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Plats och tid

  
Kommunhuset, Hellqvistsalen, tisdagen den 24 september 2019, klockan 13.30-16.10. 

 

Beslutande Linda Söder Jonsson (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg (L), Mattias 
Söderlund (V), AnneMarie Andersson (C), Yrjö Björkqvist (M) §§ 87-92, Eleonor Westlund 
(C) §§ 87-92, Britt-Marie Häggkvist Back (SD) och Per Strengbom (S). 

Tjänstgörande  
ersättare Maria Gripenbert (KD) §§ 93-99, Anders Frödin (SD) §§ 93-99 

 

Ersättare  Ann-Catrin Cederlund (S), Åse Verner (S), Eva-Carin Sandbom (L) ej § 89, Maria 
Gripenbert (KD) §§ 87-92, Anders Frödin (SD) §§ 87-92 och Robert Redenkvist (SD). 

Övriga  
deltagande  Socialchef Lena Dibbern, avdelningschef Christer Zegarra Eriksson, avdelningschef Kenneth 

Pettersson, kvalitetsutvecklare Annika Jungklo och nämndsekreterare Eva Kristina 
Andersson. 

 

Utses att justera Per Strengbom 
Ersättare för 
justerare Marita Pettersson 
Justeringens  
plats och tid Kansliet 2019-09-26, klockan 07.30 

Underskrifter 

 
Sekreterare  
 .................................................................................... Paragrafer       87-99 
 Eva Kristina Andersson  

 
Ordförande  
 
 .......................................................................………………………………………………………………………............ 
 Linda Söder Jonsson 
 
Justerande  
 
 ................................................................................................................................................................................................. 
 Per Strengbom 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Socialnämnden 
Sammanträdes-  
datum 2019-09-24, §§ 87-99 
Datum då  
protokoll anslås 2019-09-26  Datum då anslag  

tas bort 2019-10-18  

Förvaringsplats 
av protokollet Kansliet 
  Utdragsbestyrkande 
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§ 87 
Presentation av ny medarbetare 
Nya kvalitetsutvecklaren Annika Jungklo presenterar sig med 
bakgrund och de arbetsuppgifter som blir hennes första i förvalt-
ningen. Hon kommer att ingå i förvaltningens ledningsgrupp. 
 
Nämnden hälsar henne välkommen och medger att hon får närvara 
vid hela dagens sammanträde. 

 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

 

Utdragsbestyrkande  
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§ 88 
Information från förvaltningen (SN 2019/10) 
De viktigaste övergripande händelserna, för vård och omsorg samt 
för individ och familjeomsorg framgår av delårsbokslutet. 
 
Utöver detta lämnas lägesrapporter kring  
- renoveringen av Södergården. Arbete pågår på Ängen sida B. 

Brukarna flyttade till Gläntans gamla lokaler för tre veckor 
sedan. Flytten har gått smidigt och feedback visar att det blivit 
lugnare sedan gruppen delades. De äldre sover bättre och äter 
mer. Arbetet ska vara klart så de kan flytta tillbaka om sju 
veckor. Nästa del att renovera är Ängen sida A och också 
beräknas ta tio veckor. Därefter följer Rönnen (sex veckors 
renovering per sida) och sist ut är befintliga Gläntan och 
kontoren. Renoveringen beräknas vara klar till juni 2020. 

- trygg och säker hemgångsrehabilitering – två personer är nu 
inne i systemet. Nästa steg är att arbeta med att säkra 
processerna före och efter.  

- TES – nyckelfri hemtjänst ska vara klar innan årsskiftet. 
Arbetet prioriterat nu på att få till digitala arbetsorder för 
veckans alla dagar och inte som bara vardagar. 

 
Beslut   Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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§ 89 
Beslut i avvaktan på utredning kring förut-
sättningarna kring att erbjuda färdtjänstbe-
rättigade reducerad färdtjänsttaxa i samband 
med arbetsresor 
Socialnämnden beslutade den 18 juni 2019 ge förvaltningen i 
uppdrag att tillsammans med en jurist utreda förutsättningarna 
kring att erbjuda färdtjänstberättigade reducerad färdtjänsttaxa i 
samband med arbetsresor som inte bekostas av det allmänna. 

