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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2020-10-20

§ 84
Information från förvaltningen (SN 2020/1)
De viktigaste övergripande händelserna, för vård- och omsorg
samt för individ- och familjeomsorg under september 2020 har
sammanställts.
Utöver detta informeras om:
-

Brandtillsynen som gjorts på Näckrosen, Tallåsgården under
förra veckan. Åtgärder kommer att behöva vidtas.

-

Tunstall, som levererar våra larmtjänster, har problem med
många avvikelser i landet. Lång tid går från larm till signal till
kommunen. Anmälningar görs från kommuner till Inspektionen för vård och omsorg och Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap.

-

Anmälningarna om barn som far illa har ökat drastiskt. Många
rör våld i nära relationer. Mottagningsenheten hinner inte göra
de förhandsgranskningar som ska göras. Fler behöver tas in för
att göra granskningarna.

-

Covid ökar i Kungsör. Provtagning tas dagligen bland personal
och brukare. Inga positiva prover.

-

Det är problem på Misteln sedan besöksförbudet hävdes med
anledning av Covid. Personalen blir otrevligt bemött av de som
vill besöka personer som bor på Misteln. Inga problem på
Södergården.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Rapport 2020-10-12 – Periodens viktigaste händelser september 2020

Beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2020-10-20

§ 85
Redovisning av resultat Liv och Hälsa ung
(SN 2020/106)
Socialchef Lena Dibbern redovisar resultatet i Region Västmanlands senast undersökning Liv och Hälsa ung med fokus på kommunens resultat inom områdena:
- Mående
- Psykisk hälsa
- Hemförhållanden
- Skola
- Tillit, trygghet och framtidstro
- Fritid
- Levnadsvanor
Resultaten jämförs med resultaten från föregående undersökning
(2017). Undersökningen görs bland ungdomar i årskurs 7, årskurs
9 och årskurs 2 på gymnasiet.
En framtidsdag kommer att genomföras i kommunen under veckan
kring Liv och Hälsa ung. Vid dagen deltar styrelser och nämnders
presidier och ett antal tjänstemän.
Beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden tackar för informationen.

Protokollsutdrag till

Akten

Blad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2020-10-20

§ 86
Yttrande över motion – Ofrivillig ensamhet
bland äldre (SN 2020/162)
Kommunstyrelsen har remitterat en motion till socialnämnden för
yttrande. Motionen är skriven av Gunilla Wolinder (L) och handlar
om ofrivillig ensamhet bland äldre. Hon yrkar på att
-

frågan om ”ofrivillig ensamhet” ses över

-

en genomgång görs av Frivilligservice arbete

-

samarbetet med kommunens föreningar genomlyses

-

antalet mötesplatser för äldre ses över

Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Av det
framgår bl.a. att socialnämnden prioriterar frågan social gemenskap och stöd, meningsfullhet, fysisk aktivitet och goda matvanor
för äldre i syfte att varje dag ska vara en bra dag för de äldre i
Kungsör. Socialförvaltningen arbetar med ett flertal aktiviteter för
att utveckla mötesplatserna och motverka ofrivillig ensamhet bland
de äldre.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Gunilla Wolinder (L)
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-12

Beslut

Socialnämnden antar socialförvaltningens förslag till yttrande som
sitt eget.
Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning
till socialnämndens yttrande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen (inkl. tjänsteskrivelse), akten

Blad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2020-10-20

§ 87
Budget 2021 med plan 2022-2023 och mål
2021 (SN 2020/78)
Socialnämnden har vid två tillfällen berett mål för 2021 och nu
redovisas de förslag till förändringar av indikationer som nämnden
arbetat fram.
Socialnämnden har vid tre tillfällen berett budget för 2021. Förvaltningen redovisar nu de effektiviseringar, -12 475 000 kronor,
som bedöms möjliga att genomföra, om än med viss tveksamhet.
Den nya budgetramen förslås till 269 191 000 kronor.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-08

SN överläggning

Under överläggningen redovisar ordförande Linda Söder Jonsson
(S) och socialchefen Lena Dibbern vad budgetberedningen diskuterade vid sitt möte under gårdagen. Noteras att budgetberedningen
kommer att föreslå kommunstyrelsen och sedan kommunfullmäktige att fördela de 6 miljoner kronor som finns att fördela inför
2021 enligt följande:
-

