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Plats och tid  Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den19 december 2017, klockan 16.00-
18.00. 
 
 
 
 
 

 

Beslutande Linda Söder Jonsson (S) ordförande §§ 156-162, 164-167, Marita Pettersson (S), Angelika 
Stigenberg (S), Ulla Eriksson Berg (L) ordförande § 163, Anna-Karin Tornemo (V), 
AnneMarie Andersson (C), Eleonor Westlund (C), Ewa Granudd (M) och Britt-Marie 
Häggkvist Back (SD). 

Tjänstgörande  
ersättare Ann-Catrin Cederlund (S) § 163 

 

Ersättare  Ann-Catrin Cederlund (S) §§ 156-162, 164-167 , Gunilla Lindström (S), Eva-Carin Sandbom 
(L), Lena Norstedt (C), Jenny Andersson (KD), Yvonne Ericsson (M) och Rune Broström 
(SD). 

Övriga  
deltagande  T.f. socialchef Kenneth Pettersson, chef IFO Åse Björkman och sekreterare Ann-Katrin 

Öijwall. 

Utses att justera  Ulla Eriksson Berg 
Ersättare för 
justerare Anna Karin Tornemo 
Justeringens  
plats och tid Kansliet 2017-12-21, klockan 16.00  

Underskrifter 
 
Sekreterare  
 

 .................................................................................... Paragrafer      156-167 
 Ann-Katrin Öijwall 
  
Ordförande  
 
 .................................................................................... 
 Linda Söder Jonsson 

 
Justerande  
 
 ...................................................................................................................................................................................................................... 
 Ulla Eriksson Berg    Anna-Karin Tornemo § 163 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Socialnämnden 
Sammanträdes  
datum 2017-12-19, §§ 156-167 
Anslag sätts  
upp 2017-12-21  Anslag tas  

ner 2018-01-19  

Förvaringsplats 
av protokollet Kansliet 
 
 
Underskrift 
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  Utdragsbestyrkande 
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§ 156 
Uppföljning av placeringar (SN 2017/28) 
T.f socialchef Kenneth Pettersson går igenom uppföljning av 
placeringar och öppenvård för 
- institutionsplaceringar - vuxna respektive barn 
- hem för vård eller boende – vuxna respektive barn 
- familjehemsvård – vuxna respektive barn 
- Öppenvård – vuxna respektive öppna insatser – barn 
- internat LSS – barn och unga 

 
Av genomgången framgår hur många placeringar som gjorts och 
till vilken kostnad. Prognosen per den 30 november 2017 visar 
sammantaget på en positiv avvikelse. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Sammanställning av placeringar och extern öppenvård samt 
progonos per sista november 2017 

 
Beslut Socialnämnden lägger informationerna till handlingarna. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 
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§ 157 
Beläggningsstatistik för lediga lägenheter/ 
platser i särskilda boenden inom äldreom-
sorg och LSS (SN 2017/26) 
T.f. socialchefen redovisar beläggningsstatistik för lediga lägenhe-
ter/platser i särskilda boenden inom äldreomsorgen och LSS per 
den 19 december 2017: 
 
Äldreomsorg: Lediga platser 
 2017-12-19 
Misteln (59 lägenheter) 0 
Tallåsgården (15 lägenheter) 0 
Södergården (46 lägenheter) 0 
Gläntan, korttidsplatser (10 korttidsplatser) överbeläggning 
 
LSS: Lediga platser 
 2017-12-19 
Bostad med särskild service LSS  
(39 lägenheter) 

1 

Bostad med särskild service (servicebostad) 
LSS (10 lägenheter) 

0 

 
Kön till boenden ökar: Kö till platser 
 2017-12-19 
Misteln – kö med bistånd 2 
Misteln – utan bistånd 15 
Särskilt boende 9 
Gläntan 1 
Syrenen (LSS) 2 
Bostad med särskild service 1 
 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens rapport 2017-12-19 
 
Beslut Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 
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§ 158 
Information från förvaltningen (SN 2017/63) 
Från förvaltningen lämnas följande informationer: 

- alla chefsposter inom vård och omsorg är tillsatta 

- chef för öppenvården är anställd 

- förberedelser till underlag tas fram till frågorna som revisorerna 
önskar svar på den 24 januari 2018  

- kommunrevisorerna granskar hur man inom förvaltningen arbetar 
med registerkontroll 

- rutin för registerkontroll presenteras 

- läget med ensamkommande barn och ungdomar och aktuell 
beläggning presenteras 

- gymnasielärarna i Kungsör har lämnat en skrivelse till 
kommunen med frågor och oro kring ensamkommande barn och 
ungdomars situation. 

