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Plats och tid  Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 20 juni 2017, klockan 13.30-16.30, 
ajournering klockan 14.30-15.00. 
 
 
 
 
 

 

Beslutande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Ulla Eriksson Bergh (L) Linda Söder Jonsson (S), 
Marita Pettersson (S), AnneMarie Andersson (C), Eleonor Westlund (C) och Ewa Granudd 
(M). 

Tjänstgörande  
ersättare Eva-Carin Sandbom (L) och Angelica Stigenberg (S) 

 

Ersättare  Lena Norstedt (C), Jenny Andersson (KD) och Yvonne Ericsson (M). 

Övriga  
deltagande  Socialchef Pámela Strömberg Ambros, alkoholhandläggare Robert Koivunen § 89, 

enhetschef Krister Behrendt §§ 95 och 100, Jani Timonen Kollektivet Kungsör § 96, Anna 
Söderström § 96, Lena Larsson § 96 och nämndsekreterare Frans Flodin. 

Utses att justera  AnneMarie Andersson 
Ersättare för 
justerare Eleonor Westlund 
Justeringens  
plats och tid Kansliet 2017-06-22 klockan 13.00  

Underskrifter 

 
Sekreterare  
 
 .................................................................................... Paragrafer      89-107   Frans Flodin 
 
 
Ordförande  
 
 .................................................................................... 
 Marie Norin Junttila 

 
Justerande  
 
 ...................................................................................... 
 AnneMarie Andersson 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Socialnämnden 
Sammanträdes  
datum 2017-06-20, §§ 89-107 
Anslag sätts  
upp 2017-06-22 Anslag tas  

ner 2017-07-14  

Förvaringsplats 
av protokollet Kansliet 
 
 
Underskrift 

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

 



 
 

 
ÄRENDEFÖRTECKNING 
 

Socialnämnden 

 
 

 
Protokoll 2016-06-20 
 

89 Presentation av ny alkoholhandläggare 

90 Uppföljning av placeringar 

91 Beläggningsstatistik för lediga lägenheter och platser i särskilda boenden inom 

äldreomsorg, LSS och boende för ensamkommande 

92 Månadsuppföljning från förvaltning 

93 Information om byggandet av Södergården 

94 Rapport från KAK-presidieträff 

95 Svar på fråga – Köpa ut cykel efter 18-årsdagen för ensamkommande på HVB-

hemmet Skogsudden 

96 Information från Kollektivet Kungsör och föräldrar från Kungsör 

97 Kvalitet i särskilt boende nattetid 

98 Förenklad handläggning för personer över 75 år 

99 Revidering av avgifter inom socialförvaltningen 

100 Budgetuppföljning per den 31 maj 2017 

101 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 

102 Rapportering från kontaktpolitiker 

103 Delårsbokslut per den 30 april 2017 för socialförvaltningen 

104 Attestbehörighet för vård och omsorg 

105 Meddelanden delegationsbeslut 

106 Meddelanden 

107 Ändring av sammanträdestid 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 89 
Presentation av ny alkoholhandläggare 
Den nya alkoholhandläggaren Robert Koivunen presenterar sig för 
socialnämnden. 

 
Beslut  Socialnämnden lägger informationen till handlingarna 
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Akten 
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§ 90 
Uppföljning av placeringar (SN 2017/28) 
Socialchef Pámela Strömberg Ambros 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. Sammantaget pekar prognosen på en positiv 
avvikelse om 3 931 180 kronor 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Sammanställning av kostnader för placeringar och extern 
öppenvård per sista maj 2017 

 
Beslut Socialnämnden lägger informationerna till handlingarna. 
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§ 91 
Beläggningsstatistik för lediga lägenheter 
och platser i särskilda boenden inom äldre-
omsorg, LSS och boende för ensam-
kommande (SN 2017/26) 
Vård och omsorgschefen redovisar beläggningsstatistik för lediga 
lägenheter/platser i särskilda boenden inom äldreomsorgen per den 
16 maj 2017: 
 
Äldreomsorg: 
- Misteln, en ledig 
- Tallåsgården, fullt 
- Södergården, fullt 
- Gläntan, en ledig 
 
LSS: 
- Gruppbostad LSS, fullt. 
- LSS servicebostad, fullt. 
 