1 miljon till barn- och utbildningsnämnden

-

5 miljoner till socialnämnden

Budgetberedningen kommer att föreslå att fullmäktigemålet om
ranking som årets miljökommun justeras så att kommunen 2022
ska vara bland de 90 bästa.
Socialchefen redovisas också bl.a.
- de avvikelser som noteras i delårsrapporten per den 31 augusti
2020,
- behoven utifrån demografin
- volymökningar som inte har med demografi att göra
Sannolikt kommer nämnderna att få i uppdrag att få en verksamhet
i balans.
Socialnämnden noterar informationen från budgetberedningen,
men går ändå fram med sitt äskande om ramförstärkning.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen, akten

Blad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden
Beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2020-10-20
Socialnämnden beslutar att
-

anta socialnämndens mål för 2021 med indikatorer

-

hos kommunstyrelsen äska 10 800 000 kr utöver tidigare
angivna ram för budget 2021

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen, akten

Blad
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2020-10-20

§ 88
Slutredovisning investering – nyckelfri
hemtjänst (SN 2020/170)
Kommunfullmäktige beslutade den 12 juni 2017, § 107 om budgetramar för 2018-2020. Investeringsvolymen för 2018 maximerades till 10 miljoner kronor (exkl. bolagen, Centrumutveckling,
Södergården och nya skolan). I ärendet noterades Nyckefri hemtjänst som en av större förväntade investeringar inom den ramen
till ett belopp av 600 000 kr.
Med nyckelfri hemtjänst menas det digitala låset care lock, mobiltelefoner för att låsa upp samt TES planeringssystem som medför
att vi kan låsa upp låset.
Socialförvaltningen har sammanställt en slutredovisning av investeringen:

Beslutsunderlag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

-

Investeringen blev 36 500 kronor högre än det investeringsutrymme nämnden fick ianspråkta. Skillnaden har tagits ut
socialnämndens budget för 2019.

-

Nyckelfri hemtjänst har inneburit:
•

avsevärt kortare larmtider då nycklar inte måste hämtas

•

en mycket säkrare hantering för den enskilde eftersom vi
inte hanterar deras nycklar

•

att enbart behörig personal kommer in i lägenheten då varje
personal har en personlig inloggning

•

att varje in- och utgång registreras i lägenheten vilket gör
att det går att spåra händelser om något skulle hända

•

vi kan se vilka insatser som utförs och av vem

•

en mycket effektivare planering av verksamheten då vi styr
vilka insatser som hamnar på vilken personal utifrån kompetens samt att de får arbetsdagar som är jämt belastade.

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-08

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen (inkl. tjänsteskrivelse), akten

Blad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden
Beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2020-10-20
Socialnämnden antar förvaltningens förslag till slutredovisning för
investeringen ”Nyckelfri hemtjänst” som sin egen och överlämnar
den till kommunstyrelsen.

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen (inkl. tjänsteskrivelse), akten

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2020-10-20

§ 89
Budgetuppföljning per den 30 september
2020 (SN 2020/3)
Socialchef Lena Dibbern redogör för det ekonomiska läget per den
30 september 2020.
Noteras att avvikelsen nu ligger på -4,5 miljoner kronor. Ambitionen är fortfarande ett nollresultat på årsbasis, men det kan bli ett
minus.
Under ärendet redovisas även beläggningen i kommunens boenden.
Beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden tackar för redovisningen.

Protokollsutdrag till

Akten

Blad

9

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2020-10-20

§ 90
Jämställdhetsintegrering 2020-2021 – förslag
till jämställdhetsanalyser (SN 2020/78)
Nämnden har uppdragit till förvaltningen att årligen göra en jämställdhetsanalys i syfte att öka jämställdheten i nämndens verksamheter.
En genomgång av diverse nyckeltal visar att två av nämndens mål
och indikatorer visar ojämlika förhållanden inom området vårdoch omsorg
-

Beträffande att känna sig trygghet uppger 45 procent av männen och 31 procent av kvinnorna att de känner förtroende för
personalen.

-

När det gäller att ha inflytande över insatsen och tid för att
utföra den menar 61 procent av männen att detta stämmer
medan 41 procent av kvinnorna anser att det stämmer.

