
 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Socialnämnden 

 
 
 
 Blad 

1 (20) 

  
 
 

Plats och tid

  
Kommunhuset, Hellqvistsalen, tisdagen den 20 mars 2018, klockan 13.30-17.15. 

 

Beslutande Linda Söder Jonsson (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Angelika Stigenberg (S) §§ 34-
47, Ulla Eriksson Berg (L), AnneMarie Andersson (C), Eleonor Westlund (C), Ewa Granudd 
(M) och Britt-Marie Häggkvist Back (SD). 

Tjänstgörande  
ersättare Ronny Moström (S) § 33 

 

Ersättare  Ann-Catrin Cederlund (S), Ronny Moström (S) §§ 34-47, Eva-Carin Sandbom (L), Lena 
Norstedt (C), Jenny Andersson (KD) och Yvonne Ericsson (M). 

Övriga  
deltagande  Socialchef Lena Dibbern, avdelningschef Åse Björkman, avdelningschef Kenneth Pettersson 

och vik. nämndsekreterare Eva Eriksson. 

 

Utses att justera Ulla Eriksson Berg  
Ersättare för 
justerare AnneMarie Andersson 
Justeringens  
plats och tid Kansliet 2018-03-21, klockan 16.00 

Underskrifter 

 
Sekreterare  
 .................................................................................... Paragrafer       33-47 
 Eva Eriksson  

 
Ordförande  
 
 .......................................................................………………………………………………………………………............ 
 Linda Söder Jonsson 
 
Justerande  
 
 ................................................................................................................................................................................................. 
 Ulla Eriksson Berg 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Socialnämnden 
Sammanträdes-  
datum 2018-03-20, §§ 33-47 
Datum då  
protokoll anslås 2018-03-22  Datum då anslag  

tas bort 2018-04-13 

Förvaringsplats 
av protokollet Kansliet 
 
 
Underskrift 

 
 
.................................................................................... 
  Utdragsbestyrkande 

 
 



 
 

 
ÄRENDEFÖRTECKNING 
 
Socialnämnden 

 
 
 
Protokoll 2018-03-20 
 

33 Information från förvaltningen 

34 Pågående projekt 

35 Plan för ensamkommande flyktingbarn 

36 Högkostnadsskydd för äldre- och handikappomsorg 

37 Budgetuppföljning per den 28 februari 2018 

38 Revidering av socialnämndens delegationsordning 

39 Misteln från särskilt boende till trygghetsboende 

40 Svar på Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn av kommunens socialtjänst 

41 Yttrande kring ej verkställt beslut LSS 

42 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 

43 Utveckling av målstyrning 

44 Förslag på upplägg av nämndens verksamhetsbesök 

45 Rapportering från kontaktpolitiker 

46 Meddelanden delegationsbeslut 

47 Meddelanden 

  

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2018-03-20  2 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§ 33 
Information från förvaltningen (SN 2018/7) 
 
Socialchefen Lena Dibbern informerar om Södergården och de 
alternativa lösningar som finns till att borra upp bottenplattan där. 
Hon rapporterar även om den hyresförhandling med Hyresgäst-
föreningen som pågår. 
 
Nämnden ges möjlighet att ställa frågor utifrån månadsrappor-
terna. Vård- och omsorgschefen Kenneth Pettersson kompletterar 
sin rapport med muntlig information om läget på gruppbostaden 
Grindstugan.  
 

 
Beslutsunderlag  Följande rapporter utgör underlag i ärendet: 

• Individ- och familjeomsorgschefen Åse Björkmans rapport 
2018-03-11 

• Vård- och omsorgschefen Kenneth Petterssons rapport  
2018-03-08 

    
Beslut Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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§ 34 
Pågående projekt 

   Enligt önskemål från socialnämnden har förvaltningen 
sammanställt en förteckning över pågående projekt. Därutöver 
lämnar Individ- och familjeomsorgschefen Åse Björkman en 
muntlig redovisning av projekt Ensamkommande barn. 
 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Sammanställning över pågående projekt 2018-03-12   
   
Beslut Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna. 
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§ 35 
Plan för ensamkommande flyktingbarn  
 
Socialchefen Lena Dibbern informerar om de olika lösningar som 
diskuteras avseende boendet för ensamkommande flyktingbarn.  
 

    
Beslut Socialnämnden tackar för informationen. 
 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2018-03-20  5 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelen och akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 36 
Högkostnadsskydd för äldre- och 
handikappomsorg (SN 2018/30) 
I socialtjänstlagen finns en bestämmelse om högkostnadsskydd i 
form av en högsta avgift, ofta kallad maxtaxa, för hemtjänst, 
dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. 
 
