemin minskar i omfattning. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2020-12-15   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

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

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Rapport 2020-12-xx – Periodens viktigaste händelser oktober-

november 2020 
 
Förslag till beslut Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 
 

Punkten kan komma att kompletteras muntligt vid 
sammanträdet. 

 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2020-12-15   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
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 redogör muntligt för hur arbetet med 
detaljbudgen kommer att genomföras. 

 
 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2020-12-15   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen (inkl. tjänsteskrivelse), akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
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. 
Begreppet brukare är ett paraplybegrepp, under vilket andra 
begrepp 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 
uppdrag från socialförvaltningen att leverera en tjänst till en 
brukare) och kund (som innebär möjligheten att välja mellan 
olika varor och tjänster, något som alla de personer som får 
individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten inte har 
möjlighet 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. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2020-12-15   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen (inkl. tjänsteskrivelse), akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Gunilla Wolinder (L) 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-03 

 
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. 

 
 

 



 
 

 

MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

”Kungsörs kommun bör diskutera ordet 
Brukare som idag är ett använt ord på 
personer boende i särskilda boenden i vår 
kommun” 
I Liberalerna är vi måna om ”Alla människors lika värde”. Vi vill också att alla människor skall 
känna sig fria och unika. Inte tillhöra en grå massa. Av denna anledning önskar vi att Kungsörs 
kommuns partier diskuterar ordet Brukare som idag används för de personer som nyttjar vissa av 
kommunens tjänster. En aktiv diskussion pågår i samhället. Bland annat driver Sveriges 
Pensionärers Riksförbund (SPF) denna fråga och vi stödjer detta arbete. Säkert finns det många 
anhängare till denna fråga även inom Pensionärernas Riksförbund (PRO). 

 

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. Alternativ till detta ord finns. 

 I Liberalerna är vi öppna för: 

Kunder 

Boende 

Hyresgäster 

Uppdragsgivare 

 

Ovanstående alternativ är nämnda utan rangordning. 

Liberalerna i Kungsör yrkar därför:  

Att en diskussion gällande nämnda begrepp sker inom Kungsörs Parlamentariska Grupp. 

Kungsör 200930 

Gunilla Wolinder 

Gruppledare Liberalerna Kungsör 



 

 

 

 

 

 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (2) 

Datum Vår beteckning 
2020-12-03 SN 2020/175 
Ert datum Er beteckning 
 KS 2020/361 

 Adressat 
Socialförvaltningen Socialnämnden  
  
Vår handläggare  
Lena Dibbern 
Socialchef  

 

  
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Svar på remiss av motion – Diskutera ordet brukare 
i särskilda boenden 
 
Liberalerna har via Gunilla Wolinder har lämnat en motion ”Kungsörs kommun 
bör diskutera ordet Brukare som idag är ett använt ord på personer boende isär-
skilda boenden i vår kommun”. Av motionen framgår synpunkten om att ordet 
brukare är opersonligt, kränkande och även nedsättande. Ett ord som inte bör an-
vändas med syfte på människor som behöver stöd, hjälp och/eller tillsyn. Alter-
nativ till detta ord finns såsom kunder, boende, hyresgäster eller uppdragsgivare. 
 
Socialnämnden har getts möjlighet att lämna synpunkter på denna och vi får 
härmed meddela följande. 
 
Wikipedia definierar brukare som en ”person som använder (brukar) något; 
(speciellt inom socialtjänsten) person som är föremål för tjänster, vård eller 
omsorg, klient”.  
 
I Socialstyrelsens termbank definieras ordet brukaren enligt följande ”brukare är 
en person som får, eller som är föremål för en utredning om att få, individuellt 
behovsprövade insatser från socialtjänsten”. Vidare menar Socialstyrelsen att 
 
”Kärnan i begreppet ligger i den allmänna definitionen ’person som tar något i 
bruk’. När brukare började användas inom den offentliga sektorn fanns en önskan 
att tydliggöra en sorts delaktighet och medansvar i aktiviteten att ta insatser, 
främst sociala insatser, ’i bruk’. Detta ansågs ordet brukare signalera. I samma 
anda bildades så kallade brukarorganisationer och brukarråd, där det talades om 
brukarinflytande och brukarmedverkan. … Termen brukare kan ses som en 
motsvarighet till termen patient men inom socialtjänstens domäner.  … Man bör 
således använda brukare när man behöver ett samlande begrepp för alla som får 
individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten oavsett vilken typ av 
insatser det handlar om. Insatserna kan röra allt från stöd och service till mer 
omfattande bistånd, och en brukare kan vara allt från ett nyfött barn till en 
mycket gammal människa. … Socialstyrelsen avråder i och med detta från klient 
som samlande begrepp. Däremot kan klient användas för en person som vid ofta 
regelbundet återkommande möten och delvis med egen medverkan får hjälp av 
till exempel en socialarbetare vid ett socialkontor, en kurator eller psykolog vid 
en beroendemottagning. Socialstyrelsen avråder också från ordet kund som 
samlande begrepp. Insatser från socialtjänsten ingår i offentligrättsliga åtaganden. 



   
  Sida 2 (2) 
 Datum Vår beteckning 
 2020-12-03 SN 2020/175 
 Ert datum Er beteckning 
  KS 2020/361 

 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Därför är kund, som används för att beskriva en av parterna i en civilrättslig 
relation inom det privata näringslivet, inte lämpligt att använda som samlande 
begrepp. Att vara kund innebär dessutom att man ska kunna välja mellan olika 
varor och tjänster, något som alla de personer som får individuellt behovsprövade 
insatser från socialtjänsten inte har möjlighet att göra.” 
 
Begreppet brukare är per definition således varken opersonligt, kränkande eller 
nedsättande även om vissa kan uppfatta det så.  
 
Socialstyrelsen har fastslagit brukare som den term som bör användas som 
samlande begrepp för alla personer som får insatser från socialförvaltningen. Det 
är ett paraplybegrepp, under vilket andra begrepp kan användas beroende av 
vilken insats som tillhandahålls det kan vara boende, hemtjänsttagare, klient osv.  
 
Begrepp som däremot inte kan användas är  
Hyresgäst – vilket är en relation till en hyresvärd 
Uppdragstagare – vilket är en person som har ett uppdrag från socialförvalt-
ningen att leverera en tjänst till en brukare 
Kund – som innebär möjligheten att välja mellan olika varor och tjänster, något 
som alla de personer som får individuellt behovsprövade insatser från social-
tjänsten inte har möjlighet att göra 
 
Förvaltningen föreslår med anledning av ovanstående att den terminologi som 
används idag även ska gälla fortsättningsvis dvs. ordet brukare används som det 
samlande begreppet för alla som får insatser via socialförvaltningen och utöver 
det används begreppet boende för personer som har insatsen särskilt boende.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Socialnämnden antar socialförvaltningens förslag till yttrande som sitt eget. 
 
Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen: 
 
Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning till social-
nämndens yttrande. 
 
 
 
 
Lena Dibbern 
Socialchef  
 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2020-12-15   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
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 

 
Förslag till beslut Socialnämnden antar förvaltningens förslag till slutredovisning för 

investeringen ”Verksamhetsbil till stadsvårdlaget” som sin egen 
och överlämnar den till kommunstyrelsen. 