    
Beslut Socialnämnden lägger informationerna till handlingarna. 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 
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§ 159 
Beslutsattestanter jämte ersättare för 
socialnämnden, socialnämndens 
myndighetsutskott och dess förvaltning 2018 
(SN 2017/139) 
Enligt 5 § i kommunens tillämpningsföreskrifter för attestregle-
mentet ska varje nämnd före varje års utgång besluta om attestan-
ter och ersättare för dessa. 
 
På grund av personalförändringar har socialförvaltningen tagit 
fram ett förslag till attestlista för 2018.  

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltnings förslag 2017-12-19 samt lista över 
föreslagna beslutsattestanter och ersättare för 2018. 

 
Beslut Socialnämnden fastställer de föreslagna beslutsattestanterna och 

ersättare för dessa för socialnämnden, socialnämndens 
myndighetsutskott och dess förvaltning 2018. 

 
  

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Ekonomikontoret, akten 

Utdragsbestyrkande  
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§ 160 
Socialnämndens internkontrollplan 2018  
(SN 2017/213) 
Utifrån kommunstyrelsens reglemente för internkontroll och anvi-
sningar har en riskanalys av de olika kontrollmomenten införts i 
internkontrollplanen för 2017. I internkontrollplanen ingår alla 
kontrollmoment som bedömts med ett riskvärde över tio. 
 
Förslag till nämndens internkontroll för 2018 föreslås innehålla  
samma kontrollmoment som nämnden beslutade i  
internkontrollplanen för 2017.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Internkontrollplan för socialnämnden 2017. SN 2017/52 
 

Förslag till beslut Socialnämnden antar internkontrollplanen för 2018 i enlighet med 
framlagt förslag och överlämna den till kommunstyrelsen för 
kännedom. 

 
SN överläggning  Under socialnämndens överläggning diskuteras nya 

kontrollmoment för internkontrollplan för 2018.  
 
   Linda Söder Jonsson (S), yrkar återremiss av ärendet för 

ytterligare beredning i socialnämndens presidium. 
  
 Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och frågar 

nämnden om man besluter enligt framlagt förslag eller enligt Linda 
Söder Jonsson (S), förslag om återremiss.  

 Ordförande finner att socialnämnden beslutat enligt Linda Söder 
Jonsson (S), förslag om återremiss. 

 
Beslut Socialnämnden återremitterar ärendet för ytterligare beredning i 

socialnämndens presidium.  Beslut i ärendet tas på sammanträdet 
i januari 2018. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 
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§ 161 
Budgetuppföljning per den 30 november 
2017 (SN 2017/49) 
T.f. socialchefen Kenneth Pettersson ger en budgetuppföljning per 
den 30 november 2017. Prognosen på helår pekar fortsatt på 
överkott, dock svårt att säga något om kronor då alla poster för 
förvaltningen ännu inte är bokförda.  

 
Beslut Socialnämnden godkänner uppföljningen som presenterats men 

lämnar en reservation för att uppföljningen inte är komplett 
 

 
Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 
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§ 162 
Ansökan om verksamhetsbidrag för 2017 - 
BRIS (SN 2017/75) 
BRIS region Mitt ansöker för verksamhetsåret 2017 om bidrag. 
Kungsörs kommun beviljade år 2016 organisationen Bris 8 615 
kronor.  
 
Under ett antal år har socialnämnden beviljat ett bidrag med 5 kr 
per barn. 
 

SN överläggning Under överläggningen framkommer att Bris ansökan som inkom 
2017-03-20 avser bidragsåret 2018.   