 
SN överläggning  Eva-Carin Sandbom (L) anmäler jäv och lämnar rummet under 

ärendet. 
 
   Socialchefen Lena Dibbern informerar om att den begärda utred-

ningen dröjer. Hon föreslår därför att nämnden beslutar i det ären-
de som initierade uppdraget.  

 
 Det är möjligt att göra en individuell prövning för färdtjänstberät-

tigads arbetsresor till annan kommun enligt andra regler än övriga 
länsresor. Syftet ska vara att underlätta arbetsresor för färdtjänst-
berättigad. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-16 
 

Beslut Socialnämnden bifaller NN, xxxxxxxx-xxxx, arbetsresor med 
färdtjänst till samma taxa som ordinarie pendlarkort. 

 
 Beslutet fattas i avvaktan på den begärda utredningen kring förut-

sättningarna kring att erbjuda färdtjänstberättigade reducerad 
färdtjänsttaxa i samband med arbetsresor. Beslutet kan komma att 
omprövas när utredningen är klar. 

 
 Beslutet förutsätter att den sökande kommer in med intyg som 

styrker att den sökande arbetar. Färdtjänsttaxan debiteras den 
enskilde via månadsvis faktura i efterskott. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Färdtjänsthandläggaren, NN 

Utdragsbestyrkande  
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§ 90 
Välfärdsteknikplan 2020-2025 (SN 2019/120) 
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till välfärdsteknikplan 
2020-2025. Syftet med planen är att få en hållbar utveckling av 
välfärdstekniken för individ, organisation och samhälle. 
Planen är en modell för hur vi ska hantera förslag till välfärdstek-
nik. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-16 med bilaga 
 

Beslut Socialnämnden antar förvaltningens föreslag till Välfärdsteknik-
plan 2020-2025. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

IT-strategen, akten 

Utdragsbestyrkande  
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§ 91 
Äldreomsorgsplan 2019-2035 – remiss  
(SN 2018/68) 
Den tidigare planen sträckte sig till och med 2018. Arbetet med 
den nya planen började hösten 2018. Det är fortfarande kvar vissa 
finjusteringar innan planen kan skickas ut på remiss. 
 
Socialchefen Lena Dibbern föredrar planen med bl.a.: projektorga-
nisation, syfte med planen, planens uppbyggnad och målbilder. 
 
Avsikten är att planen ska skickas ut på remiss till pensionärsorga-
nisationer och de politiska partierna. Efter remissrundan görs even-
tuella justeringar och sedan lyfts planen för beslut i socialnämn-
den, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

 
Beslut Socialnämnden ger presidiet i uppdrag att under nästa vecka av-

göra om förslaget till Äldreomsorgsplan 2019-2035 är klart så att 
det kan skickas ut på remiss under perioden 2019-10-07 – 11-06. 

 
 Nämnden ska ta ställning till planen vid sitt sammanträde i novem-

ber för att sedan slutligt beslutas i kommunstyrelse och kommun-
fullmäktige. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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§ 92 
Socialnämndens delårsbokslut per den 31 
augusti 2019 (SN 2019/127) 
Socialförvaltningen har upprättat ett förslag till delårsbokslut per 
den 31 augusti 2019. Bokslutet innehållande bl.a.: 
- Omvärlds- och framtidsanalys 
- Redovisning kring personal, jämställdhets- och miljöarbete 
- Resultatredovisning mål 
- Resultatredovisning ekonomi 
- Årets viktigaste händelser 

 
SN överläggning Under socialnämndens överläggning noteras att tabellen i resultat-

redovisning ekonomi justerats sedan delårsbokslutet skickades ut. 
 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Delårsbokslut och verksamhetsberättelse, socialförvaltningen 
augusti 2019 

• Reviderat delårsbokslut och verksamhetsberättelse, socialför-
valtningen augusti 2019 
 

Beslut Socialnämnden godkänner det reviderade delårsbokslut per den 31 
augusti 2019. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen (inkl. delårsbokslut), akten 

Utdragsbestyrkande 
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§ 93 
Budget 2020-2022 (SN 2019/71) 
Socialchefen Lena Dibbern redovisar förutsättningarna för budget 
2020-2022. Förvaltningen jobbar med budgeten och presenterar 
det arbetsmaterial som finns. 