HVB 
- Ingen rapport vid dagens sammanträde. 
 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens rapport 2017-06-20 
 
Beslut Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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§ 92 
Månadsuppföljning från förvaltning 
(SN 2017/63) 
Socialförvaltningens chefer har lämnat skriftliga rapporter till 
socialnämnden med den föregående månadens viktigaste händel-
ser, ekonomiskt resultat, personalnyckeltal och kommentarer till 
verksamhetens mål och kvalitet.  

 
Beslutsunderlag  Följande rapporter utgör underlag i ärendet: 

• Vård- och omsorgschef Kenneth Pettersson, rapport för maj 
 

Beslut Socialnämnden  
 

- lägger rapporten till handlingarna. 
 

- begär en redovisning om arbetet med lågaffektivt bemötande 
inom LSS-vården till sammanträdet den 29 augusti. 
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§ 93 
Information om byggandet av Södergården 
(SN 2017/77) 
Förvaltningschef Pámela Ambros Strömberg informerar nämnden 
byggandet av Södergården. 
 
Det har varit taklagsfest, den 26 juni visas insidan på Södergården 
för första gången. 
 
Renoveringen av gamla delen behöver komma igång snarast för att 
det inte ska bli platsbrist. 

 
Beslut Socialnämnden lägger informationen till handlingarna och 

konstaterar att det är angeläget att renoveringen kommer igång. 
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§ 94 
Rapport från KAK-presidieträff 
Socialnämndens ordförande Marie Norin Junttila informerar 
nämnden om ett möte som presidet deltagit på tillsammans med 
KAK-området (Köping, Arboga och Kungsör) presider från 
socialnämnderna. På mötet disskuterades bl.a. fördjupad 
samverkan inom hemtjänsten och arvoden för familjehem och 
gode män.  

 
Beslut Socialnämnden lägger informationen till handlingarna 
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§ 95 
Svar på fråga – Köpa ut cykel efter 18-
årsdagen för ensamkommande på HVB-
hemmet Skogsudden 
Vid sammanträdet den 16 maj 2017 frågade ledamot Eleonor 
Westlund (C) socialförvaltningen: 
 
Barnen på HVB-hemmet Skogsudden kan via sina gode män få en 
cykel för en deponisumma på 400 kronor. När barnen blir vuxna 
får de lämna tillbaka cykeln och barnets gode man får tillbaka 
pengarna. 
 
Är det möjligt att ordna så barnen får möjligheten att köpa ut sin 
cykel när de blir vuxna? 
 
Till dagens sammanträde har socialförvaltningen tagit fram ett 
svar: 
 
Nej, ungdomarna kan inte köpa ut cykeln. Cyklarna har kostat 
mycket och har missköts, vilket lett till höga reparationskostnader. 
Med deponisumman har kostnaderna minskat. 

 
Beslut   Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till 

handlingarna 
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§ 96 
Information från Kollektivet Kungsör och 
föräldrar från Kungsör 
Den ideella föreningen Kollektivet Kungsör och föräldrar till 
ungdomar i Kungsör informerar nämnden om den rådande 
drogsituationen för ungdomar i Kungsör kommun. 
 
Drogsituationen i Kungsör är allvarlig då det finns tunga droger i 
omlopp som ungdomar kommer åt. Det är ungefär 40-50 unga 
killar som framförallt finns i riskgruppen. Man har ganska bra koll 
på vilka som säljer droger men langningarna sker snabbt och 
därför måste det finnas polis som snabbt kan rycka ut. Kollektivet 
och föräldrarna är oroliga att situationen kan förvärras under 
ungdomarnas sommarlov. 

 
Kollektivet Kungsör och föräldrarna frågar socialnämnden: 
 
- Vad kan socialnämnden och kommunen göra åt den rådande 

situationen? 
 