 Ordförande föreslår att nämnden beslutar om verksamhetsbidrag 
för 2018. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Ansökan om bidrag 2017-03-20 
 

Beslut  Socialnämnden beviljar BRIS region Mitt verksamhetsbidrag med  
5 kronor per barn för 2018. 

 
Justerandes sign Protokollsutdrag till 

BRIS, ekonomiavdelningen, akten 

Utdragsbestyrkande  
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§ 163 
Fyllnadsval - ledamot och ordförande till 
socialnämndens myndighetsutskott  
(SN 2017/214)  
Socialnämnden ska välja ledamot och ordförande till 
socialnämndens myndighetsutskott. Myndighetsutskottet består av 
fyra ledamöter och fyra ersättare.  

 
Beslut Socialnämnden utser Linda Söder Jonsson, (S), Bygatan 17, 736 

36 Kungsör, till ny ledamot samt ordförande till socialnämndens 
myndighetsutskott från och med den 20 december 2017 och 
resterande mandatperiod. 

 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

De valda, lönekontoret, vaktmästeriet, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande  

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2017-12-19  10 
 
 
 

§ 164 
Rapportering – ej verkställda gynnande 
biståndsbeslut/ej verkställda domar 
(SN 2017/16) 
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.  
Socialförvaltningen rapporterar att det nu finns fem ej verkställda 
beslut och två avbrott.  
De ej verkställda är: 
- 2 beslut servicebostad enligt LSS (båda män) 
- 1 beslut gruppbostad enligt LSS (kvinna) 
- 2 beslut särskilt boende SoL (en man och en kvinna) 

    
   De med avbrott gäller: 

- 2 beslut som avser kontaktperson enligt SoL (båda män) 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Rapport om icke verkställda beslut 2017-12-19 

 
Beslut Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna. 

 
 

 

 
 

 

 
Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 
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§ 165 
Rapportering från kontaktpolitiker 
(SN 2017/78) 
Ingen rapportering från besök finns att redovisa vid dagens 
sammanträde. 
 

 

 

 
 

 

 
Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 
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§ 166 
Meddelanden delegationsbeslut (SN 2017/30) 
Ingen rapportering om delegationsbeslut finns att redovisa vid 
dagens sammanträde. 

 
Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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§ 167 
Meddelanden 
Migrationsverkets Bosättningsenhet har skickat fastställd års-
planering för mottagande av nyanlända. Ingen förändring för 
Kungsörs kommun. Enligt planen kommer inga nyanlända att 
anvisas till Kungsör resten av året. (SN 2017/215) 
 
IFO-chef Åse Björkman har skickat en tjänsteskrivelse till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, angående 
lämplighetsbedömning HVB/Stödboende Kungsörs kommun. (SN 
2017/184) 
 
Hjälpmedelscentrum Region Västmanland har upprättat en 
förvaltningsplan för 2018-2020 (SN 2017/140) 
 
Kommunchef Claes-Urban Boström och kommunalråd Pelle 
Strengbom har undertecknat en överenskommelse mellan Region 
Västmanland och kommunerna i Västmanland om samverkan för 
trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 
(2017/202) 
 
Enhetschef för arbetsmarknad och försörjning Christer Zegarra 
Eriksson har tillsammans med rektor för vuxenutbildningen Kristin 
Fernerud tecknat en överenskommelse med Arbetsförmedlingen i 
södra Västmanland om samverkan för att påskynda vägen till 
arbete och- eller studier särskilt avseende målgrupperna unga (16-
24år) och nyanlända. (SN 2017/217) 
 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2017-12-11: 

- § 185 Budget 2018 med plan 2019-2020  (SN 2017/203) 
-   § 192, 193 Fyllnadsval – ordförande i socialnämnden och 
ledamot och ersättare i socialnämnden (SN 2017/214) 
-    Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-11-27, § 196 
Omställning av boendeplatser från HVB- till stödboende (SN 
2017/173) 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har lämnat en 
sammanställning av iakttagelser från IVO`s  tillsyn – Tillgodoses 
äldre personers rätt att ansöka om bistånd. (SN 2017/140)  

 
Beslut Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive akt 

Utdragsbestyrkande 
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