 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (2) 

Datum Vår beteckning 
2020-12-03 SN 2016/199 SN 2018/4 
Ert datum Er beteckning 
 KS 2017/98 

   
 

Adressat 

Socialförvaltningen Socialnämnden 
Individ- och familjeomsorgen  
Vår handläggare  
Christer Zegarra Eriksson, avdelningschef  
  
 
 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Slutredovisning av investering – bil till Arbetsmark-
nad och försörjnings stadsvårdslag 
Bakgrund 
Socialnämnden beslutade i februari 2017 att hos kommunstyrelsen äska om kost-
nader för två bilar till Arbetsmarknad och försörjnings stadsvårdslag 
- en bil för att kunna transportera sammanlagt ca tio deltagare inklusive en 

arbetsledare 
- en större skåpbil för ändamålet flytt 
 
Bil för persontransporter ordnades genom att förvaltningen fick ta över en kombi 
från bilpoolen då denna skulle ersättas under våren 2018. Detta blev därmed 
aldrig någon investering. 
 
Den större skåpbilen skulle ersätta det fordon som förvaltningen lånat av 
Kungsörs KommunTeknik AB. Fordonen hade gått sönder och skrotats. Verk-
samhetens behov av funktion var en större skåpbil för ändamålet flytt. 
 
Socialnämnden äskade på en investering efter det att enhetschef och arbetsledare 
för stadsvårdslaget besökt olika bilhandlare och hittat en ändamålsenlig transport-
bil med möjlighet att transportera både möbler och fem medpassagerare. Kostna-
den på ny bil beräknades till 264 400 kr exklusive moms (330 500 kr inklusive 
moms). 
 
Kommunstyrelsen beviljade i mars 2017 en investering om 150 000 kronor till en 
begagnad bil. 
 
Socialnämnden återkom till kommunstyrelsen i januari 2018 då man inte lyckats 
få tag i en ändamålsenlig bil till det priset. Kommunstyrelsen godkände i februari 
2018 en utökning av investeringsutrymmet till 200 000 kronor. 
 
Redovisning 
Efter dialog med socialchefen köptes av ett begagnat fordon (2016 års modell) 
med tre passagerarplatser för en kostnad om 199 200 kr exklusive moms. 
 

  



   
  Sida 2 (2) 
 Datum Vår beteckning 
 2020-12-03 SN 2016/199 SN 2018/4 
 Ert datum Er beteckning 
   

 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Socialförvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden antar förvaltningens förslag till slutredovisning för investeringen 
”Verksamhetsbil till stadsvårdlaget” som sin egen och överlämnar den till kom-
munstyrelsen. 
 
 
 
Lena Dibbern 
Socialchef Christer Zegarra Eriksson 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2020-12-15   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§  
Budgetuppföljning per den 30 november 
2020 (SN 2020/3) 

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

 
 
 
 
 
 
 
Förslag till beslut Socialnämnden tackar för redovisningen. 
 
 

Punkten presenteras vid sammanträdet. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2020-12-15   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Individ- och familjeomsorgen (inkl. reviderat dokument), 
akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
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 

 
Förslag till 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. 

  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2020-10-26  29 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Berörda delegater och ersättare, BUN. SN, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 167 
Revidering av kommunstyrelsens delega-
tionsordning (KS 2020/385) 
Kommunstyrelsens förvaltning har sett över gällande 
delegationsordning. Behov finns att justera den gällande: 
 
• kommunchef som numer betitlas kommundirektör enligt 

kommunallagen,  
• delegation gällande miljöfrågor enligt plan- och bygglagen,  
• maximal tid för avgångsvederlag,  
• justeringar av delegater gällande del B1, B2 (fast egendom och 

trafikärenden) 
 
Ändringar är gulmarkerade i underlaget. 
 
 

KS överläggning:  Kommunstyrelsens förvaltning föreslår även att avsnitt A5.1 
”Ansvar för arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagstiftningen.” 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/styrelse i det ”Allmänna reglementet för styrelse/nämnd”. 
Fullmäktige har sedan tidigare även reglerat innehållet i chefens 
uppdrag i vår arbetsmiljöpolicy. 
 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2020-10-01 
gällande miljöbedömning jämte förslag till reviderad 
delegationsordning 
 

Beslut Kommunstyrelsen antar den föreslagna reviderade delegations-
ordning för kommunstyrelsen med ändringen att avsnitt A5.1 
”Ansvar för arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagstiftningen.” tas bort.  

 
 Berörda nämnder uppmanas att göra samma justeringar i sina A-

delar. 
  
 
  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2020-12-15   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
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 

 
Förslag till beslut Socialnämnden antar Strategi för psykisk hälsa år 2020-2030. 
 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2020-12-03 SN 2020/167 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Socialnämnden  
 Socialnämnden 
Vår handläggare  
Kvalitetsstrateg Annika Jungklo 
Avdelningschef Christer Zegarra Eriksson 

 

  
 
 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85 KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Socialnämndens strategi för psykisk hälsa år 2020–
2030 
Ärendebeskrivning 
Bifogade (bilaga 1) strategi ska vara ett stöd för socialförvaltningens långsiktiga 
arbete med ledning, styrning och utveckling av vård, stöd och omsorg för en god 
psykisk hälsa för kommunens invånare inom socialförvaltningens ansvarsområ-
de. 
 
Den som drabbas av psykisk ohälsa ska erbjudas behovsanpassade och effektiva 
insatser av god kvalitet, såväl vad gäller förebyggande 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 aktörer. 

 
Socialförvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att anta ”Strategi för psykisk hälsa år 2020-2030”  
 
 
 
Lena Dibbern 
Socialchef 
 
 
 
 
Annika Jungklo  Christer Zegarra Eriksson 
Kvalitetsstrateg  Avdelningschef    
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Förvaltningsstrategi kring psykisk hälsa 2020-2030 
Antagna av nämnd ***** och gäller fr.o.m ****** 
Dnr: SN 2020/***** 
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1. Syfte 
Strategin ska vara ett stöd för socialförvaltningens långsiktiga arbete med 
ledning, styrning och utveckling av vård, stöd och omsorg för en god 
psykisk hälsa för kommunens invånare.  

Som ett stöd i att kunna ta ett samlat ansvar, ska socialförvaltningen i 
samverkan med Barn- och utbildningsförvaltningen och externa 
samverkanspartner med utgångspunkt från gällande lagstiftning och 
ansvarsfördelning stärka sammanhållna, kunskapsbaserade och 
individbaserade insatser, tidigt i livet och tidigt i problematiken för att 
minska sociala och ekonomiska konsekvenser för såväl individen som för 
kommunens verksamhet. 

2. Målbild 
Målet är en god psykisk hälsa hos invånarna i Kungsör.  

Den som drabbas av psykisk ohälsa ska erbjudas behovsanpassade och 
effektiva insatser av god kvalitet, såväl vad gäller förebyggande och 
främjande insatser, som medicinsk behandling och sociala insatser. 

3. Bakgrund 
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 aktörer. 

3.1 Inledning omvärldsanalys 

Folkhälsan i Sverige har i sin helhet förbättrats under de senaste decennierna 
och de allra flesta uppger att de har en bra eller mycket bra hälsa. Dessvärre 
gäller inte det den psykiska hälsan, med besvär som oro, ångest och 
sömnproblem, dessa symtom har tvärtom ökat sedan 2000-talets början. 
Ökningen har skett inom alla grupper, såväl bland barn, unga och bland 
vuxna och äldre. 

WHO räknar med att psykisk ohälsa kommer att stå för den största 
sjukdomsbördan i världen år 2030. Varannan svensk kommer någon gång i 
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livet att drabbas av psykisk ohälsa. 100 000 äldre i Sverige har en 
ångestsjukdom och 150 000 äldre i Sverige har en depression. Samhällets 
kostnader för psykisk ohälsa är 135 miljarder per år. En folkhälsoutmaning 
av den magnituden kräver att hela Sverige med Regioner och kommuner 
prioriterar och planerar arbetet för psykisk hälsa. Psykisk hälsa är hela 
samhällets ansvar. Insatser behöver ofta vara samordnade vilket ställer stora 
krav på samverkansstrukturer mellan berörda aktörer. För att förbättra den 
psykiska hälsan för kommunens invånare är samverkan i det förebyggande 
och långsiktiga arbetet viktigt. 