Avgifterna får, tillsammans med avgifter som avses i 17 kap 8 § 
första stycket 1-3 hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), högst 
uppgå till en tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp. 
 
Högkostnadsskydden gäller alla oavsett inkomst.  
 
Högkostnadsskyddet ändras, vanligen en gång årligen, i takt med 
att prisbasbeloppet ändras. Socialstyrelsen fastställer 
högkostnadsskyddet. 
 
Socialförvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att 
högkostnadsskyddet för äldre- och handikappomsorgen ändras 
efter socialstyrelsens rekommendationer.  
 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Förvaltningshandläggarens tjänsteskrivelse 2018-03-05   
 

Beslut Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen: 
 

Kommunfullmäktige föreslås godkänna att högkostnadsskyddet för  
äldre- och handikappomsorgen ändras efter socialstyrelsens 
rekommendationer.  

 
 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2018-03-20  6 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§ 37 
Budgetuppföljning per den 28 februari 2018 
(SN 2018/22) 

 
Förvaltningschefen Lena Dibbern redogör för nyckeltalsutveck-
lingen mellan februari 2017 och februari 2018. Något utdata i det 
nya ekonomisystemet finns inte ännu men väntas inom kort. 
 
Vård- och omsorgschefen Kenneth Pettersson redovisar läget för 
beläggning i lägenheterna och de som väntar på plats med 
respektive utan beslut. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

- Rapport om lediga lägenheter inom vård och omsorg per den 
20 februari 2018. 

 
Beslut Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna. 
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§ 38 
Revidering av socialnämndens delegations-
ordning (SN 2018/35) 
Socialförvaltningen har gått igenom nämndens delegationsordning 
och funnit några punkter som bör revideras.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga 2018-03-13 
 

Beslut Socialnämnden antar den reviderade Delegationsordningen för 
socialnämnden i enlighet med förvaltningens förslag. 
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§ 39 
Misteln från särskilt boende till 
trygghetsboende (SN 2013/45) 
Socialnämnden beslutade 2013-04-23 § 24 att Misteln ska 
avvecklas från särskilt boende till seniorboende med fem platser 
per år med start 2013. Detta beslut har enbart kunnat verkställas 
vid två tillfällen sedan 2013. Skälet till att fem lägenheter per år 
inte kunnat avvecklas är att servicebostad som särskild 
boendeform fortfarande finns kvar som biståndsbeslut. För att 
möjliggör en avveckling behöver denna biståndsform avvecklas. 
 
Förvaltningen förslår nu att i stället för ett Seniorboende inrätta ett 
Trygghetsboende. 
 
Definitionen av Seniorbostad är att det är en boendeform för 
personer som är eller kommer att bli pensionärer inom en snar 
framtid t.ex. det är möjligt att flytta in i boendet från 55 års ålder. 
 
Begrepp Trygghetsbostad lanserades i äldreboendedelegationens 
slutbetänkande ”Bo bra hela livet” (SOU 2008:113). Där föreslogs 
att begreppet trygghetsbostäder och definition av sådana skulle 
skrivas in i lag. Det blev inga ändringar i lagstiftningen då det inte 
ansågs nödvändigt. Kommunerna har ett ansvar för 
bostadsförsörjningen och därmed krävs det ingen särskild 
lagstiftning som ger kommunerna uttrycklig befogenhet att 
tillhandahålla trygghetsbostäder. Boendeformen är ämnad för äldre 
som har behov av ökad trygghet, vilket exempelvis kan vara en 
följd av att de känner sig oroliga eller ensamma. 
 
Till skillnad från äldreboenden ingår varken mat, service, 
omvårdnad eller sjukvård. Däremot är det ett krav att bostäderna 
ska vara funktionellt utformade, att boendet ska ha 
gemenskapslokaler för måltider, samvaro, hobby och rekreation 
samt personal på angivna tider. Eftersom det finns seniorboenden, 
som i likhet med trygghetsboende, är funktionellt utformade och 
har gemenskapslokaler, tillgänglig personal och trygghetslarm är 
det i vissa fall liten eller ingen skillnad mellan ett seniorboende 
och ett trygghetsboende. Åldersgränsen för att få flytta till ett 
trygghetsboende är dock ofta högre än för seniorboenden.  
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Av detta skäl föreslås att det inrättas Trygghetsboende och inte 
Seniorboende då Mistelns serviceboende avvecklas. 

