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Plats och tid

  
Kommunhuset, Hellqvistsalen, tisdagen den 19 mars 2019, klockan 13.30-16.05, ajournering 
14.35-14.40. 

 

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

Tjänstgörande  
ersättare Ann-Catrin Cederlund (S) 

 

Ersättare  Åse Verner (S), Eva-Carin Sandbom (L), Yvonne Ericsson (M), Maria Gripenbert (KD), 
Anders Frödin (SD) och Robert Redenkvist (SD). 

Övriga  
deltagande  Avdelningschef Kenneth Pettersson, alkoholhandläggare Robert Koivunen §§ 29-30 och 

nämndsekreterare Eva Kristina Andersson. 

 

Utses att justera AnneMarie Andersson 
Ersättare för 
justerare Yrjö Björkqvist 
Justeringens  
plats och tid Individ- och familjeomsorgens lokaler 2019-03-21, klockan 16.00 

Underskrifter 

 
Sekreterare  
 .................................................................................... Paragrafer       27-39 
 Eva Kristina Andersson  

 
Ordförande  
 
 .......................................................................………………………………………………………………………............ 
 Linda Söder Jonsson 
 
Justerande  
 
 ................................................................................................................................................................................................. 
 AnneMarie Andersson 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Socialnämnden 
Sammanträdes-  
datum 2019-03-19, §§ 27-39 
Datum då  
protokoll anslås 2019-03-22  Datum då anslag  

tas bort 2019-04-20  

Förvaringsplats 
av protokollet Kansliet 
  Utdragsbestyrkande 

 



 
 

 
ÄRENDEFÖRTECKNING 
 
Socialnämnden 

 
 
 
Protokoll 2019-03-19 
 

27 Information från förvaltningen 

28 Redovisning av Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 

29 Information/utbildning kring alkoholhandläggning 

30 Fördjupad samverkan – Gemensam alkoholhandläggning i Västra Mälardalen 

31 Budgetuppföljning per den 28 februari 2019 

32 Checktäckningsrätt 2019 

33 Revidering av Beslutsattestanter jämte ersättare för socialnämnden och 
socialförvaltningen 2019 

34 Inställelsetid vid larm via akuta trygghetslarm 

35 Pågående projekt – intensiv hemgångsrehabilitering 

36 Svar på revisionsrapport – Granskning av hur FN:s konvention om barnets 
rättigheter efterlevs i Kungsörs kommun 

37 Meddelanden delegationsbeslut 

38 Meddelanden 

39 Rapport från verksamhetsbesök på och invigning av demensavdelningen Lärken 
vid Södergården 
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§ 27 
Information från förvaltningen (SN 2019/10) 
De viktigaste övergripande händelserna, för vård- och omsorg 
samt för individ- och familjeomsorg under februari 2019 har sam-
manställts och finns redovisade skriftligt. 
 
Vård- och omsorgchefen Kenneth Petterson kompletterar den 
skriftliga informationen med bl.a. följande: 

- Individ- och omsorgschefen Åse Björkman har slutat. Christer 
Zegarra Eriksson är tillförordnad som chef under 
rekryteringen.  

- Rekrytering av vikarie för en föräldraledig enhetschef har av-
brutits. Förvaltningen söker lösa internt under året och rekryte-
rar istället en tillsvidareanställd som ersättare för en enhetschef 
som går i pension senare under året. 

- Samrådet inför nya äldreomsorgsplanen pågår. I nuläget har 
184 svar lämnats på äldreomsorgsenkäten. Tre medborgardia-
loger har genomförts och visar på liknande resultat, men med 
olika ord. 

- Skriftlig information har tagits fram för de nya rutinerna för 
restaurang Misteln utifrån flytten av tillagningsköket. Öppet-
tiderna i café och restaurang påverkas inte däremot försvinner 
möjligheten att köpa matvaror från och med den 31 mars 2019.  