Ett nära samarbete och ett gemensamt ansvar är en förutsättning för att 
framgångsrikt främja psykisk hälsa för befolkningen. Utmaningar består i 
att utveckla det suicidpreventiva arbetet för att nå en nollvision. Hos äldre 
personer är förekomsten av psykisk ohälsa högre jämfört med andra vuxna, 
vilket ställer stora krav på aktörerna att uppmärksamma äldres psykiska 
mående för att kunna ge adekvat vård, stöd och omsorg. Personer med 
samsjuklighet har en betydande överdödlighet där samordning och 
samverkande insatser bör prioriteras. För att i rätt tid kunna ge rätt insatser 
på rätt vårdnivå, behöver länets aktörer utveckla första linjen. Med första 
linjen menas här de funktioner eller verksamheter som först uppmärk-
sammar psykisk ohälsa och gäller såväl skola, socialtjänst, hälso- och 
sjukvård som Regionens berörda verksamheter. 

3.2 WHO:s definition av psykisk hälsa 

WHO definierar psykisk hälsa som ett tillstånd av psykiskt välbefinnande 
där varje individ kan förverkliga sina egna möjligheter, klara av vanliga 
påfrestningar, arbeta produktivt och bidra till det samhälle som hen lever i. 
Psykisk hälsa är alltså inte detsamma som frånvaron av psykisk sjukdom. 

3.2.1 Risk för ökad ångest och depression 

Det finns en ökad risk för ångest och depression i befolkningen, framför allt 
bland personer med minskad inkomst och arbetslöshet. Denna risk gäller 
sannolikt främst redan utsatta grupper i samhället med mer osäkra arbets-
förhållanden, såsom personer med invandrarbakgrund, kort utbildning eller 
tidigare psykisk ohälsa. 

3.2.2 Utsatthet hos barn och unga 

Även för barn finns en risk för ökade ångest- och depressionssymtom, 
framför allt i de grupper där de ekonomiska och arbetsrelaterade konse-
kvenserna slår hårdast. En ökad risk för våld mot barn i hemmet kan uppstå, 
vilket innebär både en akut och allvarlig risk för barnet och en ökad risk för 
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framtida psykiska besvär. Barnkonventionens artikel 19 ”Barn ska skyddas 
mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, 
vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive 
sexuella övergrepp” visar en tydlig intention i vikten av att arbeta med 
barnets utsatthet. På samma sätt adresserar artikel 23 ”Barn med 
funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv samt hjälp 
att aktivt delta i samhället” barnets rätt till att ges förutsättningar för ett liv 
med god psykisk hälsa. 

3.2.3 Stora risker för psykisk ohälsa under och efter covid-19 
En mängd studier har visat en försämrad psykisk hälsa i befolkningen i 
efterdyningarna av till exempel finanskrisen åren 2007–2009. Långsiktiga 
och negativa ekonomiska och arbetsrelaterade konsekvenser är väntade i 
spåren av den nu rådande pandemin. En ökad arbetslöshet skapar följder 
både för samhället och den enskilde. Detta kan visa sig i form av ökat våld i 
nära relationer och en mer omfattande beroendeproblematik (droger, 
alkohol, spel, nätshopping mm). Unga med ett ökat egenansvar för 
hemstudier riskerar att få ett mindre anpassat studiestöd än tidigare. I sin tur 
riskerar kommunen ett ökat ekonomiskt bistånd, ökade antal placeringar och 
behov av öppenvårdsinsatser. 

4. Lagrum och styrande förutsättningar 
Nedan listas lagrum och styrande förutsättningar som klargör 
ansvarsförhållanden, beskriver strukturer och rutiner för samverkan. 
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd 
och service (LSS), Skollagen samt Lagen om psykiatrisk tvångsvård (Lpt) 

• Regeringens strategi inom området psykisk hälsa 2016–2020, fem 
fokusområden fem år framåt 

• ”Att ge ordet och lämna plats – Vägledning om brukarmedverkan 
och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruk- och 
beroende-vård”. (SoS, 2013)  

• Då det i dagsläget inte finns någon folkhälsostrategi i länet, utgår 
istället folkhälsoarbetet från RUS och de nationella 
folkhälsopolitiska målen, se mer info här: 
https://regionvastmanland.se/utveckling/utvecklingsomraden/valfard
-och-folkhalsa/stod-i-folkhalsoarbetet/ 

• ”Tidiga och samordnade insatser för barn och unga (TSI) 2017–
2023”Ett regeringsuppdrag till skolverket och socialstyrelsen. 

https://regionvastmanland.se/utveckling/utvecklingsomraden/valfard-och-folkhalsa/stod-i-folkhalsoarbetet/
https://regionvastmanland.se/utveckling/utvecklingsomraden/valfard-och-folkhalsa/stod-i-folkhalsoarbetet/
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• ”Överenskommelse barn och unga” (Region Västmanland)  

• ”Överenskommelse mellan Region Västmanland kommunerna 
Västmanland om samverkan kring vuxna personer med psykisk 
sjukdom/funktionsnedsättning”. 2018- 

• ”Samverkan kring personer med missbruk eller beroende av alkohol, 
narkotika, andra beroende framkallande medel, läkemedel eller 
dopningsmedel” 2018- 

5. Strategisk inriktning 
En viktig del i det långsiktiga arbetet för att förbättra den psykiska hälsan 
för Kungsörs invånare inom socialförvaltningens ansvarsområde är att sätta 
fokus på förebyggande och tidiga insatser, framförallt när det gäller barn 
och unga men även vuxna och äldre. Det strategiska arbetet innefattar: 

• Utveckling av första linjen, dvs. elevhälsan och socialtjänsten 

• Samverkan och förbättrade flöden mellan aktörer och vårdnivåer 

• Öka delaktighet och tillgänglighet genom användning av digital 
teknik. 

• Tillvarata brukares erfarenheter och synpunkter. 

5.1 Prioriterade områden med insatser 
Regeringen har lyft fram fem prioriterade fokusområden som ligger till 
grund för strategin. 
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1. Förebyggande och främjande insatser, samordnade och 
förebyggande insatser på många arenor. 

2. Tidiga och tillgängliga insatser, i rätt tid oavsett ålder, kön, sexuell 
läggning, etnisk tillhörighet och grad av ohälsa 

3. Utsatta grupper, tillgång till en jämlik, tillgänglig, god och säker 
vård och omsorg i enlighet med bästa tillgängliga kunskap 

4. Delaktighet och rättigheter, möjlighet för den enskilde att vara aktiv 
i planeringen och genomförandet av de insatser som ges. 

5. Organisation och ledarskap, skapa förutsättningar för att via 
samverkan möta komplex psykisk ohälsa. 

5.1.1 Förebyggande och främjande insatser 
I regeringens strategi för psykisk hälsa anges att hälften av all psykisk 
ohälsa debuterar före 15 års ålder och tre fjärdedelar före 20 års ålder. 
Insatser behöver göras på många olika arenor, samtidigt och samordnat för 
att stärka individens förutsättningar för god hälsa föreslås i regeringens 
strategi  

1. Öka kunskapen om psykisk hälsa bland befolkningen och hos 
professionen för att minska stigma, skam och skuld. 

2. Rusta unga att hantera livets med- och motgångar samt stärka 
föräldrar i föräldrarollen. Stärka arbetet med föräldraskapsstöd och 
öka antalet integrerade verksamheter som till exempel 
familjecentraler. 