 
Socialnämnden fattar beslut om budgetäskande för 2020-2022 vid 
nästa nämnd. 
 
I samband med denna föredragning lämnas även en rapport om 
beläggning i förvaltningens boenden och ej verkställda beslut om 
boendeplatser. Även kön till Misteln (utan beslut) redovisas. 
 

Beslut   Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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§ 94 
Lägesrapport – Modell för samarbete för 
tidiga och samordnade insatser kring 
ungdomar (SN 2019/103) 
Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden gav sina res-
pektive förvaltningschefer i uppdrag att ta fram en arbetsmodell 
för tidiga och samordnade insatser kring ungdomar. Uppdraget 
gavs vid respektive nämndmöte i juni 2019 och en återrapportering 
begärdes till septembermötet.  

 
SN överläggning Under överläggningen lämnar socialchefen Lena Dibbern en första 

rapport. Arbete sker kring ett tidigare samverkansdokument som 
nu uppdateras. Socialförvaltningen vill tillföra: 
- Samordnad individuell plan (SIP) – en plan som upprättas 

tillsammans med brukare om insatser från både socialförvalt-
ning och barn- och utbildningsförvaltning behöver samordnas. 
Planen ger överblick och gör det lättare att samarbeta och se 
vilka insatser som ger bästa möjliga effekt. 

- Offensivt Drogförebyggande Initiativ Nu (ODIN) - en samarbets-
modell mellan socialförvaltningen och skolan. Syftet med ODIN är 
att göra tidiga upptäckter av narkotikamissbruk i skolan för att 
snabbt kunna sätta in åtgärder, stöd och hjälp. 

 
Barn- och utbildningsförvaltningen ser om de vill tillföra något. 
Arbetet fortsätter. Ny rapport lämnas vid nästa socialnämnd. 

 
 Ordföranden rapportera även från det lokala brottsförebyggande 

rådet där samarbetet skola och socialtjänst togs upp. 
 
Beslut  Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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§ 95 
Revidering av attestlista (SN 2019/20) 
Socialförvaltningen föreslår förändringar i attestlista med anled-
ning av att: 
- Syrenens servicebostad enligt LSS att ligga under Tarja 

Kauppinens ansvar från den 1 september 2019 
- enhetschefen för Hälso- och sjukvårdsenheten (HSO) har slutat 

och under rekryteringsfasen är en konsult insatt. Konsulten 
Jukka Tekonen behöver ha attesträtt för HSO mellan den 1 
september och 31 december 2019 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-15 
 

Beslut Socialnämnden uppdaterar attesträtten 
- för Syrenens servicebostad enligt LSS så att Tarja Kauppinen 

blir attestant från och med den 1 september 2019 
- för hälso- och sjukvårdsenheten så att Jukka Tekonen blir 

attestant under perioden 1 september – 31 december 2019. 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Attestanterna, ekonomikontoret, akten 

Utdragsbestyrkande  
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§ 96 
Revidering av delegationsordningen – hand-
räckning kvällar och helger för socialjouren 
(SN 2019/7) 
Socialförvaltningen föreslår att delegationsordningen ändras vad 
gäller punkt C.1.20 – Beslut om att begära handräckning för att 
genomföra beslut om vård eller omhändertagande med stöd av 
LVU. Idag är socialnämndens ordförande delegat utanför kontors-
tid, dvs. kvällar och helger. Detta föreslås ändras så att socialjou-
ren själva får begära handräckning. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-13 
 

Beslut Socialnämnden reviderar delegat för beslut annan tid än ordinarie 
kontorstid för punkt C.1.20 Beslut om att begära handräckning för 
att genomföra beslut om vård eller omhändertagande med stöd av 
LVU 
- från socialnämndens ordförande 
- till socialjouren 

 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Socialjouren, akten 

Utdragsbestyrkande  
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§ 97 
Rapportering av ej verkställda gynnande 
biståndsbeslut (SN 2019/8) 
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 be-
slut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäl-
ler samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. 
Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade.  
 