- Inom hälso- och sjukvårdsenheten har en arbetsterapeut 
anställts  

- Socialförvaltningens resultat i servicemätning 2018 för telefon-
service och e-posthantering. Resultatet är bättre för e-post än 
telefonservice. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Sammanställning 2019-03-11 – Periodens viktigaste händelser 
februari 2019  

 
Beslut  Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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§ 28 
Redovisning av Kommunens Kvalitet i Kort-
het (KKiK) 

 Vård- och omsorgschefen Kenneth Pettersson ger en översiktlig 
redovisning av resultatet i undersökningen av Kommunens 
Kvalitet i Korthet. Redovisningen koncentreras på området stöd 
och omsorg.  
 
KKiK belyser nyckeltal för kvalitet och kostnader inom välfärds-
uppdraget och samhällsutvecklingen. 

 
Inom området stöd och omsorg finns 14 nycketal. Kungsörs 
kommuns resultat visar: 

a) Tre mätetal inom de 25 procent bästa kommunerna 
- Ej återkommande efter avslutat försörjningsstöd, 
- kvalitetsaspekter LSS grupp och serviceboende,  
- hemtjänst brukarbedömning - helhetssyn 
 

b) Fem mätetal inom de 25 näst bästa kommunerna 
- Väntetid i dagar försörjningsstöd,  
- kostnad IFO kr/invånare,  
- personalkontinuitet i hemtjänst,  
- kvalitetsaspekter särskilt boende 
- kostnad äldreomsorg/invånare 
 

c) Ett mätetal inom de 25 procent näst sämsta kommunerna 
- Väntetid i dagar särskilt boende 
 

d) Fyra mätetal inom de 25 procent sämsta kommunerna 
- IFO brukarbedömning-förbättrad situation,  
- LSS brukarbedömning-inflytande,  
- kostnad LSS,  
- SÄBO brukarbedömning-helhetssyn 

 
Förvaltningen kommer att arbeta vidare med de utmaningar som 
finns. 

 
  Redovisningen föranleder inga beslut vid dagens sammanträde. 
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§ 29 
Information/utbildning kring alkoholhand-
läggning 
Alkoholhandläggare Robert Koivunen informerar om alkohollagen 
som skyddslagsstiftning; 

- typer av serveringstillstånd 
- när serveringstillstånd krävs 
- krav för tillstånd  
- ansökan om serveringstillstånd 
- samverkan med övriga myndigheter 
- tillsyn av serveringsställen 
- kommunens fokus vid tillsyn 
- erinran, varning och återkallelse 
- m.m. 
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§ 30 
Fördjupad samverkan – Gemensam alkohol-
handläggning i Västra Mälardalen  
(SN 2019/31) 
Inom ramen för fördjupad samverkan har frågan om gemensam 
alkoholhandläggning lyfts. I en utredning lämnas förslag som 
innebär vissa investeringar, dessa anses motiverade genom effek-
tiviseringar i minskat administrativt arbete, kortare beslutsvägar 
och en ökad servicegrad till tillståndshavarna.  
 

 Förslaget innebär bl.a. att  

- ett samverkansavtal tecknas,  

- gemensamma riktlinjer för alkoholservering och ansöknings- 
och tillsynsavgifter samt gemensamma regler kring delegation 
antas 

- Köpings kommun ansvarar för det praktiska arbetet 

- Kungsör och Arboga köper licenser för ett handläggarstöd och 
de inkorporeras i Köpings installation  

- en digitaliserad ansökningsprocess och tillsyn införs 
 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialchefen Lena Dibberns tjänsteskrivelse 2019-03-11 
• Utredning om gemensam alkoholhandläggning inom ramen för 

fördjupad samverkan i Västra Mälardalen inklusive bilagorna 
1. Förslag till samverkansavtal om alkoholhandläggning 

mellan kommuner i Västra Mälardalen 
2. Förslag till gemensam delegationsordning rörande serve-

ringstillstånd i Köping, Arboga och Kungsör – Tillägg till 
Samverkansavtal om alkoholhandläggning mellan kommu-
ner i Västra Mälardalen 

3. Förslag på ansöknings- och tillsynsavgifter i ärenden om 
serveringstillstånd enligt alkohollagen 2019 

4. Förslag till AlkT-Avtal med Landborgen AB 
5. Förslag till riktlinjer för alkoholservering i Köping, Arboga 

och Kungsörs kommuner 
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Beslut Socialnämndens förslag: 
 

