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Plats och tid

  
Långbänken vård- och omsorgkontoret, tisdagen den 19 februari 2019, klockan 13.30-16.20. 

 

Beslutande Linda Söder Jonsson (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg (L), Mattias 
Söderlund (V), AnneMarie Andersson (C) och Britt-Marie Häggkvist Back (SD). 

Tjänstgörande  
ersättare Robert Andersson (M), Maria Gripenbert (KD) och Robert Redenkvist (SD). 

 

Ersättare  Ann-Catrin Cederlund (S), Åse Verner (S) och Yvonne Ericsson (M). 

Övriga  
deltagande  Socialchef Lena Dibbern, avdelningschef Kenneth Pettersson, förbundssekreterare Linda 

Anderfjäll Samordnings förbundet Västra Mälardalen § 13, enhetschef Ann-Christine 
Södergran och demenssjuksköterska Magdalena Larsson § 15 b samt nämndsekreterare Eva 
Kristina Andersson. 

 

Utses att justera Mattias Söderlund 
Ersättare för 
justerare AnneMarie Andersson 
Justeringens  
plats och tid Individ- och familjeomsorgen 2019-02-20, klockan 13.00 

Underskrifter 

 
Sekreterare  
 .................................................................................... Paragrafer       13-26 
 Eva Kristina Andersson  

 
Ordförande  
 
 .......................................................................………………………………………………………………………............ 
 Linda Söder Jonsson 
 
Justerande  
 
 ................................................................................................................................................................................................. 
 Mattias Söderlund 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Socialnämnden 
Sammanträdes-  
datum 2019-02-19, §§ 13-26 
Datum då  
protokoll anslås 2019-02-20  Datum då anslag  

tas bort 2019-03-14  

Förvaringsplats 
av protokollet Kansliet 
  Utdragsbestyrkande 
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Protokoll 2019-02-19 
 

13 Information – Samordningsförbundet Västra Mälardalen 

14 Information från förvaltningen 

15 Information – Pågående projekt 

16 Revidering av Avgifter inom socialtjänsten 

17 Tillämpningsföreskrifter för avgiftshandläggning, måltidsavgifter och hyror 

18 Verksamhetsberättelse 2018 för socialförvaltningen 

19 Uppföljning – Internkontroll 2018 

20 Internkontrollplan 2019 för socialförvaltningen 

21 Uppföljning av plan för tillsyn av serveringsställen enligt alkohollagen 2018 

22 Plan för tillsyn av serveringsställen enligt alkohollagen 2019 

23 Arkivansvarig och arkivredogörare för socialnämnden 

24 Beslutsattestanter jämte ersättare för socialnämnden och socialförvaltningen 2019 

25 Meddelanden delegationsbeslut 

26 Meddelanden 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 13 
Information – Samordningsförbundet Västra 
Mälardalen 
Under mötet informerar förbundssamordnare Linda Anderfjäll om 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen. Förbundet arbetar för 
att utveckla samverkan mellan myndigheterna inom arbetslivsin-
riktad rehabilitering. 

Linda redovisar: 

- Visionen ”Samordningsförbundet Västra Mälardalen ska stödja 
människor i utanförskap till god hälsa och förvärvsarbete och 
därmed minska klyftorna i samhället” 

- Målgruppen: 16-64 år 
- Medlemmar/parter: Kommunerna i Köping, Arboga och 

Kungsör, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region 
Västmanland 

- Vad förbundet har på gång just nu på de tre nivåerna – 
individinsatser, metod/arbetssätt, strukturinsatser 
 

Budgeten totalt är på 3 miljoner kronor per år, varav Kungsör 
bidrar med 150 000 kronor. 

 

Ordföranden tackar för informationen 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 14 
Information från förvaltningen (SN 2019/10) 
De viktigaste övergripande händelserna, för vård- och omsorg 
samt för individ- och familjeomsorg under januari 2019 har 
sammanställts. 
 
Därutöver redovisar socialchefen Lena Dibbern och vård- och 
omsorgschefen följande: 

- medborgardialog den 21 februari kl 9-12 och 13-16 på Tallås-
gården kring framtidens äldreomsorg i Kungsör 

- Möjligheten att påverka den framtida äldreomsorgen även 
genom en enkät på hemsidan 

- regelverket kring Hemtjänstens bilar striktas upp då det inte 
rapporteras när bilar skadats 

- beräkning av kostnad för installation av luftvärmepumpar på 
Mistelns glasparti på bottenvåningen har tagits fram  

- tidplan för renovering av Södergården – projekteringen färdig 
sista mars 2019, byggstart 19 augusti 2019 och projektet ska 
vara klart den 15 juni 2020.   