Socialförvaltningen rapporterar att sex beslut (tre SoL och tre LSS) 
och två avbrott (båda SoL) inte är verkställda inom tre månader 
efter beslutsdatum eller avbrott. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Rapport ej verkställda gynnande biståndsbeslut 2019-09-16 
 
Beslut Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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§ 98 
Meddelanden delegationsbeslut (SN 2019/15) 

Socialnämndens myndighetsutskotts protokoll 2019-08-26, §§ 90-
101 
 
Beslut som har fattats med stöd av delegationsordningen under 
augusti 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  
 
 2018 2019 
 Bifall Avslag Belopp Bifall  Avslag  Belopp  
Januari 107 78 544512 117 83 596396 
Februari 116 61 540698 109 94 624640 
Mars 104 82 636623 126 124 635348 
April 104 83 529043 112 132 539666 
Maj 91 76 550499 124 132 604498 
Juni 129 97 684511 137 127 736543 
Juli 105 88 469666 125 101 525573 
Augusti 107 78 611880 112 127 609319 
September 88 59 470748    
Oktober 89 62 439616    
November 150 109 795737    
December 115 71 457119    
 

  

 
Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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Beslut om utredning och behandling samt familjerätt 
 
 Utrednings- och 

behandlingsbeslut 
Familjerättsbeslut 

 2018 2019 2018 2019 
Januari 15 8 16 3 
Februari 8 3 4 5 
Mars 16 4 7 6 
April 6 10 4 5 
Maj 11 4 5 6 
Juni 8 5 5 4 
Juli 12 11 3 8 
Augusti 8 13 5 4 
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 5 0 3 10 
Mars 2 0 6 0 16 12 
April 7 0 4 0 11 13 
Maj 11 0 4 2 15 15 
Juni 9 0 8 1 23 24 
Juli 14 0 4 0 14 6 
Augusti 4 0 7 0 15 12 
September 9 0   11  
Oktober 8 0   14  
November 7 0   24  
December 2 0   28  

 
 

  

 
Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2019-09-24  15 
 
 

Biståndsbeslut  
 
 Beslut enligt SoL 2018 Beslut enligt SoL 2019 
 Bifall Avslag  Bifall  Avslag 
Januari  54 2 52 6 
Februari  37 4 30 0 
Mars  46 2 35 1 
April  48 2 38 0 
Maj  60 0 34 2 
Juni  55 2 30 3 
Juli  34 1 35 0 
Augusti  46 0 26 1 
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 0 0 
Mars  3 2 3 2 
April  4 0 2 0 
Maj  2 0 1 0 
Juni  1 0 1 0 
Juli  6 1 0 1 
Augusti  1 1 2 0 
September 0 1   
Oktober  1 0   
November  2 2   
December  2 0   
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Sammanfattande rapporter från socialnämndens myndighets-

utskotts protokoll 2019-08-26, §§ 90-101. 
 
Beslut  Socialnämnden lägger meddelandena om delegationsbeslut till 

handlingarna. 

 
Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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§ 99 
Meddelanden 
Alkoholhandläggaren Robert Koivonen har tillsammans med 
Polismyndigheten gjort en tillsyn av serveringstält på Stortorget i 
Kungsör i samband med Kungsörsdagarna 2019. Tillsynen lämnas 
utan anmärkning och kommer inte att rendera någon åtgärd från 
kommunen. Dnr SN 2019/122 
 
Kommunstyrelsen har den 2 september 2019, § 122 beslutat enligt 
socialnämndens förslag och därmed godkänt samverkan om 
gemensam budget- och skuldrådgivning mellan Kungsörs och 
Arboga kommuner. Beslutet gäller om Arboga fattar motsvarande 
beslut och socialchefen har fått i uppdrag att teckna avtal.  
Dnr SN 2019/91 
 

Beslut Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive akt/meddelandepärm 

Utdragsbestyrkande  
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