 Kommunstyrelsen beslutar  
- godkänna samverkansavtal om gemensam alkoholhandlägg-

ning enligt utredningens förslag. Socialchef Lena Dibbern får i 
uppdrag att teckna avtalet 

- föreslå kommunfullmäktige att  
1. anta nya ansöknings- och tillsynsavgifter för ärenden om 

serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622) i 
enlighet med förslaget 
- ansökningsavgifter från och med den 1 september 2019 
- tillsynsavgifter från och med den 1 januari 2020. 

 
2. revidera riktlinjer för alkoholservering från och med den 1 

september 2019 i enlighet med förslaget 
 

Detta görs inom ramen för fördjupad samverkan. 
 

Socialnämnden beslutar vidare 
 

- revidera delegationsordningen kring alkoholhandläggningen 
från och med den 1 september 2019 i enlighet med förslaget. 

 
- köpa in licens för det administrativa stödet AlkT med tilläggs-

modulerna för e-tjänster och tillsyns-app. Alkoholhandläggare 
Robert Koivunen får i uppdrag att teckna avtalet 

 
Beslutet gäller under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner 
samverkansavtalet och kommunfullmäktige godkänner föreslagna 
avgifter samt att Arboga och Köpings kommuner fattar motsva-
rande beslut. 
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§ 31 
Budgetuppföljning per den 28 februari 2019 
(SN 2019/32) 
Vård- och omsorgchefen Kenneth Pettersson informerar om att 
budgeten är ännu inte klar och inlagd i systemet.  
 
Jämförelser med året innan gör att förvaltningen bedömer att 
nämnden kommer att göra ett nollresultat på årsbasis. Dock 
noteras att ekonomiskt bistånd och hemtjänst visar på högre 
kostnader, vilket kan påverka slutresultatet.  
 
Nämnden får också information i form av beläggningsstatistik 
(lediga lägenheter och personer som väntar på plats). 

 

Beslut  Socialnämnden tackar för informationen. 
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§ 32 
Checkteckningsrätt 2019 (SN 2019/33) 
Ett beslut bör fattas varje år om vilka som ska ha rätt att teckna på 
checkar. Förvaltningen har tagit fram ett förslag för 2019. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-04 
 
Beslut Socialnämnden ger följande personer inom individ- och familje-

omsorgen rätt att var och en för sig teckna checkar under 2019: 
- Christer Zegarra-Eriksson, enhetschef 
- Annica Sandberg, försörjningsstödshandläggare 
- Magnus Ljungman, försörjningsstödshandläggare 
- Jacqueline Vernhamn, försörjningsstödshandläggare 
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§ 33 
Revidering av – Beslutsattestanter jämte 
ersättare för socialnämnden och socialför-
valtningen 2019 (SN 2019/20) 
Socialnämnden beslutade vid föregående möte om beslutattestan-
ter och ersättare för dessa för 2019. En ny chef har sedan dess 
anställts och attestlistan bör revideras. Isabella Piva Hultström är 
ny enhetschef inom hemtjänst ordinärt boende. 
 
Individ- och familjeomsorgschefen Åse Björkman har slutat sin 
anställning och tillförordnad chef är Christer Zegarra Eriksson. 
  
Förvaltningen föreslår att attestlistan revideras så att Isabella Piva 
Hultström ersätter den tillförordnade chefen Marianne Rundström 
från den 1 april och Christer Zegarra Eriksson ersätter Åse 
Björkman på samtliga punkter. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-04 

 
Beslut Socialnämnden reviderar attestlistan 2019 i enlighet med förvalt-

ningens förslag. 
 

Justeringen tillförs listan på namnteckningsprov som ska lämnas 
till ekonomikontoret. 
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§ 34 
Inställelsetid vid larm via akuta trygghets-
larm (SN 2019/34) 
Den enskilde måste kunna lita på att trygghetslarmet fungerar när 
behov av stöd och hjälp uppstår och att han eller hon får svar/kon-
takt med personal inom en viss tid, s.k. svarsgaranti. 
 