 
Vård- och omsorgschefen Kenneth Pettersson berättar om belägg-
ningsstatistik och läget för ej verkställda biståndsbeslut. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Socialchefens sammanställning 2019-02-12 – Periodens vikti-

gaste händelser januari 2019  
 
Beslut  Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 15 
Information – Pågående projekt  
Under mötet lämnas information om två projekt:  

a) vård- och omsorgschefen Kenneth Pettersson informerar om 
Aktiviteter inom ordinärt boende, t.ex.  
- kostnadsfritt föredrag på Misteln om Arktis den 26 februari 

klockan 14.30 
- inventering av pensionärer som kan vara i riskzonen för 

undernäring (Misteln och hemtjänsten) 
- högläsning i terapin på tisdagar – tidigare kolliderade det 

med pokerspel som nu bytt tid 
- tipspromenad 
- gymnastik med balansövningar planeras 
- en gång i månaden kommer Seniordansarna på Tallås-

gården kommer istället att vara på Misteln 
- planering för musikquiz har påbörjats  

  
b) enhetschef Ann-Christine Södergran och demenssjuksköterska 

Magdalena Larsson informerar om Nya tankar om demens – 
ett ettårigt projekt från oktober 2019 under hälso- och sjuk-
vårdsorganisationen kring en specialiserad hemtjänstgrupp och 
dagverksamhet för personer med demenssjukdom och kognitiv 
svikt. 

 
Beslut Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till hand-

lingarna.  
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Socialnämnden 2019-02-19  5 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen (inkl. tjänsteskrivele), akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 16 
Revidering av Avgifter inom socialtjänsten 
(SN 2019/19) 
Avgifterna i socialtjänsten har reviderats för 2019.  
 
Socialförvaltningen har konstaterat att de behöver kompletteras/ 
revideras kring 
- förbrukningsvaror på särskilda boenden 
- installation av trygghetslarm 
- månadskostnaden för trygghetslarm 
- kostnader för dödsboförvaltning och åtgärder enligt begrav-

ningslagen 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-01  

 
Beslut  Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen: 
  

Kommunfullmäktige reviderar Avgifter för socialförvaltningen i 
enlighet med socialförvaltningens förslag. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 17 
Tillämpningsföreskrifter för avgiftshandlägg-
ning, måltidsavgifter och hyror  
(SN 2019/18) 
Kommunfullmäktige har, efter förslag från socialnämnden beslutat 
om Avgifter inom socialnämnden. De redovisas i kommunens för-
fattningssamling som nummer E.02. Avgiftsdokumentet ger soci-
alnämnden rätt att utforma tillämpningsföreskrifter till dessa avgif-
ter. 
 
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till tillämpningsföre-
skrifter. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-12 med bilaga 

 
SN överläggning Under socialnämndens överläggning redovisar socialchefen att 

Socialstyrelsen meddelat att delar av förmögenheten inte kan 
räknas som inkomst. De kommer att ändra informationen på sin 
hemsida då den är felaktig. 

 
Beslut Socialnämnden fastställer förslagna Tillämpningsföreskrifter för 

avgiftshandläggning, måltidsavgifter och hyror. 
 Tidigare tillämpningsanvisningar upphävs. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen (inkl. verksamhetsberättelse) och akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 18 
Verksamhetsberättelse 2018 för socialför-
valtningen (SN 2019/22) 
Kommunstyrelsen har antagit Anvisningar till årsredovisning för 
Kungsörs kommun och dess förvaltningar för 2018.  
 
Socialförvaltningen har utifrån dessa anvisningar upprättat förslag 
till verksamhetsberättelse/årsbokslut för 2018. 
 
I dokument lämnas en redovisning av: 

- årets viktigaste händelser  
- framtidsperspektiv 
- resultatredovisning mål 
- personalredovisning 
- jämställdhetsarbete 
- miljöarbete och 
- resultatredovisning ekonomi 

 
 Totalt gör nämnden ett positivt resultat om 3 458 000 kronor. 
 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens anvisningar inför 2018 års bokslut och 
årsredovisning 

• Förslag till Verksamhetsberättelse 2018 socialförvaltningen. 
 
Beslut Socialnämnden godkänner Verksamhetsberättelse 2018 för social-

förvaltningen.  
 
Godkänd verksamhetsberättelse överlämnas till kommunstyrelsen. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen (inkl tjänsteskrivelse med bilaga), 
akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 19 
Uppföljning – Internkontroll 2018 
(SN 2017/213) 
Socialnämnden antog internkontrollplan för 2018 vid sitt samman-
träde i februari 2018.  
 