3. Samverka med viktiga aktörer från föräldra- och barnhälsovård, ung-
domsmottagningar, skola, socialtjänst, elevhälsa, psykiatri/barn och 
ungdomspsykiatri, primärvård samt folktandvård. 

4. Utveckla samverkan med Försäkringskassan och Arbets-
förmedlingen och samarbeta med brukarorganisationerna samt 
frivilligorganisationer. 

5. Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt ska 
understödja elevernas lärande och utveckling mot utbildningens mål. 

6. Säkerställa att barn uppnår målen i skolan och behörighet till 
gymnasiala studier. 

7. Arbeta med förebyggande insatser hos vuxna, där första linjen har en 
central roll för att tillgängliggöra stöd och vård tidigt i en 
ohälsoprocess. När vuxna vårdas för psykisk ohälsa/missbruk ska 
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professionen uppmärksamma om det finns minderåriga barn i 
hemmet så att både barn och föräldrar kan få rätt stöd. 

8. Att fortsätta utveckla det självmordsförebyggande arbetet för att 
uppnå nollvision. 

9. Stärka friskfaktorerna på förvaltningens arbetsplatser. 
10. Öka tillgängligheten genom användning av digital teknik och sociala 

medier för information och kommunikation, särskilt viktigt när det 
gäller kontakten med ungdomar och unga vuxna. 
 

För socialnämnden gäller samtliga punkter utom punkterna 5 och 6 där 
socialnämnden inte har ansvar för annat än att utveckla samverkan med barn 
och utbildningsnämnden genom Tidiga och samordnade insatser för barn 
och unga, TSI. 

5.1.2 Tillgängliga och tidiga insatser  
Personer som drabbas av psykisk ohälsa ska få tillgång till rätt insatser i rätt 
tid och på rätt nivå i omsorgskedjan.  

• Att arbeta återhämtningsinriktat för att aktivt stödja personer till 
möjligheten att leva utifrån sina förutsättningar och egna val.  

• Primärvården är första linjen för psykisk ohälsa i alla åldrar även 
barn och unga vuxna inom regionens verksamhet och inom 
kommunens verksamhet är första linjen barnhälsovården för barn 
och unga och för vuxna socialtjänsten.  

• Öka kunskapen hos professionen om psykisk (o)hälsa och utsatta 
gruppers riskfaktorer.  

• Att aktörerna i samverkan stödjer personer som drabbats av svår 
psykisk ohälsa.  

5.1.4 Utsatta grupper  
Det finns grupper som är särskilt utsatta och riskerar psykisk ohälsa i större 
utsträckning än invånarna i övrigt. Utifrån detta behövs följande därför 
göras; 

• Öka kunskapen hos medarbetarna om kulturell mångfald.  

• Ge kompetensutveckling för ökad förståelse om särskilt utsatta 
grupper som riskerar psykisk ohälsa, exempel nationella minoriteter, 
personer i socialt utsatta grupper, äldre, HBTQ, samhällsplacerade 
barn, personer med samsjuklighet, asylsökande och nyanlända samt 
personer som blivit utsatta för eller bevittnat våld.  
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• Arbeta för att utveckla fler multiprofessionella team för personer 
med samtidig sjuklighet eller komplexa behov. Exempel på detta kan 
vara en arbetsgrupp bestående av skolkurator, socialsekreterare och 
familjebehandlare där fokus är att på det mest effektiva sätt ge stöd 
till den enskilde. 

• Samordna resurser och insatser till personer med komplexa behov 
till följd av psykisk ohälsa och missbruk/beroende. För att motverka 
för tidig död i behandlingsbara somatiska sjukdomar ska personer 
med psykiska funktionsnedsättningar och samtidig somatisk 
sjukdom uppmärksammas. 

6. Delaktighet och rättigheter  
Delaktighet i den vård, stöd och omsorg som ges är inte bara en viktig förut-
sättning för återhämtning utan också centralt för att stärka den enskildes 
rättigheter. En god omsorg ska ske i samråd med brukaren med respekt för 
dennes självbestämmande och integritet. Att systematisera brukarmedverkan 
såväl som barnens perspektiv, i arbetsprocesser för att tillvarata kunskap och 
erfarenheter är en förutsättning för en evidensbaserad praktik (figur 1, 
Socialstyrelsen). 

 
Vård, stöd och omsorg ska ske i samråd med brukaren och med respekt för 
dennes självbestämmande och integritet.  

• Utveckla samarbetet med Personligt ombud.  

• Fortsatta att stärka arbetet med samordnade individuella planer, SIP.  

• Ökad delaktighet, självbestämmande och tillgänglighet genom att 
utveckla digitala tjänster och digital teknik.  
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• Tillhandahålla tillgänglig information för insatser i stöd, vård och 
omsorg.  

7. Ledning, styrning och organisation  
Socialförvaltningen, Kungsörs kommun ansvarar som arbetsgivare för att 
medarbetarna har rätt kompetens. Vissa utbildningsinsatser är viktiga att 
samordna.  
Personal- och kompetensförsörjning  

• Öka kunskapen hos professionerna och planera för en långsiktig 
kompetensförsörjning  

• Skapa hälsosamma arbetsplatser för att motverka sjukskrivningar 
bland egen personal  
 

Samverkan  
God samverkan mellan Region och länets kommuner utgör en viktig grund 
för utveckling av god psykisk hälsa bland invånarna.  

• Utveckla strukturer för samverkan med Personligt ombud. 

• Säkerställa goda flöden och mjuka vårdövergångar i samverkan när 
det gäller övergången mellan aktörerna för att säkra vårdövergångar 
när patienter/brukare skrivs ut från sjukhus.  

• Stärka samverkan med andra myndigheter på länsövergripande nivå.  

7.1 Implementering  
Förankring av strategin och arbetet med psykisk hälsa förutsätter ett 
medvetet implementeringsarbete. För effektivt genomförande är det av stor 
vikt att chefer på alla nivåer arbetar med strategin och handlingsplanerna 
genom att kontinuerligt följa upp och efterfråga resultat.  

7.2 Uppföljning  
Förvaltningens kvalitetsstrateg ansvarar för uppföljning.  
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8. Prioriterade områden 2020 - 20252030 
8.1 Barn och unga   
Den psykiska ohälsan hos barn och unga ökar i oroande omfattning. Vård av 
barn och ungdomar med psykisk ohälsa ställer särskilda krav på kompetens 
och professionalitet samt ett nära samarbete med andra vårdgivare för att 
förbättra livskvalitén för barnen, barnens familj och andra närstående. Ett 
grundläggande förhållningssätt i vård av barn och ungdomar med psykisk 
ohälsa är att vara lyhörd för barnets och dess närståendes individuella behov 
samt att skapa förutsättningar för tidiga, lätt tillgängliga och trygga insatser.  
Socialtjänsten är tillsammans med skolan och hälso- och sjukvården centrala 
aktörer i arbetet med att förebygga och erbjuda tidiga insatser till barn och 
unga. Med tidiga insatser avses både insatser som ges tidigt i livet och 
insatser som ges tidigt i en problemutveckling. En tydlig samverkan med 
skolans eget förebyggande arbete är en förutsättning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förvaltningens individ- och familjeomsorg arbetar med förebyggande 
insatser genom Öppenvårdsenheten i form av familje- och föräldrastöd 
information om beroendeproblematik som en del av kommunens ANDT-
program (alkohol, narkotika, doping, tobak). Arbetsmarknad och försörjning 
har uppdraget att genom VIVA (kommunala vuxenutbildningen, 
integrations- och gymnasiefrågor, studie- och yrkesvägledning samt 
kommunernas aktivitetsansvar) verkställa insatser till ungdomar inom ramen 
för kommunernas aktivitetsansvar, KAA. Detta rör elever i åldern 16–20 år 
som riskerar eller har hamnat utanför skolan på grund av frånvaro, många 
gånger på grund av psykisk ohälsa.  