För detta krävs att kommunerna har en nedskriven garanterad max-
tid både för när den som larmat senast ska kontaktas, till exempel 
via telefon, liksom för när personen senast ska få besök i bostaden 
efter ett larm.  
 
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till garantitider. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-04 
 
Beslut Socialnämnden inför mål för svarstider för larm inom hemtjänsten 

enligt nedan: 
Garanterad maximal tid för kontakt med  
hemtjänstpersonal  inom 3 minuter 
Garanterad maximal inställelsetid efter larm inom 45 minuter 
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§ 35 
Pågående projekt – intensiv hemgångsreha-
bilitering (SN 2019/16) 
Vård- och omsorgschefen Kenneth Pettersson redogör för projekt-
direktiven för projekt Intensiv hemgångsrehabilitering. 
 
Syftet med projektet är att hitta ett teambaserat arbetssätt för hem-
rehabilitering för att minska behovet av hemtjänstinsatser och kort-
tidsvård, öka förutsättningarna för äldre att bo kvar hemma samt 
senarelägga behov av särskilt boende. 
 
Med ett väl utvecklat multiprofessionellt team med inriktning på 
hemrehabilitering minskar behovet av korttidsvistelse och skulle 
eventuellt kunna ersätta nuvarande trygg hemgång. Istället för 
trygg hemgång och korttidsvistelse så skulle istället personen få 
hjälp av teamet under en begränsad tid.  
 
Enhetschef Sandra Karlsson har fått i uppdrag att ta fram en pro-
jektplan med målen: 

• ökad självständighet och ökade möjligheter att bo kvar hemma 
genom insatser av nytt arbetssätt 

• ökad livskvalitet för de personer som teamet träffar och vidtar 
åtgärder kring 

• minskat beroende av hemtjänstinsatser genom riktade stödin-
satser 

• utarbeta en arbetsmodell kring hemrehabilitering i ordinärt bo-
ende   

• ge en bedömning på om det blir ett kostnadseffektivt arbetssätt 
för kommunen samt om det blir en vinst för den enskilde 

• undersöka framtida behov av korttids och storleksbehov utifrån 
nytt arbetssätt 

• undersöka vilka yrkesroller som borde ingå i det multiprofes-
sionella teamet 

 
Projektplanen ska vara klar innan semestrarna och kommer att 
presenteras för socialnämnden. 
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§ 36 
Svar på revisionsrapport – Granskning av 
hur FN:s konvention om barnets rättigheter 
efterlevs i Kungsörs kommun (SN 2019/12) 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat hur 
Kungsörs kommun efterlever FN:s konvention om barnets 
rättigheter. Rapporten har ställts till kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden. Svar önskas senast den 
31 mars 2019. 
 
Revisorerna rekommenderar kommunstyrelse och nämnder att: 

- Se över rutinen kring hantering av ärenden och remisser i det 
kommungemensamma elevrådet samt att regelbundet utvärdera 
arbetet 

- Nedteckna och skapa riktlinjer och rutiner för de arbetssätt som 
används idag och som man vill använda framåt för att säker-
ställa barnrättsperspektivet. 

- Utveckla och definiera tydliga och mätbara mål för hela kom-
munkoncernens verksamheter i Kungsör som har tydligare 
koppling till önskade effekter kring barnrättsfrågor 

- Utse speciellt ansvariga för barnrättsfrågor i kommunens samt-
liga verksamheter. Dessa funktioner ska ha ett brett barnrätts-
perspektiv och skapa rutiner, checklistor och arbetssätt för att 
säkerställa att barnrättsperspektivet genomsyrar alla delar i 
Kungsör kommuns arbete oavsett förvaltning 

- Genomföra utbildningsinsatser riktade till förtroendevalda 
samt tjänstepersoner i samtliga nämnder och verksamheter 
samt säkerställa att utbildning om rättigheterna i barnkonven-
tionen är en del av introduktionen för ny personal i Kungsörs 
kommun 

- Granskade nämnder regelbundet genomför utvärderingar av 
beslut som berör barn för att säkerställa barns delaktighet och 
att det syns i beslutsformuleringar i enlighet med artikel 12 i 
barnkonventionen. 

