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Investering - Ombyggnation av Rönnen till två boendeenheter SN 2019/177 
Checkteckningsrätt 2020 SN 2019/178 
Beslutsattestanter jämte ersättare för socialnämnden och social- 
förvaltningen 2020 SN 2019/179  
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Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Socialnämnden 2019-12-17  2 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive akt/meddelandepärm 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§  
Presentation av Årets medarbetare hösten 
2019 (SN 2019/104) 
. 
 

Nämnden uppvaktar Årets medarbetare 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2019-12-17   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Information från förvaltningen (SN 2019/10) 
De viktigaste övergripande händelserna, för vård- och omsorg 
samt för individ- och familjeomsorg under november 2019 har 
sammanställts. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Sammanställning 2019-xx-xx – Periodens viktigaste händelser 

november 2019  
 
Förslag till beslut Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 
 

Sammanställningen inte klart till utskicket. Lämnas i 
samband med sammanträdet. 
Punkten kan komma att kompletteras muntligt vid 
sammanträdet. 

 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2019-06-18   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§  
Budgetuppföljning per den 31 maj 2019  
(SN 2019/32) 
 

Redovisningen sker muntligt vid sammanträdet. 
 

 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2019-12-17   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Investering – Ombyggnation av Rönnen till 
två boendeenheter (SN 2019/177) 
Socialförvaltningen förslår att 1 409 650 kronor avsätts i 2020 års 
investeringsbudget för ombyggnad av Rönnen på Södergården till 
två boendeenheter. 
 
Under första etappen av ytskiktsrenoveringen på Södergården har 
boendeenheten Ängen gjorts om till två boendeenheter. Det har 
visat sig vara flera fördelar med mindre boendeenheter;  
- de boende mår mycket bättre i en mindre enhet,  
- de är mindre oroliga,  
- sover bättre och  
- miljön blir mycket lugnare.  

 
För att klara av äldreomsorgens uppdrag och skjuta fram behovet 
av ett nytt särskilt boende är det viktigt att ställa om vårt nuvaran-
de boende så att det kan anpassas även för målgruppen personer 
med demensdiagnos där det är av största vikt att boendeenheterna 
inte är allt för stora. 
 
En offert har tagits in för att bygga om Ängen på samma vis som 
Rönnen. Investeringskostnaden uppgår till 1 409 650 kronor och 
hyreskostnaden ökar med 77 268 kronor/år. 
 
Förvaltningen bedömer att det är av stor vikt att denna ombyggna-
tion sker i samband med ytskiktsrenoveringen av Rönnen. Den 
påbörjas i början av 2020, varför ett snabbt beslut är nödvändigt. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-09 med bilaga 

 
Förslag till beslut Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att 

- avsätta 1 409 650 kr i 2020 års investeringsbudget för om-
byggnation av Rönnen till två boendeenheter och 

- uppdra till socialförvaltningen att effektivisera sin verksamhet 
så att den nya hyresnivån kan finansieras inom befintlig ram. 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (2) 

Datum Vår beteckning 
2019-12-06 SN 2019/176 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Socialförvaltningen Socialnämnden 
  
Vår handläggare  
Lena Dibbern  
  

 
 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Ombyggnation av Rönnen till två boendeenheter 
Under första etappen av ytskiktsrenoveringen på Södergården görs boendeenhe-
ten Ängen om till två boendeenheter. Det visade sig genast, redan under renove-
ringstiden, att det är flera fördelar med mindre boendeenheter. De boende mår 
mycket bättre i en mindre enhet, de är mindre oroliga, sover bättre och miljön blir 
mycket lugnare. Tillsammans med dessa iakttagelser har också antalet personer 
med diagnostiserad demens ökat markant under 2019.  
 
För att klara av äldreomsorgens uppdrag och skjuta fram behovet av ett nytt 
särskilt boende är det viktigt att vi kan ställa om vårt nuvarande boende så att det 
kan anpassas även för målgruppen personer med demensdiagnos där det är av 
största vikt att boendeenheterna inte är allt för stora. 
 
De mindre boendeenheternas positiva påverkan för de boende och även för perso-
nalen har uppdagats redan under budgetberedningen men vi har fått offerten först 
efter att fullmäktige fattat beslut om budget 2020. Kostnaderna som detta för med 
sig finns inte avsatta varken i rambudget eller investeringsbudget.  
 
Offerten för att bygga om Ängen på samma vis som Rönnen uppgår till en total 
kostnad om 1 409 650 kronor (bilaga 1).  
 