Kommunernas 
aktivitetsansvar, KAA 

Elevhälsoteam 

SKOLAN IFO 

Tidiga och samordnade insatser 

REGIONEN 

Familjebehandling 

ANDT-uppdrag 

Våld-i-nära-
relationsteamet 
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För att veta mer om hur förebyggande och tidiga insatser behöver utformas 
lokalt, behövs kunskap om gruppen barn som anmäls samt vilka av dem 
som utreds vidare och vilka som får insatser. 

8.1.1 Barn och unga med funktionsvariationer 
 
De vanligaste insatserna för personer med funktionsvariationer, är ett 
boende i bostad med särskild service enligt LSS eller boendestöd i det 
ordinära boendet. Det är viktigt att dessa insatser utformas med insikt om att 
många som tar del av dem har psykisk ohälsa, så att deras behov och 
möjligheter inte förbises.  
Barn och unga som har fysisk och/eller en intellektuell funktionsvariation 
riskerar att utveckla psykisk ohälsa i högre grad än andra. Deras hälsa är 
beroende av ett stöd från olika aktörer och ett fungerande nätverk där alla 
berörda är observanta på tidiga signaler på psykisk ohälsa. Precis som för 
äldre personer behövs samverkan mellan verksamheter och professioner 
utifrån en helhetssyn på den enskildes situation och behov. 

8.1.2 Barnkonventionen 

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den 
också kallas, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn.  

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. Det betyder att 
genomförandet av barns rättigheter måste tas på ännu större allvar. I Sverige 
är det kommunerna som ansvarar för en stor del av verksamheterna som rör 
barn, så som skola och socialtjänst. Barnkonventionen är ett rättsligt 
bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna 
rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar. Barnkonventionen 
innehåller fyra grundläggande principer som alltid ska beaktas när det 
handlar om frågor som rör barn; 

• Alla barn har samma rättigheter och lika värde 
• Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn 
• Alla barn har rätt till liv och utveckling  
• Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad 

Barnkonventionens principer ska i största möjliga utsträckning genomsyra 
socialtjänstens utredningar, riktlinjer och förhållningssätt. 
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8.1.2 Våld i nära relationer 
 
Våld i nära relationer är ett allvarligt och omfattande samhällsproblem. En 
övervägande del av våld i nära relationer är riktat mot kvinnor och barn, det 
sker oftast i hemmet och utövas av män i nära relation. Det förekommer i 
alla samhällsklasser och åldersgrupper. Det finns även män som utsätts för 
våld i nära relationer och mellan parter av samma kön. I 5 kap 11 § 
socialtjänstlagen anges att socialtjänsten ska verka för att de som utsatts för 
brott och dessas anhöriga får stöd och hjälp. Socialtjänsten ska också 
särskilt beakta att ett barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller 
mot närstående är offer för brott och ansvara för att barnet får det stöd och 
den hjälp som barnet behöver.  
Den 1 oktober 2014 trädde nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 
2014:4) om våld i nära relationer i kraft. Författningen gäller för 
socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer. 
Syftet med den nya författningen är att höja kvaliteten i stödet till 
våldsutsatta barn och vuxna samt barn som bevittnat våld och att stödja 
våldsutövare att upphöra med våldet.  
Inom socialtjänsten finns ett våld-i-nära-relationsteam där stöd ges för 
personer som blir utsatta för våld i sin relation. Teamet består av 
representanter från varje enhet som erbjuder samtal och hjälper vid behov 
till att ta kontakt med andra myndigheter. Stödgrupper kan erbjudas för 
kvinnor, barn och ungdomar samt män som vill ändra sitt beteende.  
Våld-i-nära-relationsteamet samarbetar med bland annat polisen, åklagare, 
socialtjänsten, kvinnojourer, brottsofferjouren och familjerådgivningen. 
Socialtjänstens personal som i sin verksamhet kommer i kontakt med 
våldsutsatta kan hänvisa och hjälpa till med att etablera kontakt med teamet.  

8.2 Äldre och vuxna med funktionsvariationer 
 
Den äldre befolkningen kommer öka de närmaste tio åren. Socialstyrelsen 
har konstaterat att äldres behov av psykiatrisk vård inte tillgodoses i samma 
utsträckning som hos yngre personer, trots att vårdbehovet är minst lika 
stort. Åldrandet för ofta med sig förluster av förmågor, en förändrad 
identitet och ett försvagat socialt nätverk. Bilden är ofta komplex kring äldre 
och vuxna med funktionsvariationer. Där är inte är ovanligt att det 
förekommer multisjuklighet samt att de olika psykiska sjukdomarnas 
förekomst, uttryck i symtom, beteende och förlopp skiljer sig åt än hos 
yngre.  
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En förutsättning för god vård och omsorg för äldre personer med psykisk 
ohälsa är att personal inom berörda verksamheter har kompetens för att 
upptäcka tecken på psykisk ohälsa hos brukare för att ge dem rätt stöd i det 
dagliga livet.  
Många äldre personer träffar i bästa fall läkare inom primärvården någon 
enstaka gång per år och då under en ganska kort tid per tillfälle. Det är av 
vikt för äldre personer att ha regelbundna medicingenomgångar 
tillsammans med sin läkare. Vissa mediciner i kombination riskerar att 
påverka personens mående negativt.  
Distriktssköterskor och personal inom vård och omsorg och särskilt boende 
kan däremot dagligen ha kontakt med brukare, och har därmed stora 
möjligheter att upptäcka om en person har eller riskerar att få psykisk 
ohälsa.  
Andra viktiga förutsättningar för en god vård och omsorg för vuxna och 
äldre med psykisk ohälsa är ett systematiskt arbete för en evidensbaserad 
praktik, inklusive uppföljning och utvärdering. 
En värdegrund byggd på respekt för den enskilde brukaren och dennes 
upplevelser hör också till förutsättningarna för en god vård och omsorg, 
liksom samverkan mellan verksamheter och professioner utifrån en 
helhetssyn på den enskilda äldre personens situation och behov.   
För att möta äldre personer som har eller riskerar psykisk ohälsa är det 
viktigt att inte bara ge insatser utan även ge möjlighet att stärka den egna 
förmågan att motverka psykisk ohälsa. Ett väl utvecklat relationsarbete i 
förhållande till vuxna och äldre personer med psykisk ohälsa och deras 
anhöriga är också en viktig del av en god vård och omsorg. 
I kommunens äldreplan (2019) står: 
Ett aktivt och hälsosamt åldrande består enligt Folkhälsomyndigheten av 
fyra hörnpelare: social gemenskap och stöd, meningsfullhet, fysisk aktivitet 
och goda matvanor.  
Därför är det viktigt att förebyggande insatser prioriteras och mötesplatser 
utvecklas och erbjuda socialt stöd, fysisk aktivitet och gemensamma 
måltider. 
 
 

 
 

  

Vård och omsorg Frivillig-
organisationer 

Regionen 

Förebyggande och rehabiliterande insatser 

Hälsocenter 
 

Mötesplatser 
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De vuxnas och äldres möjlighet till meningsfull sysselsättning anpassad till 
sin förmåga och stöd till social gemenskap stärker den psykiska hälsan, 
förebygger depression och möjliggör bättre matlust som ger ökad kraft till 
fysisk träning är ett exempel på en positiv spiral.  