 
Kommundirektören och de båda förvaltningscheferna har gemen-
samt skrivit ett förslag till svar på revisionsrapporten. Av det fram-
går bl.a. 
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- Det finns delar av de rekommendationer som revisorerna anger 
som vi i kommunen bör titta vidare på i det fortsatta arbetet 
med mål 2020 och framåt. Ett mer komplett svar kan därför 
komma först i november 2019. 

- Vilka roller en enskild tjänsteman ska ha är helt och hållet en 
arbetsledarfråga och ska också avgöras utifrån behov och re-
surser i respektive organisation. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Missiv 2019-01-21 från kommunens revisorer jämte gransk-
ningsrapport 

• Kommundirektörens, socialchefens och skolchefens gemen-
samma tjänsteskrivelse 2019-03-04 

 
Beslut Socialnämnden överlämnar kommundirektörens och de båda för-

valtningschefernas gemensamma tjänsteskrivelse som inledande 
svar på revisionsrapporten Granskning av hur FN:s konvention 
om barnets rättigheter efterlevs i Kungsörs kommun. 
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§ 37 
Meddelanden delegationsbeslut (SN 2019/15) 
Socialnämndens myndighetsutskotts protokoll 2019-02-19, § 18 
och 2019-02-21, §§ 19-28. 
 
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 109 94 624640 
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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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  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 5 0 3 10 
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 30 0 
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 0 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 rapporter från socialnämndens myndighets-

utskotts protokoll 2019-02-19, § 18 och 2019-02-21, §§ 19-28. 
 

Beslut  Socialnämnden beslutar att lägga meddelandena om delegations-
beslut till handlingarna. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2019-03-19  17 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive akt 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§ 28 
Meddelanden 
Socialnämndens ordförande Linda Söder Jonsson och socialchefen 
Lena Dibbern har redovisat åtgärder på de brister i verksamheten 
som Inspektionen för vård och omsorg fann vid tillsynen av stöd-
boendet för ensamkommande barn och unga vid Tallåsgården.  
Dnr SN 2018/151 

 

Inspektionen för vård och omsorg har den 5 mars 2019 beslutat av-
skriva ärendet från deras inspektion på stödboendet Tallåsgården 
den 17 september 2018. De  

- bedömer att de åtgärder socialnämnden redogjort för är rele-
vanta i förhållande till ställda krav 

- förutsätter att nämnden, inom ramen för sitt ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete, följer upp att åtgärderna ger 
avsedd effekt. 

Dnr SN 2018/151 

 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige: 

- 2018-06-18, § 76 Policy för behandling av personuppgifter. 
Enligt policyn är samtliga nämnder och styrelser 
personuppgiftsansvariga för sina respektive ansvarområden 
och ska utse dataskyddsombud. Detta har socialnämnden gjort 
genom beslut den 24 maj 2019, § 68. Dnr SN 2019/35 

- 2019-02-11, § 13 Plan för mottagning och arbete med 
nyanlända i Kungsörs kommun 2018-2020 – Integrationsplan. 
Dnr SN 2019/36 

 
Beslut Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2019-03-19  18 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 39 
Rapport från verksamhetsbesök på och in-
vigning av demensavdelningen Lärken vid 
Södergården (SN 2019/37) 
I anslutning till förra nämndmötet gjorde delar av nämnden ett 
verksamhetsbesök på Lärken vid Södergården. Besöket inleddes 
med en guidad tur i på en av avdelningarna och i trädgården. I 
samband med besöket invigdes demensavdelningen och en gåva, i 
form av fyra fototavlor, överlämnades.  
 
Därefter samlades de som deltagit vid verksamhetsbesöket i vård 
och omsorgs konferenslokal för fortsatt information från bl.a. 
demensteamet.  
 
Smörgåstårta serverades till såväl boende som de som deltog i 
verksamhetsbesöket. 
 

Beslut   Socialnämnden tackar för rapporten.  
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