 
SN överläggning Under överläggningen konstaterades att förvaltningens förslag bör 

förtydligas med hur själva hanteringen av kö och anvisning ska gå 
till. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Socialnämndens protokoll 2013-04-23, § 24 
• Socialchefen Lena Dibberns tjänsteskrivelse 2018-03-12 

 
 
Beslut Socialnämnden beslutar återremittera ärendet till förvaltningen 

för ett förtydligande av hur hantering av kö och anvisning av 
Trygghetsboende ska ske. 
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§ 40 
Svar på Inspektionen för vård och omsorgs 
tillsyn av kommunens socialtjänst  
(SN 2017/157) 
Inspektionen för vård och omsorg har gjort en tillsyn av kommu-
nens socialtjänst. Tillsynen omfattar handläggning av anmälningar, 
utredningar samt nämndens uppföljning av insatser för barn och 
unga. Tillsynen har även omfattat nämndens utredningar av 
familjehem. 
 
I inspektionens beslut ställs krav på kommunen i 13 punkter och 
inspektionen framför också att nämnden bör analysera om de 
vidtar tillräckliga åtgärder för att enskilda missbrukare ska komma 
ifrån sitt missbruk. 
 
Nämnden ska senast den 16 april 2018 redovisa vilka åtgärder 
nämnden har vidtagit eller planerar att vidta för att komma till rätta 
med de påtalade bristerna. 
 
Individ- och familjeomsorgschefen Åse Björkman informerar om 
inspektionens tillsyn och redovisar de åtgärder som vidtagits med 
anledning av besöket. En tjänsteskrivelse har tagits fram men 
behöver kompletteras på några punkter. 
 
 

SN överläggning Då delar av socialförvaltningens tjänsteskrivelse saknas, föreslås 
att socialnämnden delegerar åt nämndens presidium att bestämma 
handlingens slutliga utformning. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Inspektionen för vård och omsorgs beslut 2018-03-01 
 
Beslut Socialnämnden delegerar åt socialnämndens presidium att besluta 

om den slutliga utformningen av nämndens svar till Inspektionen 
för vård och omsorg. 
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§ 41 
Yttrande kring ej verkställt beslut LSS 

 

 

SEKRETESS 
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§ 42 
Rapportering av ej verkställda gynnande 
biståndsbeslut (SN 2018/2) 
Socialförvaltningen ska lämna en statistikrapport över hur många 
gynnande beslut enligt  

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

§ 28 f-g 

som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive 
beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut 
gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive 
beslut. Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade.  
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Rapport ej verkställda gynnande biståndsbeslut 2018-03-13 

 

Beslut Socialnämnden beslutar lägga rapporten till handlingarna. 
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§ 43 
Utveckling av målstyrning 
 
Socialchefen Lena Dibbern redogör för beredningen av utveckling 
av målstyrning för nämndens verksamhet och informerar om att 
ärendet tas upp för beslut vid nästkommande nämndsammanträde. 

    
Beslut Socialnämnden tackar för informationen. 
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§ 44 
Förslag på upplägg av nämndens verksam-
hetsbesök (SN 2018/34) 
 
Vid socialnämndens sammanträde i juni 2016 togs frågan upp om 
det fanns intresse av att vara kontaktpolitiker, för att främja goda 
relationer och verka som ambassadörer för nämndens verksamhet.  
 
Kontaktpolitikerna, som utses av socialnämnden, har åtta timmar 
per år att disponera för ett eller flera besök. En aktuell förteckning 
över vilka kontaktpolitiker som finns för olika verksamheter ska 
finnas hos nämndsekreteraren och presenteras på kommunens 
hemsida. Dessutom ska en återrapportering av besöken vara en 
stående punkt på socialnämndens sammanträden. 
 
Socialförvaltningen har nu tagit fram följande förslag på upplägg 
av nämndens verksamhetsbesök. 
 
Presidiet och förvaltningschef är de personer som alltid deltar vid 
verksamhetsbesök. Förutom dessa personer deltar dessutom alltid 
ytterligare två ledamöter från majoriteten och två från opposi-
tionen. Dessa deltagare alterneras bland nämndens ledamöter. 
Verksamhetsbesöken genomförs under en halvdag och kan ske på 
en annan dag än ordinarie nämndmöte. 
 
De personer som utsetts för verksamhetsbesöket åker till den verk-
samhet nämnden valt att besöka. Där träffar representanterna från 
nämnden först ansvarig avdelningschef/enhetschef och därefter 
personalen och slutligen brukarna. Besöket avslutas med att åter-
igen träffa ansvarig avdelningschef/enhetschef för en avstämning 
av besöket. 
 