Beslut Socialnämnden beslutar att:  
 

- ge socialförvaltningen i uppdrag att arrangera ett möte med 
kommunledningen, socialtjänsten, Barn- och utbildnings-
förvaltningen, polisen, Brottsförebyggande rådet, Kollektivet 
och nämndernas ordförande om läget inför sommaren 
 

- meddela polismyndigheten att socialnämnden förväntar sig att 
polisen tar sitt ansvar och räknar med stärkt närvaro i 
kommunen, framförallt under sommaren. 
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Kommunstyrelsen och akten 
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§ 97 
Kvalitet i särskilt boende nattetid 
(SN 2017/37) 
Styrelsen för Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har vid ett 
sammanträde den 20 januari beslutat att rekommendera Sveriges 
290 kommuner att anta en rekommendation i syfte att stärka 
utveckling och kvalitet på särskilda boenden för äldre nattetid. 
 
Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden ska anta SKL:s 
rekommendationer 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-05-23 
• Meddelande från SKL, 2017-01-20 
 

Beslut Socialnämnden antar rekommendationen från SKL för Kungsör 
kommun samt lämnar den vidare till kommunstyrelsen 
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§ 98 
Förenklad handläggning för personer över 
75 år (SN 2017/132) 
Socialnämnden fattade i maj 2010 beslut om att införa förenklad 
handläggning av servicetjänster inom hemtjänst för personer över 
75 år. I och med införande av nytt ärendehanteringssystem har 
frågan om förenklad handläggnings varande väckts. Då 
rättsområdet ändrats sedan införandet behöver förenklad 
handläggning ses över så det stämmer överens med vad juridiska 
prejudikat och IVO hänvisar till. Syftet är att säkerställa att alla 
Kungsörs invånare får den rättsäkra handläggning de har rätt till. 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att förenklad 
handläggning ska upphävas 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-06-02 
• Meddelande från socialstyrelsen (bilaga 1), februari 2013 
• Kammarrätten i Jönköpings dom (bilaga 2), 2015-12-14 
• Aktuell statistik gällande förenklad handläggning (bilaga 3), 

2017-06-02 
• Hanteringsplan för avvecklande av förenklad handläggning 

(bilaga 4), 2017-06-02 
 

Beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag om att upphäva 
förenklad handläggning som sitt eget och föreslår kommunstyrels-
en att: 

 
- Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslut om förenklad 

handläggning och att beslutet träder i kraft från och med den 1 
oktober 2017. 
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§ 99 
Revidering av avgifter inom socialförvalt-
ningen (SN 2017/131) 
Utgångspunkten är att avgifterna inom socialtjänsten bör revideras 
årligen. Den senaste revideringen genomfördes i oktober 2016. 

 
Större ändringar är: 
 
- timpriset justeras upp från 328 kronor till 367 kronor per 

timme. Avgifterna för ej biståndsbedömda insatser – förenklad 
handläggning stryks. 

- en ny avgift för hembesök av sjuksköterska kvällar, nätter och 
helger med 180 kronor per besök tillkommer. Observera att 
den enskilde debiteras högst en besöksavgift per dygn oavsett 
antal besök. 

- avgiften för logi vid korttidsvistelse/växelvård slopas. 
totalkostnaden per dygn blir 187 kronor mot tidigare 200 
kronor. 

- öppenvårdstaxan till externa kunder höjs kraftigt för att svara 
upp mot den faktiska kostnaden 

 
För att underlätta kommande avgiftsjusteringar har reglerna om 
egenavgifter för färdtjänst flyttats från Regler för färdtjänst till 
dokumentet Avgifter inom socialtjänsten. 
 