9. Sammanfattning  
Prioriterade insatser inom socialtjänsten för att förebygga psykisk ohälsa är 
att stärka de tidiga och samordnade insatserna för personer som har eller 
riskerar att få psykisk ohälsa. Förvaltningen ska därför prioritera enligt 
följande; 

9.1 Barn och unga 
Stärka kompetensen hos medarbetare då vård av barn och ungdomar med 
psykisk ohälsa ställer särskilda krav på kompetens och professionalitet. 
Utveckla ett nära samarbete med andra vårdgivare för att förbättra 
livskvalitén för barnen, barnens familj och andra närstående.  
Tillsammans med skolan samt hälso- och sjukvården utveckla arbetet med 
att förebygga och erbjuda tidiga insatser till barn och unga. Med tidiga 
insatser avses både insatser som ges tidigt i livet och insatser som ges tidigt 
i en problemutveckling. En tydlig samverkan med skolans eget 
förebyggande arbete är en förutsättning. 
Utforma lokala förebyggande och tidiga insatser som är lättillgängliga, 
bland annat genom att samla kunskap om gruppen barn som anmäls samt 
vilka av dem som utreds vidare och vilka som får insatser. 
Barn och unga som har fysisk och/eller en intellektuell funktionsvariation 
riskerar att utveckla psykisk ohälsa i högre grad än andra. Deras hälsa är 
beroende av ett stöd från olika aktörer och ett fungerande nätverk.  
Insatserna som sker med stöd av LSS ska utformas med insikt om att många 
som tar del av dessa insatser har psykisk ohälsa, så att deras behov och 
möjligheter inte förbises.  
Utveckla ett nära samarbete med andra vårdgivare för att förbättra 
livskvalitén för personer med funktionsvariationer. 
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9.2 Äldre och vuxna med funktionsvariationer 
 
Att stärka kompetensen hos medarbetare inom socialtjänsten, den 
kommunala hälso- och sjukvården samt övrig berörd verksamhet inom vård 
och omsorg för att kunna upptäcka tecken på psykisk ohälsa hos brukare 
och att ge dem rätt stöd i det dagliga livet. 
Utveckla ett nära samarbete med andra vårdgivare för att förbättra 
livskvalitén för äldre.  
Utveckla ett systematiskt arbete för en evidensbaserad praktik, inklusive 
uppföljning och utvärdering för att kunna tillhandahålla en god vård och 
omsorg för personer med psykisk ohälsa. 
Det är av vikt för äldre personer att ha regelbundna medicingenomgångar 
tillsammans med sin läkare.  
Andra viktiga förutsättningar för en god vård och omsorg för äldre personer 
med psykisk ohälsa är ett systematiskt arbete för en evidensbaserad praktik, 
inklusive uppföljning och utvärdering.  
Därför är det viktigt att förebyggande insatser prioriteras och mötesplatser 
utvecklas och erbjuda socialt stöd, fysisk aktivitet och gemensamma 
måltider. 
Ett väl utvecklat relationsarbete i förhållande till äldre personer med psykisk 
ohälsa och deras anhöriga är också en viktig del av en god vård och omsorg. 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2020-12-15   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Chefer inom socialförvaltningen, kommunstyrelsen,  
akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
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 
 
Förslag till beslut Socialnämnden beslutar anta upprättat förslag till internkontroll-

plan 2021 för socialnämnden. Planen kompletteras med de kom-
mungemensamma 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. 
 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2020-12-03 SN 2020/177 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Socialförvaltningen  

 Socialnämnden 
Vår handläggare  
Socialchef Lena Dibbern  

  
 
 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Intern kontrollplan 2021 
I bilaga redovisas en bruttolista över de kontrollmoment som ligger till grund 
för arbetet med internkontrollplan 2021 utifrån de förslag till kontrollmoment 
som inkommit bl.a. från nämnden vid sammanträdet den 20 oktober 2020. I 
samband med det fick förvaltningen i uppdrag att tillsammans med presidie-
beredningen göra riskanalys och ta fram förslag till internkontrollplan. 
 
Utifrån reglementet för internkontroll och anvisningar till dessa har en risk-
analys av de olika kontrollmomenten genomförts (bilaga 1). I föreliggande 
förslag till plan för 2021 (bilaga 2) ingår alla kontrollmoment som bedömts 
med ett riskvärde på tio eller därutöver. Dessutom ingår de kontrollmoment 
som obligatoriskt ska ingå i den interna kontrollen (markerade med *), enligt 
beslut i kommunstyrelsen. Två punkter i risk- och säkerhetsanalysen har ej 
värderats, men tas ändå med i planen.  
 
Kommunstyrelsen har fyra punkter som ska finnas med i allas internkontroll-
planer. De är ännu inte färdiga i sina formuleringar. Förvaltningen föreslår att 
nämnden antar upprättad internkontorollplan för 2021 och kompletterar den 
kring de kommungemensamma punkterna så snart de är klara. 

 
Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar anta upprättat förslag till internkontrollplan för 
socialnämnden 2021. 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. 
 
 
 
 
Lena Dibbern  



Riskanalys för socialnämnden Bilaga 1 

 

1 (2) 
 

Enhet/kontrollområde 
Kontrollmoment 

Sannolikhet 
(1-5) 

Konsekvens 
(1-5) 

Riskvärde 
(S*K) 

Övergripande 

Styrdokument följs 
- Styrdokument kända av medarbetare och följs 

 
4 

 
3 

 
12 

Personal 

Negativ trend, medarbetarna slutar. * 
- Via jämförelse personalomsättning 

 
3 

 
5 

 
15 

Arbetsmiljö 
- Följa sjuktal 
- Följa antal tillbud och arbetsskador 
- Följa att enheterna arbetar utifrån resultat på      

medarbetarenkäten 

   

Verksamhet 

Dokumentation 
- Att dokumentation sker i tillräcklig omfattning 

 
4 

 
5 

 
20 

Avvikelsehantering 
- Att beslutad avvikelsehantering följs 

 
2 

 
4 

 
8 

Trygghetslarm som inte fungerar 
- Brukare får rätt insatser och kan påkalla hjälp.  

 
3 

 
5 

 
15 

Målstyrning 
- Att nämndplanens mål uppfylls 

 
3 

 
4 

 
12 

Samverkan  
- Att samverkansdokument TSI följd 

 
2 

 
4 

 
8 

Genomförandeplaner 
- Att genomförandeplaner efterlevs i praktiken 

 
4 

 
4 

 
12 

Att servicedeklarationer följs 
- Att brukare får den service nämnden beslutat 

ska gälla 

 
3 

 
4 

 
12 

Externa placeringar följs 
- Följa antalet externa placeringar 
- Att behandlingsplanen följs 
- Följa antalet förlängningar av placeringar och 

orsak 

 
2 

 
5 

 
10 

Att överensstämmelse finns mellan beslutad och 
utförd tid 
- Jämföra beslutad, planerad och utförd tid 

 
4 

 
3 

 
12 

Att bara behörig personal tar del av 
dokumentation 
- Genomföra loggkontroller 

 
2 

 
5 

 
10 



Riskanalys för socialnämnden Bilaga 1 

 

2 (2) 
 

Enhet/kontrollområde 
Kontrollmoment 

Sannolikhet 
(1-5) 

Konsekvens 
(1-5) 

Riskvärde 
(S*K) 

Delegationsbeslut* 
- Kontroll av att delegationsbeslut är korrekt 

redovisade till nämnd 

2 4 8 

Ekonomi 

Mutor har mottagits i samband med upphand-
ling * 
- Kontroll av upphandlingsprocess 

 
1 

 
5 

 
5 

Överklagad upphandling, hade ej gått rätt till * 
- Kontroll av upphandlingsprocess 

 
2 

 
4 

 
8 

Felaktigt utbetalt försörjningsstöd 
- Att inte försörjningsstöd utbetalas till fel person 

 
1 

 
5 

 
5 

Övrigt 

Barnkonventionen följs 
- Att barnperspektivet beaktas i utredningarna 

   

General data protection regulation (GDPR) 
- Reglerna i GDPR är tillgängliga och följs 

 
2 

 
4 

 
8 

 

En riskanalys ska göras inför internkontrollplanen.  