Enligt uppgift från Kungsörs KommunTeknik AB (KKTAB) kommer ombygg-
naden att öka hyreskostnaden med 77 268 kronor/år. Detta har tagits fram genom 
en annuitetsberäkning på 1 400 000 kronor med 1,5 procents internränta och på 
20 år. 
 
Förvaltningen bedömer att det är av stor vikt att denna ombyggnation sker i sam-
band med ytskiktsrenoveringen. Om vi skulle avvakta med investeringen och ta 
upp den först vid nästa års budgetberedning, med ombyggnation 2021 
- blir kostnaden mycket högre och  
- det skulle ställa till problem för de boende som redan under 2020 får sina 

lägenheter renoverade 
 
Eftersom ytskiktsrenoveringen av Rönnen påbörjas i början av 2020 är ett snabbt 
beslut nödvändigt, dvs. redan under december månad. 
 
 



   
  Sida 2 (2) 
 Datum Vår beteckning 
 2019-12-06 SN 2019/176 
 Ert datum Er beteckning 
   

 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Förslag till beslut 
 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att 
- avsätta 1 409 650 kr i 2020 års investeringsbudget för ombyggnation av 

Rönnen till två boendeenheter och 
- uppdra till socialförvaltningen att effektivisera sin verksamhet så att den nya 

hyresnivån kan finansieras inom befintlig ram 
 
 
 
 
Lena Dibbern 
Socialchef  



1 (3) 

Kungsörs Kommunteknik 

Södergårdens Äldreboende 

Budgetkostnad för  
nybyggnation av 2 kök inkl. diskrum samt 

ombyggnation i avdelning Rönnen. 

Upprättad av:  

ProjectConsult Mälardalen AB 

Stefan Coskun 
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1 Inledning  
 

Syftet har varit att ta fram en budgetkostnad för att inkludera byggnationen av 2st kök inkl. 

diskrum i tidigare planerad pågående ombyggnation på Södergårdens äldreboende i 
Kungsör. Ombyggnationen innefattar också kostnaden för en förändrad planlösning där man 

bygger om avdelningen Rönnen för att sektionera bort avdelningarna från 
passagen/korridoren.  

 

1.1 Uppdrag  
På uppdrag av Kenneth  har Projcon utfört en ekonomisk utredning innehållande en 
uppskattning av merkostnaderna för i föregående stycke presenterat projekt. 

 

1.2 Projektnamn  
Södergården, etapp 2.   

  

2. Förutsättningar  
  

2.1 Underlag  
  
Underlag för kostnadsutredningen:   

• Tidigare framtagen förstudierapport 

• Platsbesök 

• Möten med Kungsörs Kommunteknik 

• Möten och samtal med projektörer 
 

  
I kostnadsuppskattningen ingår;    

 
• Byggnation av 2st nya kök med tillhörande diskrum.  

 
• Ombyggnation/sektionering av avdelningen. Kortfattat innebär det att man skapar två 

från varandra helt avskilda avdelningar. 

 

• I kostnadsuppskattningen ingår också kostnaden för att man suger/gräver fram 
schakt under plattan för att på så vis kunna dra fram avloppsledningar till dem nya 
avloppspunkterna pga kökens nya planlösning, ev. kan sågning bli aktuellt.  

• Tillkommande installationskostnader för elektricitet, ventilation, belysning m.m.  

 
3. Tider  
  
Byggnationen av dem nya köken uppskattas bidra till ca 6v längre byggtid mot tidigare 
presenterad byggtid om ca 8v. Totalt uppskattad byggtid ca 14v.  

  
   
4. Kostnadssammanställning   
  
Kostnadsläge Nov. 2019 

Priser exkl. moms.  
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Södergårdens Äldreboende, Kungsör  
Entreprenadkostnader  Summa   

Byggnation av 2 nya kök inkl. diskrum, 
ändrad planlösning, schaktarbeten m.m  1 165.000 kr  

Summa Entreprenadkostnad 1 165.000 kr  

Byggherrekostnad   

Projektering 5% av entreprenadkostnad       58 250 kr  

Bygg- och Projektledning, KA, BAS-P 5%       58 250 kr  

Summa Byggherrekostnad     116 500 kr  

Entreprenad & Byggherrekostnad 1 281 500 kr  

Oförutsett 10%    128 150 kr  

Total Projektkostnad  1 409 650 kr  
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2019-12-17   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Socialnämndens ekonom, de utsedda, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Checkteckningsrätt 2020 (SN 2019/178) 
Ett beslut bör fattas varje år om vilka som ska ha rätt att teckna på 
checkar. Förvaltningen har tagit fram ett förslag för 2020. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-09 
 