De nya avgifterna föreslås gälla från och med den 1 januari 2018. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-06-08 
• Avgifter inom socialtjänsten 
• Regler för färdtjänst 
 

Beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till nya avgifter 
från och med den 1 januari 2018 som sitt eget och föreslår 
kommunstyreslen att: 

 
- Kommunfullmäktige godkänner socialnämndens förslag till 

nya avgifter och reviderar Regler för färdtjänst där regler för 
egenavgifterna lyfts ut och återfinns i Avgifter inom social-
tjänsten från och med den 1 januari 2018. 
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Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 100 
Budgetuppföljning per den 31 maj 2017  
(SN 2017/49) 
Förvaltningschefen Pámela Strömberg Ambros ger en budgetupp-
följning per den 31 maj 2017. Prognosen på helår pekar på ett 
överkott om 1 825 000 kronor vilket inkluderar besparingskravet 
på 2 025 000 kronor. Det som kan noteras är att ensamkommande 
har en prognos på ett underskott om 1 200 000 kronor.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Uppföljning driftbudget den 31 maj 2017 per identitet 
respektive ansvar 

 
Beslut Socialnämnden noterar det befarade underskottet för ensamkomm-

ande och framför nödvändigheten av att allt görs för att hålla 
budgeten. 
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§ 101 
Rapportering av ej verkställda gynnande 
biståndsbeslut (SN 2017/24) 
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 tre avbrott den 20 juni 2017. Dessa är: 
- 4 beslut som avser kontaktperson enligt SoL  
- 4 beslut servicebostad enligt LSS 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Rapport om icke verkställda beslut 2017-06-19 
 
Beslut Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna. 
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§ 102 
Rapportering från kontaktpolitiker 
(SN 2017/78) 
Ingen rapportering från besök finns att redovisa vid dagens 
sammanträde. 
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Kommunstyrelsen, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 103 
Delårsbokslut per den 30 april 2017 för 
socialförvaltningen (SN 2017/134) 
Socialförvaltningens årsprognos, efter årets första fyra månader, 
visar ett överskott på 500 000 kronor. Till största delen beror det 
på personalkostnader. Det har varit och är svårt att finna lämplig 
personal till lediga tjänster vilket fått till följd att det uppstått en 
del vakanser inom verksamheten. Förhoppningen är att tjänsterna 
ska vara tillsatta till hösten. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse jämte förslag till 

delårsrapport 
 

Beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till delårsbokslut 
per den 30 april 2017 och lägger den till handlingarna. 
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§ 104 
Attestbehörighet för vård och omsorg 
(SN 2017/139) 
Vid avdelningschefs frånvaro t.ex. semester, saknas någon som 
övergripande kan attestera fakturor. Inom organisationen finns en 
tillförordnad vård och omsorgschef vid avdelningschefs frånvaro 
och det är verksamhetschefen för HSL Ann-Christine Södergran. 
Det vore bra om hon även har en full attestbehörighet för vård och 
omsorg. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-06-14 

 
Beslut Socialnämnden ger Ann-Christine Södergran attestbehörighet för 

hela vård och omsorg vid avdelningschefs frånvaro. 
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§ 105 
Meddelanden delegationsbeslut (SN 2017/30) 
Socialnämndens myndighetsutskotts protokoll 2017-05-17 §§ 70-
78  
 
 
Socialförvaltningen har fattat beslut enligt delegation. Jämförelse 
görs mot förra året. 
 
Försörjningsstöd  
 
 2016 2017 
 Bifall Avslag Belopp Bifall  Avslag  belopp  
Januari 97 19 504496 84 30 360429 
Februari 93 11 436122 84 31 400475 
Mars 103 5 531316 104 42 614095 
April 86 13 518874 78 37 408678 
Maj 92 9 530606 97 48  
Juni 110 16 554205    
Juli 111 30 631133    
Augusti 90 49 456560    
September 87 38 490229    
Oktober 88 31 497744    
November 92 23 488702    
December 109 36 617376    
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Beslut om utredning och behandling samt familjerätt 
 
 Utrednings- och 

behandlingsbeslut 
Familjerättsbeslut 

 2016 2017 2016 2017 
Januari 14 5 3 4 
Februari 15 6 5 9 
Mars 16 7 4 5 
April 12 8 6 4 
Maj 10 6 2 4 
Juni 14  2  
Juli 6  2  
Augusti 5  7  
September 2  4  
Oktober 10  7  
November 11  6  
December     16   6  
 