Utifrån att dessa två områden är prioriterade i nämnden föreslås att
jämställdhetsanalysen för 2020 blir något av dessa två områden
och att analysen för 2021 blir det andra området.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-08

Beslut

Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

-

under 2020 göra en jämställdhetsanalys beträffande trygghet
och

-

under början av 2021 göra en analys av inflytande.

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen, akten

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2020-10-20

§ 91
Sammanträdestider 2021 (SN 2020/169)
Kommunfullmäktige har beslutat om sina sammanträdestider för
2021. Och förslag finns för kommunstyrelsens sammanträdestider.
Nämnderna uppmanas att anpassa sina sammanträden efter kommunstyrelsens sammanträdestider. Justerade protokoll bör finnas
klara till beredningen inför kommunstyrelsen.
Utifrån detta har förslaget till tider för socialnämnden,
socialnämndens presidieberedning och myndighetsutskott tagits
fram:
-

Socialnämnden träffas den fjärde tisdagen i månaden med
start klockan 13.30, med vissa undantag (juni och december):
26 januari, 23 februari, 27 mars, 27 april, 25 maj, 15 juni, 24
augusti, 28 september, 26 oktober, 23 november och 14
december.

-

Socialnämndens presidieberedning träffas torsdagar 12 dagar
före socialnämnden, klockan 13.30, med ett undantag (maj):
14 januari, 11 februari, 11 mars, 15 april, 11 maj (tisdag), 3
juni, 12 augusti, 16 september, 14 oktober, 11 november och 2
december.

-

Socialnämndens myndighetsutskott sammanträder torsdagar
klockan 13.30 samma vecka som socialnämndens möten:
28 januari, 25 februari, 25 mars, 29 april, 27 maj, 17 juni, 26
augusti, 30 september, 28 oktober, 25 november och 16
december.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-08 med bilaga

Beslut

Socialnämnden antar de sammanträdestider för 2021 som förvaltningen förordat för socialnämnden, presidieberedningen och
myndighetsutskottet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Socialchefen, akten

Blad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2020-10-20

§ 92
Rapport – tidiga och samordnade insatser
kring ungdomar (SN 2019/103
Rapporten kommer att lämnas vid nästa möte.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2020-10-20

§ 93
Lägesrapport – fördjupad samverkan
(SN 2017/179)
Socialchef Lena Dibbern informerar om att förvaltningschefer och
ett antal medarbetare i samverkande kommunerna kommer att ha
ett möte under november 2020 med uppföljning av årets samverkan för eventuella justeringar av givna uppdrag.
Beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden tackar för informationen.

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen, akten

Blad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

Blad

2020-10-20
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§ 94
Meddelanden delegationsbeslut (SN 2020/2)
Socialnämndens myndighetsutskotts protokoll 2020-09-24, §§
129-140.
Beslut som har fattats med stöd av delegationsordningen under
september månad är tillgängliga för nämnden under mötet. Nedan
lämnas en jämförelse mot förra året gällande antal beslut/ärenden.
Socialförvaltningen har fattat beslut enligt delegation. Jämförelse
görs mot förra året.
Försörjningsstöd
Bifall
Januari
117
Februari
109
Mars
126
April
112
Maj
124
Juni
137
Juli
125
Augusti
112
September 115
Oktober
147
November 131
December
117

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2019
Avslag
83
94
124
132
132
127
101
127
118
126
102
119

Protokollsutdrag till

Akten

Belopp Bifall
596396 128
624640 116
635348 136
539666 109
604498 117
736543 158
525573 114
609319 129
652101 127
847427
711626
626379

2020
Avslag belopp
115
699188
151
628466
119
788860
137
594398
132
768239
151
1017547
157
597761
138
726595
122
757006

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Blad

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2020-10-20
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Beslut om utredning och behandling samt familjerätt

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

Utrednings- och
behandlingsbeslut
2019
2020
8
15
3
15
4
14
10
8
4
5
5
16
11
7
13
5
6
22
12
16
13

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

2020
3
4
4
4
4
3
1
7
10

Färdtjänst och riksfärdtjänst
Färdtjänst
Antal beslut

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2019
2020
Bifall
Avslag Bifall Avslag
5
0
6
0
5
0
12
0
6
0
9
0
4
0
11
0
4
0
7
0
8
1
3
0
4
0
13
0
7
0
5
0
6
0
3
0
8
0
10
0
10
0