Arbetet med riskanalysen genomförs i form av en inventering av ett antal områden där intern 
kontroll kan vara aktuell. Kontrollmoment definieras och värderas utifrån 

-        hur stor sannolikhet det är att något skulle inträffa och  

-        i så fall hur stor konsekvens detta skulle få.  

Konsekvens handlar om påverkan på ekonomi, personal och förtroende om det inträffar. 

I värderingen används en femgradig skala för de båda faktorerna där  

-        Låg sannolikhet/konsekvens har värdet 1,  

-        hög sannolikhet/konsekvens har värdet 5. 

Ett riskvärde tas fram genom att värdet för sannolikhet multipliceras med värdet för 
konsekvens. 

 

 

______ 

Fotnot: Punkter markerade med * och i kursiv stil är punkter som kommunstyrelsen beslutat 
att alla styrelsen och nämnder ska ha med i sina internkontrollplaner oavsett kriskvärde. 



INTERNKONTROLLPLAN SOCIALNÄMNDEN 2021 
      

Rutin 
- kontrollmoment (Vad?) 

Risk-
värde 

Metod 
(Hur?) 

Uppföljning 
(När?) 

Ansvarig 
(Vem?) 

Rapport till 

     

1 
2020-12-03 

Övergripande 

Styrdokument följs 
- Styrdokumenten kända av medarbetare och 

följs 

12 Komplett genomgång 
av samtliga styrdoku-
ment 
 
Avstämning med en-
hetschef att styrdoku-
menten behandlats på 
arbetsplatsträff och 
följs 

1 gång/år Respektive 
enhetschef 

Avdelningschef 
Vid avvikelse 
rapport till för-
valtningschef  

Personal 
 

Negativ trend, medarbetarna slutar. * 
- Via jämförelse personalomsättning 

15 Kontrollmomentet 
sker i samverkan med 
HR-avdelningen 

   

Arbetsmiljö 
- Följa sjuktal 
- Följa antal tillbud och arbetsskador 
- Följa att enheterna arbetar utifrån resultat på 

medarbetarenkät 

 Redovisning av 
utveckling 

2 gånger/år Avdelningschef Förvaltningschef 

Verksamhet 

Dokumentation 
- Att dokumentation sker i tillräcklig omfatt-

ning 
 

20 Stickprov 2 gånger/år Enhetschef Avdelningschef 
Förvaltningschef 
vid avvikelse 



INTERNKONTROLLPLAN SOCIALNÄMNDEN 2021 
      

Rutin 
- kontrollmoment (Vad?) 

Risk-
värde 

Metod 
(Hur?) 

Uppföljning 
(När?) 

Ansvarig 
(Vem?) 

Rapport till 

 

2 
2020-12-03 

 

Trygghetslarm som inte fungerar 
- Brukare får rätt insatser och kan påkalla 

hjälp 

15 Stickkontroll via 
inlogg på larm 

Veckovis Systemadminist-
ratör 

Avdelningschef 
Förvaltningschef 
vid avvikelse 

Målstyrning 
- Att nämndplanens mål uppfylls 

12 Kontroll av hur långt 
måluppfyllelsen 
kommit 

Inför delårsbok-
slut och bokslut 

Förvaltningschef Nämnden 

Genomförandeplaner 
- Att genomförandeplaner efterlevs i 

praktiken 

12 Kontroll av att de 
punkter som tas upp i 
genomförandeplaner 
verkställs. 
Stickprov  

Månadsvis Enhetschef Avdelningschef 
Vi större avvi-
kelse rapport till 
förvaltningschef 

Att servicedeklarationer följs 
- Att brukare får den service nämnden 

beslutat ska gälla 

12 Stickprov  
Enkät till brukare kan 
övervägas 

Kvartalsvis Enhetschef Avdelningschef 
Vi större avvi-
kelse rapport till 
förvaltningschef 

Externa placeringar följs 
- Följa antalet externa placeringar 
- Att behandlingsplanen följs 
- Följa antalet förlängningar av placeringar 

och orsak 

10 Samtal med handläg-
gare och stickprov. 
Notera särskilt antalet 
förlängningar och 
dess orsaker  

Löpande Enhetschef Avdelningschef 

Att överensstämmelse finns mellan beslutad 
och utförd tid 
- Jämföra beslutad, planerad och utförd tid 

12 Stickprov Månadsvis Enhetschef Avdelningschef  



INTERNKONTROLLPLAN SOCIALNÄMNDEN 2021 
      

Rutin 
- kontrollmoment (Vad?) 

Risk-
värde 

Metod 
(Hur?) 

Uppföljning 
(När?) 

Ansvarig 
(Vem?) 

Rapport till 

 

3 
2020-12-03 

Vi större avvi-
kelse rapport till 
förvaltningschef 

Att bara behörig personal tar del av 
dokumentation 
- Genomföra loggkontroller 

10 Stickprov Kvartalsvis Enhetschef Avdelningschef 
Vid avvikelse 
rapport till för-
valtningschef 

Delegationsbeslut* 
Kontroll av att delegationsbeslut är korrekt 
redovisade till nämnd 

8 Kontrollmomentet 
sker i samverkan med 
kansliavdelningen 

   

Ekonomi  

Mutor har mottagits i samband med upphand-
ling * 
- Kontroll av upphandlingsprocess 

5 Kontrollmomentet 
sker i samverkan med 
ekonomiavdelningen 

   

Överklagad upphandling, hade ej gått rätt till * 
- Kontroll av upphandlingsprocess 

8 Kontrollmomentet 
sker i samverkan med 
ekonomiavdelningen 

   

Övrigt 

Barnkonventionen följs 
- Att barnperspektivet beaktas i utredningarna 

 Stickprov 3 gånger/år inför 
delårsbokslut 
och bokslut 

Enhetschef Avdelningschef 
Vid avvikelse 
rapport till för-
valtningschef 

 
  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2020-12-15   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
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 

 
Förslag till beslut Socialnämnden tackar för redovisningen och förklarar uppdraget 

slutfört. 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (2) 

Datum Vår beteckning 
2020-12-04 SN 2020/64 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Socialförvaltningen   
Hälso- och sjukvård Socialnämnden 
Vår handläggare  
Medicinskt ansvarig sjuksköterska  
Mikael Wiröstrand 

 

  
 
 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Uppföljande rapport kring sårvård 
Uppdrag 
I samband med att nämnden antog patientsäkerhetsberättelsen för 2019 gavs ett 
uppdrag. Nämnden önskade en uppföljande rapport kring sårvård under hösten 
2020.  
 
Rapport 
Vad gör vi: 
- Förebyggande åtgärder 
- Infektionsregistrering 
- Senior alert – ett nationellt kvalitetsregister som används inom vården och 

omsorgen om äldre. Med hjälp av registret kan vården och omsorgen tidigt 
upptäcka och förebygga trycksår, undernäring, risk för fall, ohälsa i munnen, 
blåsdysfunktion. Syfte är att minska skador och öka livskvaliteten för äldre. 