Verksamhetsbesöken protokollförs och delges sedan nämndens 
samtliga ledamöter vid nästkommande nämndmöte. 
 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 
• Socialnämndens protokoll 2016-08-16, § 76 
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Beslut Socialnämnden beslutar pröva detta upplägg under 2018 genom 

att göra ett besök på våren och två på hösten och därefter utvär-
dera hur detta fungerat. Socialnämndens beslut 2016-08-16, § 76 
om införande av kontaktpolitiker upphävs därmed.  
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§ 45 
Rapportering från kontaktpolitiker 
(SN 2018/3) 
Ingen rapportering från besök finns att redovisa vid dagens 
sammanträde. 
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§ 46 
Meddelanden delegationsbeslut (SN 2018/8) 
Socialnämndens myndighetsutskotts protokoll 2018-02-21,  
§§ 16-19. 
 
Socialförvaltningen har fattat beslut enligt delegation. Jämförelse 
görs mot förra året. Under sammanträdet är pärm med delegations-
beslut tillgänglig för nämnden att studera. 
 
 
Försörjningsstöd  
 
 2017 2018 
 Bifall Avslag Belopp Bifall  Avslag  Belopp  
Januari 84 30 360429 107 78 544512 
Februari 84 31 400475 116 61 540698 
Mars 104 42 614095    
April 78 37 408678    
Maj 97 48     
Juni       
Juli       
Augusti       
September 92 60 407403    
Oktober 84 45 471193    
November 97 45 453290    
December 101 78 527864    
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Beslut om utredning och behandling samt familjerätt 
 
 Utrednings- och 

behandlingsbeslut 
Familjerättsbeslut 

 2017 2018 2017 2018 
Januari 5 15 4 16 
Februari 6 8 9 4 
Mars 7  5  
April 8  4  
Maj 6  4  
Juni 8  9  
Juli 3  2  
Augusti 3  6  
September 10  5  
Oktober 10  8  
November 9  3  
December     13  1  
 
Färdtjänst och riksfärdtjänst 
 
 Färdtjänst 

Antal beslut 
Riksfärdtjänst 

Antal enkelresor 
 2017 2018 2017 2018 
 Bifall Avslag Bifall Avslag 
Januari 6 0 9 0 4 14 
Februari 10 0 6  6 3 
Mars 10 0   20  
April 1 1   8  
Maj 10 0   16  
Juni 10 0   25  
Juli 1 0   16  
Augusti 9 0   21  
September 2 0   18  
Oktober 5 0   34  
November 10 0   63  
December 7 1   12  
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Biståndsbeslut  
 
 Beslut enligt SoL 2017 Beslut enligt SoL 2018 
 Bifall Avslag  Bifall  Avslag 
Januari  48 0 54 2 
Februari  32 4 37 4 
Mars  47 0   
April  51 4   
Maj  52 1   
Juni  55 3   
Juli  28 0   
Augusti           43 2   
September 55 1   
Oktober  67 2   
November  70 1   
December  49 1   

 
 Beslut enligt LSS 2017 Beslut enligt LSS 2018 
 Bifall Avslag  Bifall  Avslag 
Januari  2 2 1 0 
Februari  1 0 1 0 
Mars  1 3   
April  2 0   
Maj  4 1   
Juni  4 1   
Juli  2 1   
Augusti  2 0   
September 3 1   
Oktober  5 1   
November  3 0   
December  2 2   
 

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

myndighetsutskotts protokoll 2018-02-21, §§ 16-19. 
 
Beslut  Socialnämnden beslutar att lägga meddelandena om delegations-

beslut till handlingarna. 
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§ 47 
Meddelanden 
Migrationsverkets missiv om tillfälligt stöd för att hjälpa 
ensamkommande unga att stanna kvar i kommunen.  
Dnr SN 2018/27 

 

Pressmeddelande och ny rapport från IVO om allvarliga brister i 
kommunernas uppföljningar av placeringar av barn på HVB.  
Dnr SN 2018/28 

 

Klagomål avseende brister i handläggningen. Dnr SN 2018/29 

 

Avtal om viss ersättning för kostnader avseende gode män för 
ensamkommande barn och unga. Dnr SN 2018/31 

 

Protokollsutdrag: 

- Kommunstyrelsen har den 26 februari 2018, § 43, godkänt en 
utökning av tidigare beviljad investering ”Verksamhetsbil till 
stadsvårdslaget” från 150 000 till 200 000 kronor.  
Dnr SN 2018/4 

 
Beslut Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 
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