Protokollsutdrag till

Akten

Riksfärdtjänst
Antal enkelresor
2019
2020
12
10
12
13
15
24
6
12
8
14
28

6
14
4
0
2
4
1
0

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2020-10-20
Biståndsbeslut inom vård och omsorg
Beslut enligt SoL 2019
Bifall
Avslag
Januari
52
6
Februari
30
0
Mars
35
1
April
38
0
Maj
34
2
Juni
30
3
Juli
35
0
Augusti
26
1
September
25
1
Oktober
44
0
November
49
2
December
39
1

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

Beslut enligt LSS 2019
Bifall
Avslag
4
1
0
0
3
2
2
0
1
0
1
0
0
1
2
0
2
0
1
0
5
0
3
0

16

Beslut enligt SoL 2020
Bifall
Avslag
45
2
48
2
44
1
37
0
36
2
34
1
61
0
55
4
46
0

Beslut enligt LSS 2020
Bifall
Avslag
3
0
3
0
1
0
5
2
2
4
4
2
4
2
1
0
1
1

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Sammanfattande rapport från socialnämndens myndighetsutskotts protokoll 2020-09-24, §§ 129-140.

Beslut

Socialnämnden lägger meddelandena om delegationsbeslut till
handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten

Blad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2020-10-20

§ 95
Meddelanden
Förvaltningen har rekvirerat statsbidrag för att motverka konsekvenserna av isolering för äldre med anledning av spridning av
covid-10. Dnr SN 2020/119
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2020:37 Budgetpropositionen för 2021 och Höständringsbudgeten för 2020.
Polisanmälningar för skadegörelse på Thor Modéens gata 12.
Dnr SN 2020/163, SN 2020/164
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har genomfört en extra
livsmedelskontroll på Trygghetsboendet Misteln, Häggen 2.
Noteras att tidigare avvikelse är åtgärdad. Miljö- och
hälsoskyddsenheten bedömer att verksamheten följer
livsmedelslagstiftningen. Dnr SN 2020/36
Statistiska centralbyrån har skickat preliminärt utfall för utjämning
av LSS-kostnader, utjämningsåret 2021. Dnr SN 2020/115
Socialchef Lena Dibbern har den 29 september 2020 lämnat ett
remissvar till kommunstyrelsen på ett medborgaförslag om köp av
trehjuling till hemtjänsten. Dnr SN 2020/161
Beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2020-10-20

Sammanträdesdatum

§ 96
Internkontrollplan 2021 för socialförvaltningen – beredning (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.
Vid dagens beredning/workshop diskuteras möjliga kontrollmoment. De kontrollmoment som finns upptagna i 2020 års riskanalys gås igenom. Nämnden önskar:
a) tillföra kontrollområde kring
- god arbetsmiljö
- barnkonventionen
- externa placeringar som görs av konsult
b) ta bort två kontrollmoment då kommunövergripande projekt
pågår kring dessa
- informationshanteringsplan (tidigare dokumenthanteringsplan)
- styrdokument beslutade av socialnämnd, kommunstyrelse och
kommunfullmäktige
De två senare kan åter bli aktuella när 2022 års möjliga kontrollområden ska tas fram.
Till listan ska vidare föras de kontrollområden och kontrollmoment som kommunstyrelsen beslutar ska gälla alla styrelsen och
nämnder.
Förvaltningen får nu i uppdrag att, tillsammans med presidieberedningen,

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

-

formulera kontrollområden och kontrollmoment

-

göra en riskanalys där kontrollmomenten värderats utifrån hur
stor sannolikhet det är att något skulle inträffa och i så fall hur
stor konsekvens detta skulle få

-

ta fram ett förslag till internkontrollplan för de kontrollmoment
som i riskanalysen får riskvärde på minst tio samt de kommungemensamma kontrollmomenten. I plan tillförs uppgift om hur
Protokollsutdrag till

Socialchefen, akten

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2020-10-20

Sammanträdesdatum

och när kontroll ska ske, vems som ska göra den och till vem
resultatet ska rapporteras.
Beslut om internkontrollplan 2021 tas vid socialnämndens sammanträde i november, om de kommungemensamma
kontrollområden och -punkterna då är klara.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Socialchefen, akten

Blad
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