- HALT – ett verktyg för att samla data gällande vårdrelaterade infektioner, 
förekomst av riskfaktorer hos vårdtagare, och antibiotikaanvändning. 

- Följer forskning 
- HALT- mätning av vårdrelaterade infektioner i särskilda boenden 
- Registrerar i RiksSår – ett kvalitetsregister. RiksSår ger en heltäckande bild 

av sårproblematiken på nationell nivå, minskad antibiotikaförbrukning, 
säkrad kvalitetsförbättring för denna patientgrupp och stora kostnadsbespa-
ringar pga. minskade läkningstider. 

- Samverkan med rehab 
 
En riskbedömning görs med hjälp av blanketten i Senior alert: ”Riskbedömning 
Trycksår – Undernäring – Fall”.   
 

  



   
  Sida 2 (2) 
 Datum Vår beteckning 
 2020-12-04 SN 2020/64 
 Ert datum Er beteckning 
   

 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Hur ser det ut? 
 
Södergården/Rönnen 1 sår 

 
Näckrosen, Borgen, Lärken, 
Ågården och Kungsringen 

0 sår 

Hemsjukvård öst 1 cancersår och 2 traumasår 
Hemsjukvård väst 2 traumasår och 1 trycksår/arteriell 

insufficiens 
Misteln 1 patient med 2 sår, venös insufficiens 

 
Vår specialistundersköterska  
- gör dagligen avancerade såromläggningar 
- bedömer och gör utvärderingar av sår 
- följer detta upp och utvärderar tillsammans med ansvarig sjuksköterska  
- följer metodutveckling och forskning 
 
 
 
 
Lena Dibbern 
Socialchef Mikael Wiröstrand 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2020-12-15   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Rapport – tidiga och samordnade insatser 
kring ungdomar (SN 2019/103) 
 
 
 
 

Rapport lämnas muntligt vid sammanträdet. 
 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2020-12-15   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Lägesrapport – fördjupad samverkan  
(SN 2017/179) 
En överenskommelse har tecknats mellan Arbetsförmedlingen, 
Arboga kommun, Köpings kommun, Kungsörs kommun om 
samverkan för att förbättra kompetensförsörjningen och påskynda 
individers etablering i arbetslivet (DUA). 
 
 

Rapport lämnas muntligt vid sammanträdet. 
 
 















Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2020-12-15   
 
 

 
Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§  
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 

 
 

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    
 

  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2020-12-15   
 
 

 
Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

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  

 
 

  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2020-12-15   
 
 

 
Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

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 

 
Förslag till beslut Socialnämnden lägger meddelandena om delegationsbeslut till 

handlingarna. 



 

 
RAPPORT 

 

 
 
Rapport av beslut i socialnämndens myndighetsutskott 2020-10-22 §§ 141-
156 
 

§ Ärende/delegationshänvisning  Beslut/ 
kostnad 

 Ärenden – ensamkommande  

141 Upphörande av bistånd enligt 4 kap1 § socialtjänstlagen i form av 
stadigvarande familjehemsplacering 

Bistånd upphör 
2020-10-22 

 Ärenden – barn övrig  

142 Ansökan hos Förvaltningsrätten om vård enligt 1 och 2 §§ LVU Ansökan 

143 Rapport – Övervägande enligt 13 § LVU Till handlingarna 

144 Rapport – Övervägande enligt 13 § LVU Till handlingarna 

145 Rapport – Övervägande enligt 13 § LVU Till handlingarna 

146 Rapport – Övervägande enligt 13 § LVU Till handlingarna 

147 Rapport – Övervägande enligt 13 § LVU Till handlingarna 

148 Rapport – Övervägande enligt 13 § LVU Till handlingarna 

 Ärenden – vuxna  

149 Rapport om hur placering ser ut i skyddsärende Till handlingarna 

150 Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen – förlängd placering hos 
CLC Care 

Sista förlängd 
placering i tre 
månader 
(förutsätter två 
månader behand-
lingshem först) 
Kostnad:  
1 990 kr/dygn 

151 Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen – förlängd placering på 
stödboendet Frizon 

Bifall perioden: 
2020-11-01 – 
2021-01-15 
Kostnad:  
990 kr/dygn 



 

 
RAPPORT 

 

 

152 Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen – fortsatt placering på 
stödboendet Frizon 

Bifall perioden: 
2020-10-30 – 
2021-01-30 
 
Kostnad: 
- första fyra 

veckorna 
1 765 kr/dygn 

- därefter  
1 390 kr/dygn 

153 Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen – förlängt boende på 
stödboendet Frizon 

Bifall perioden: 
2020-11-01 – 30 
Kostnad:  
990 kr/dygn 

 Ärenden – övrigt  

154 Meddelande delegationsbeslut – Omedelbart omhändertagande 
enligt 6 § LVU 

Till handlingarna 
Kostnad:  
682 kr/dygn 

155 Meddelande delegationsbeslut – Bistånd enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen i form av placering på HVB-hem 

Till handlingarna 
Kostnad:  
- vecka 1 och 2 

5 200 kr/dygn 
- därefter  

4 700 kr/dygn 

156 Aktuella institutionsplaceringar Till handlingarna 

 
 
 
 
Eva Kristina Andersson 
Nämndsekreterare 



 

 
RAPPORT 

 

 
 
Rapport av beslut i socialnämndens myndighetsutskott 2020-11-26 §§ 156-
171 
 

§ Ärende/delegationshänvisning  Beslut/ 
kostnad 

 Ärenden – vård och omsorg  

157 Begäran om överflytt av ärende enligt 2 a kap 10 § socialtjänstlagen 
till Fagersta kommun 

Begäran skickas 

158 Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen – boende med särskild 
service 

Bifall 2020-12-01 
– 2021-12-01 
Kostnad: 
990 kr/dygn 

 Ärenden – ensamkommande  

159 Övervägande enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen Till handlingarna 

160 Övervägande enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen Till handlingarna 

 Ärenden – barn övrig  

161 Rapport – Övervägande enligt 13 § LVU Till handlingarna 

162 Rapport – Övervägande enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen Till handlingarna 

163 Rapport – beslut från Inspektionen för vård och omsorg – Överflytt 
av ärende till Surahammar 

Till handlingarna 

164 Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen – fortsatt vård och 
behandling på Alternatus socialtjänstlagen 

Bifall perioden 
2020-11-26 – 
2021-01-31 
Kostnad:  
4 885 kr/dygn 

 Ärenden – vuxna  

165 Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen – förlängd placering på 
Östanbrogården 

Bifall perioden 
2020-12-01 – 
2021-01-31 
Kostnad:  
3 200 kr/dygn 



 

 
RAPPORT 

 

 

166 Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen – förlängd placering på 
stödboendet Frizon 

Avslag. 
Behovet 
tillgodoses på 
annat sätt 

167 Slutrapport i skyddsärende Till handlingarna 

 Ärenden – övrigt  

168 Meddelande delegationsbeslut – bistånd enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen i form av placering i skyddat boende 

Till handlingarna 
Bifall perioden 
2020-11-10 – 
2020-11-26 
Kostnad:  
4 500 kr/dygn 

169 Meddelande delegationsbeslut – bistånd enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen i form tillfällig placering i jourhem 

Bifall perioden 
2020-10-08 – 
2020-12-08 
Kostnad:  
758 kr/dygn 

170 Meddelande delegationsbeslut – bistånd enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen i form tillfällig placering i jourhem 

Bifall perioden 
2020-10-08 – 
2020-12-08 
Kostnad:  
758 kr/dygn 

171 Aktuella institutionsplaceringar Till handlingarna 

 
 
 
 
Eva Kristina Andersson 
Nämndsekreterare 
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§  
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 

kommun. 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 
 

Förslag till beslut Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 
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