Förvaltningen har gjort en uppföljning som visar att samtliga kon-
trollmoment är utförda, eller delvis utförda. För de brister som 
upptäckts finns beskrivning av hur detta hanterats och vad som 
görs för att rätta till bristerna. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialnämndens protokoll 2018-02-20, § 24 – Internkontroll-
plan 2018 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-04 - Uppföljning 
av internkontroll 2018 jämte bilaga 

 
Beslut Socialnämnden godkänner redovisningen av den interna kontrol-

len för 2018. 
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Socialnämnden 2019-02-19  9 
 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen, personer med roll i internkontrollen, 
akten 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 20 
Internkontrollplan 2019 för socialförvalt-
ningen (SN 2019/9) 
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 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-12 med bilagor 
 

Beslut Socialnämnden beslutar att internkontrollen 2019 ska genomföras 
enligt socialförvaltningens förslag. Resultatet redovisas till social-
nämnden efter årets slut. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Alkoholhandläggaren, akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§ 21 
Uppföljning av plan för tillsyn av serverings-
ställen enligt alkohollagen 2018  
(SN 2018/1) 
Planen för tillsyn av serveringsställen 2018 fastställdes av social-
nämnden den 23 januari 2018. 
 
Alkoholhandläggaren har lämnat en uppföljning för 2018 års till-
syn. Alkoholhandläggaren bedömer att tillståndshavarna i kommu-
nen generellt sköter verksamheten på ett tillfredsställande sätt och 
är måna om att följa alkohollagens bestämmelser. 

 
Underlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Alkoholhandläggarens uppföljning 2018-02-06 
 
Beslut Socialnämnden tackar för uppföljningen och lägger den till hand-

lingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Alkoholhandläggaren, Länsstyrelsen (inklusive 
tillsynsplan), Polisen (inklusive tillsynsplan), 
Folkhälsomyndigheten (inklusive tillsynsplan), akten Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 22 
Plan för tillsyn av serveringsställen enligt 
alkohollagen 2019 (SN 2019/17) 
Alkoholhandläggaren har upprättat ett förslag till tillsynsplan 2019 
för serveringsställen. Tillsynen görs enligt alkohollagen i form av 
inre och yttre tillsyn; 
- Inre tillsyn: är en rent administrativ tillsyn som genomförs 

löpande sedan våren 2018 i huvudsak genom kreditupplys-
ningstjänsten Syna.se samt restaurangrapporter från tillstånds-
havarna. 

- Yttre tillsyn: innebär besök på serveringsstället. Denna tillsyn 
samordnas i regel med polismyndigheten. I största möjliga mån 
samverkar kommunen även med Skatteverket, Kronofogden, 
räddningstjänsten och andra berörda myndigheter. 

 
Kommunen ska också utgöra en stödjande funktion till tillstånds-
havare i kommunen genom att: 
- samverka med länsstyrelsen när det gäller utbildningar i an-

svarsfull alkoholservering 
- erbjuda enklare utbildningar för nyanställd serveringspersonal 

till de tillståndshavare som anser sig behöva det 
 
Kommunen är också sammankallande i ett gemensamt restaurang-
råd dit alla tillståndshavare i kommunen bjuds in för att diskutera 
gemensamma frågor eller få information från kommunens alkohol-
handläggare. Restaurangråd ska ske vid ett tillfälle per år. 
 
För närvarande finns fem serveringstillstånd. Av dessa bedöms att 
fyra kräver minst ett tillsynsbesök per år och ett minst två gånger 
per år. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Alkoholhandläggarens förslag till tillsynsplan 2019-02-06   
 

Beslut Socialnämnden fastställer föreslagen plan 2019 för tillsyn av 
serveringsställen i Kungsör kommun, enligt 9 kap alkohollagen. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 23 
Arkivansvarig och arkivredogörare för 
socialnämnden (SN 2019/21) 
Enligt arkivreglementets § 3 ska varje myndighet ha en arkivan-
svarig samt en eller flera arkivredogörare för att fullgöra arkiv-
uppgifter hos myndigheten.  
 
Socialnämnden har vid olika tidpunkter utsett olika personer till 
dessa uppdrag. Personalomsättning, organisationsförändringar 
m.m. har gjort att dessa beslut till viss del inte längre är aktuella. 
  
Socialförvaltningen har tagit fram förslag till uppdaterade namn 
och ansvarsområden. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Socialchefens tjänstskrivelse 2019-02-12 

 
Beslut Socialnämnden utser socialchef Lena Dibbern till arkivansvarig 

för socialnämndens ansvarsområde. 
 