Förslag till beslut Socialnämnden ger följande personer inom individ- och familje-

omsorgen rätt att var och en för sig teckna checkar under 2020: 
- Jenny Demervall, enhetschef 
- Annica Sandberg, försörjningsstödshandläggare 
- Magnus Ljungman, försörjningsstödshandläggare 
- Jacqueline Vernhamn, försörjningsstödshandläggare 
 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2019-12-09 SN 2019/178 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
 Socialnämnden 
Vår handläggare  
Nämndsekreterare Eva Kristina Andersson  
  
 
 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Checkteckningsrätt 2020 
Checkteckningsrätten bör beslutas varje år.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden ger följande personer inom individ- och familjeomsorgen rätt  
att var och en för sig teckna checkar under 2020: 
- Jenny Demervall, enhetschef 
- Annica Sandberg, försörjningsstödshandläggare 
- Magnus Ljungman, försörjningsstödshandläggare 
- Jacqueline Vernhamn, försörjningsstödshandläggare 
 
 
 
 
Lena Dibbern 
Socialchef Eva Kristina Andersson 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2019-12-17   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Ekonomikontoret, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Beslutsattestanter jämte ersättare för social-
nämnden och socialförvaltningen 2020  
(SN 2019/179) 
Enligt 5 § i kommunens tillämpningsföreskrifter för attestregle-
mentet ska varje nämnd före varje års utgång besluta om attestan-
ter och ersättare för dessa.  
 
Listan över beslutsattestanter 2019 uppdaterades av nämnden i 
november. Inga förändringar har gjorts sedan dess, varför social-
förvaltningen föreslår att nämnden fastställer samma lista att gälla 
för 2020. Listan upptar samtliga identiteter som attesteras under 
socialnämnden och socialförvaltningen med attestant respektive 
ersättare. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Socialnämndens protokoll 2019-11-26, § 118 med tillhörande 

tjänsteskrivelse 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-09 

 
Förslag till beslut Socialnämnden fastställer samma beslutsattestanter och ersättare 

för dessa för socialnämnden och socialförvaltningen 2020 som 
nämnden tog ställning till i november 2019. 

 
Om underskrift görs för hand görs en särskild kontroll av att 
namnteckningen är riktig. 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2019-12-09 SN 2019/179 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
Kansliet Socialnämnden 
Vår handläggare  
Nämndsekreterare Eva Kristina Andersson  
  
 
 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Beslutsattestanter jämte ersättare för socialnämn-
den och socialförvaltningen 2020 
Enligt 5 § i kommunens tillämpningsföreskrifter för attestreglementet ska varje 
nämnd före varje års utgång besluta om attestanter och ersättare för dessa.  
 
Listan över beslutsattestanter 2019 uppdaterades av nämnden i november. Inga 
förändringar har gjorts sedan dess, varför socialförvaltningen föreslår att 
nämnden fastställer samma lista att gälla för 2020. Listan upptar samtliga 
identiteter som attesteras under socialnämnden och socialförvaltningen med 
attestant respektive ersättare. 
 
Till protokollsutdrag om attestanter har tidigare fogats en lista med namnteck-
ningsprov för alla som finns upptagna som attestanter eller ersättare för dessa. 
Numera sker huvuddelen av all attest digitalt. Efter diskussion med företrädare 
för KPMG föreslås namnteckningsproven tas bort och istället föreslås att en 
särskild kontroll görs om attest sker genom namnteckning. 
 
Förslag till beslut 
Socialförvaltningens förslag: 
 
Socialnämnden fastställer samma beslutsattestanter och ersättare för dessa för 
socialnämnden och socialförvaltningen 2020 som nämnden tog ställning till i 
november 2019. 
 
Om underskrift görs för hand görs en särskild kontroll av att namnteckningen är 
riktig. 
 
 
 
 
Lena Dibbern 
Socialchef Eva Kristina Andersson 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2019-12-17   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§  
Lägesrapport – Modell för samarbete för tidi-
ga och samordnade insatser kring ungdomar 
(SN 2019/103) 
 
 
 

Redovisningen sker muntligt vid sammanträdet. 
 
Bifogar två dokument om Offensivt Drogförebyggande 
Initiativ Nu (ODIN) 

 

 
 



ODIN  
Offensivt Drogförebyggande Initiativ Nu

Är du orolig över någon elev på skolan som du vet eller tror  
använder droger eller dricker för mycket alkohol? 