Färdtjänst och riksfärdtjänst 
 
 Färdtjänst 

Antal beslut 
Riksfärdtjänst 

Antal enkelresor 
 2016 2017 2016 2017 
 Bifall Avslag Bifall Avslag 
Januari 4 0 6 0 8 4 
Februari 11 0 10 0 6 6 
Mars 13 0 10 0 18 20 
April 4 0 1 1 14 8 
Maj 9 0 10 0 24 16 
Juni 5 0   19  
Juli 3 0   22  
Augusti 12 0   21  
September 5 0   28  
Oktober 9 0   10  
November 10 0   38  
December 16 0   16  
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Biståndsbeslut  
 
 Beslut enligt SoL 2016 Beslut enligt SoL 2017 
 Bifall Avslag  Bifall  Avslag 
Januari  61 0 48 0 
Februari  46 0 32 4 
Mars  47 0 47 0 
April  68 1 51 4 
Maj  43 1 52 1 
Juni  44 1   
Juli  46 0   
Augusti           64 0   
September 58 2   
Oktober  46 2   
November  46 0   
December  34 1   

 
 Beslut enligt LSS 2016 Beslut enligt LSS 2017 
 Bifall Avslag  Bifall  Avslag 
Januari  2 0 2 2 
Februari  3 0 1 0 
Mars  1 0 1 3 
April  2 2 2 0 
Maj  4 1 4 1 
Juni  3 2   
Juli  1 0   
Augusti  1 0   
September 1 0   
Oktober  0 2   
November  2 0   
December  2 0   
 

 
Beslut  Socialnämnden beslutar att lägga meddelandena om delegations-

beslut till handlingarna. 
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§ 106 
Meddelanden  
 
Kroghörnan i Kungsör AB har i en inlaga daterad den 15 maj 2017 
till kommunen inkommit med en begäran om återkallelse av 
serveringstillstånd för Restaurang Nelly´s, Drottninggatan 16 i 
Kungsör. SN 2017/115 
 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har utfört en inspektion 
vid Kungsörs badhus den 16 maj 2017. SN 2017/119 
 
En inspektionsrapport för hälsoskyddstillsyn har inkommit. 
Inspektionen är utförd i vårdlokaler på fastigheterna Gersilla 2:1, 
Gersilla 2:2 och Oden 10. SN 2017/127 
 
Västra Mälardalens Myndighets har beslutat om en ny årlig avgift 
vid tillsyner på Syrenens serviceboende och Näckrosenen 
gruppbostad om 2730 kronor från och med år 2018. SN 2017/126 
 
Inspektionen för vård och omsorg har efter en tillsyn av två 
ärenden gällande ej verkställt beslut, beslutat att det inte finns 
något skäl att ansöka om utdömande av särskild avgift hos 
förvaltningsrätten. SN 2017/81, SN 2017/82. 
 
En ansökan om tillfälligt serveringstillstånd under Thor Modéen 
dagarna 2017-08-25 till 2017-08-26 har inkommit till kommunen. 
SN 2017/121 
 
Förvaltningsrätten i Uppsala har upphävt ett beslut fattat av 
myndighetsutskottet den 16 november 2016 gällande bistånd enligt 
socialtjänstlagen SN 2017/122 
 
En inspektionsrapport för hälsoskyddstillsyn har inkommit. 
Inspektionen är utförd i vårdlokaler på fastigheterna Gersilla 2:1, 
Gersilla 2:2 och Oden 10. SN 2017/127 
 
Från och med 1 april 2017 har Kriminalvården tagit över ett stort 
antal transporter av frihetsberövande från Polisen. SN 2017/130 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2017-06-20  21 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

Arbetsförmedlingen har meddelat om hur mycket pengar som ska 
fördelas till kommunerna för feriearbete under sommaren 2017. 
SN 2017/117 

 
 

Beslut Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2017-06-20  22 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 107 
Ändring av sammanträdestid (SN 2016/176) 
Socialnämndens ordförande föreslår socialnämnden att flytta 
starttiden för resterande sammanträden 2017 från klockan 13.30 
till klockan 16.00 från och med den 29 augusti 2017. 

 
Beslut Socialnämnden beslutar att flytta starttiden för resterande samm-

anträden 2017 från klockan 13.30 till klockan 16.00 från och med 
den 29 augusti 2017. 
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