Till arkivredogörare inom socialnämndens ansvarsområde utses: 
 
- för allmänna administrativa ärenden – nämndsekreterare Eva 

Kristina Andersson 
- för mellanarkiv och närarkiv individ- och familjeomsorg och 

vård- och omsorg – förvaltningshandläggare Helena Björn-
berg 

- för närarkiv för hälso- och sjukvård – enhetschef hälso- och 
sjukvård Ann-Christine Södergran 

 
Detta beslut ersätter nämndens tidigare beslut om uppdrag som 
arkivansvarig och arkivredogörare. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Ekonomikontoret (inkl. namnteckningsprov), akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 24 
Beslutsattestanter jämte ersättare för social-
nämnden och socialförvaltningen 2019  
(SN 2019/20) 
Enligt 5 § i kommunens tillämpningsföreskrifter för attestregle-
mentet ska varje nämnd före varje års utgång besluta om attestan-
ter och ersättare för dessa.  
 
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag som upptar samtliga 
identiteter som attesteras under socialnämnden och socialförvalt-
ningen med förslag till attestant respektive ersättare. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-04 jämte bilaga  

 
Beslut Socialnämnden fastställer de föreslagna beslutsattestanterna och 

ersättare för dessa för socialnämnden och socialförvaltningen 
2019. 

 
Till protokollsutdraget som lämnas till ekonomikontoret ska fogas 
namnteckningsprov. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§ 25 
Meddelanden delegationsbeslut (SN 2019/15) 
Socialnämndens myndighetsutskotts protokoll 2019-01-23, §§ 1-
17 
 
Beslut som har fattats med stöd av delegationsordningen under 
januari månad är tillgängliga för nämnden under mötet. Nedan 
lämnas en jämförelse mot förra året gällande antal beslut/ärenden. 
 
Försörjningsstöd  
 
 2018 2019 
 Bifall Avslag Belopp Bifall  Avslag  Belopp  
Januari 107 78 544512 117 83 596396 
Februari 116 61 540698    
Mars 104 82 636623    
April 104 83 529043    
Maj 91 76 550499    
Juni 129 97 684511    
Juli 105 88 469666    
Augusti 107 78 611880    
September 88 59 470748    
Oktober 89 62 439616    
November 150 109 795737    
December 115 71 457119    
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

Beslut om utredning och behandling samt familjerätt 
 
 Utrednings- och 

behandlingsbeslut 
Familjerättsbeslut 

 2018 2019 2018 2019 
Januari 15 8 16 3 
Februari 8  4  
Mars 16  7  
April 6  4  
Maj 11  5  
Juni 8  5  
Juli 12  3  
Augusti 8  5  
September 4  7  
Oktober 11  4  
November 6  3  
December 10  12  
 
Färdtjänst och riksfärdtjänst 
 
 Färdtjänst 

Antal beslut 
Riksfärdtjänst 

Antal enkelresor 
 2018 2019 2018 2019 
 Bifall Avslag Bifall Avslag 
Januari 9 0 5 0 14 12 
Februari 6 0   3  
Mars 2 0   16  
April 7 0   11  
Maj 11 0   15  
Juni 9 0   23  
Juli 14 0   14  
Augusti 4 0   15  
September 9 0   11  
Oktober 8 0   14  
November 7 0   24  
December 2 0   28  
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Biståndsbeslut  
 
 Beslut enligt SoL 2018 Beslut enligt SoL 2019 
 Bifall Avslag  Bifall  Avslag 
Januari  54 2 52 6 
Februari  37 4   
Mars  46 2   
April  48 2   
Maj  60 0   
Juni  55 2   
Juli  34 1   
Augusti  46 0   
September 40 0   
Oktober  43 1   
November  45 2   
December  29 2   

 
 Beslut enligt LSS 2018 Beslut enligt LSS 2019 
 Bifall Avslag  Bifall  Avslag 
Januari  1 0 4 1 
Februari  1 0   
Mars  3 2   
April  4 0   
Maj  2 0   
Juni  1 0   
Juli  6 1   
Augusti  1 1   
September 0 1   
Oktober  1 0   
November  2 2   
December  2 0   
 

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

skotts protokoll 2018-01-23, §§  17 
 

Beslut  Socialnämnden beslutar att lägga meddelandena om delegations-
beslut till handlingarna. 
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§ 26 
Meddelanden 
Protokollsutdrag Fördjupad samverkan – Samarbete gällande 
medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) från: 

- Kungsörs kommuns kommunstyrelse 2018-12-17, § 229 

- Arboga kommuns kommunstyrelse 2019-01-15, § 5 

Beslutet innebär att kommunerna inrättar en gemensam tjänst.  
Dnr SN 2018/173 

 

Leg. fysioterapeuten Anna Degerfeldt har gjort en avvikelse-
rapport hemtjänsten – stressad personal vid besök.  
Dnr SN 2019/13 

 
Beslut Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 
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