ODIN är en samverkan mellan skola och 
socialtjänst i Kungsör och arbetar i huvudsak för 
att göra tidiga upptäckter av droganvändning 
hos kommunens skolelever. ODIN består av 
öppenvårdens drogterapeuter och socialtjänstens 
mottagningsenhet.

ODIN har ett tätt samarbete med skolorna och dess personal 
och i vårt arbete inkluderas även berörda elevers vårdnadshavare 
eller motsvarande. Elever över 18 år får, genom skolans 
”Ställningstagande”, ta ett aktivt eget beslut att inkludera sina 
vuxna.

När en elev kan antas använda droger kallar skolan eleven, 
vårdnadshavare samt ODIN-personal till ett inledande oros-
möte. Om misstanken under mötet bekräftas eller stärks 
om att eleven använder droger erbjuds eleven att lämna 
drogtest. Skolpersonal tar drogtestet under handledning av 
drogterapeuterna och informerar om att lämna prov är frivilligt. 
Om drogtestet ger positivt utslag tar skolan ställning till hur 
skolan ska gå vidare.



Om oron, som föranlett mötet, visar sig bero på annat än 
droger kan ODIN-personalen ge råd/stöd vidare så att rätt stöd 
kan ges eleven. 

ODIN är även ett ”bollplank” i drogrelaterade frågeställningar 
för både elever, skolpersonal och vi utbildar kontinuerligt all 
skolpersonal i, bland annat, tidiga tecken på droganvändning. 
Vi utbildar gärna även föräldrar/vårdnadshavare i detta. 
ODIN-personal bjuds också in till skolornas olika tema- och 
utbildningsdagar som riktar sig till elever. 

Som elev vänder man sig i första hand till skolpersonal som i 
sin tur tar kontakt med drogterapeuterna eller mottagningen 
hos socialtjänsten.

Drogterapeuterna finns ute på skolorna vid vissa givna tider 
i veckan för att vägleda skolpersonal samt nås övrig tid på 
telefon.



Kungsörs kommun, Drottninggatan 34, Kungsör
0227-600 000  info@kungsor.se  www.kungsor.se N

ov
em
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19

Kontaktuppgifter till oss som jobbar med ODIN:

Socialtjänstens mottagning
0227-600 456
ifo@kungsor.se 

Richard Askrot, drogterapeut
0700-92 32 19
richard.askrot@kungsor.se

Håkan Simmelsköld, drogterapeut
0736-62 93 56
hakan.simmelskold@kungsor.se
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Offensivt Drogförebyggande Initiativ Nu 
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2020-01-01 
Innehåll 
 
1. Bakgrund  
2. Syfte  
3. Mål 
4. Organisation 
5. Utbildning av skolpersonal och andra 
6. Information till skolelever 
7. Arbetsgång i grundskola 
8. Arbetsgång på gymnasienivå  
9. Samarbetsaktörer 
10. Kontaktuppgifter till oss som jobbar med ODIN 
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1. ODIN 
 
ODIN är ett namn taget från Arboga och i praktiken en 
arbetsmodell som bygger på samverkan mellan skola och 
socialtjänst. Själva arbetssättet är väl beprövat och används av 
flera kommuner i landet. De som ingår i ODIN från 
socialtjänsten är myndighetspersonal från mottagningen 
och öppenvårdens drogterapeuter, allt för att säkerställa en 
rättsäker och professionell hantering för den enskilde. 
 
Huvudsyftet med arbetsmodellen ODIN är att göra tidiga 
upptäckter av ungdomar som på grund av sitt beteende riskerar 
att hamna i missbruk/beroende. Avsikten är att de berörda 
ungdomarna med största möjliga enkelhet ska få tillgång till de 
åtgärder som krävs för att komma till rätta med problematiken. 
ODIN är också en del i ett förvaltningsövergripande samarbete i 
kommunen i frågor gällande missbruk/beroende med avsikt att 
få alla aktörer att se sin roll samt sträva mot samma mål. 
Arbetsmodellen ODIN verkar för att de resurser som finns hos 
olika aktörer i kommunen samlas för att skapa ett gemensamt 
förhållningssätt kring alkohol/droger i ett förebyggande syfte. 
 
All skolpersonal ska få kompetensstöd utav öppenvårdens 
drogterapeuter i relevanta alkohol och drogfrågor. Även 
personal inom fritids- och kulturförvaltningen, som möter 
ungdomar i sin arbetsroll, får utbildning och information enligt 
ovanstående. 
 
Vårdnadshavare eller motsvarande ges, genom öppenvårdens 
drogterapeuter möjlighet att få information och utbildning i 
frågor rörande missbruk/beroende. 
 
Drogterapeuterna medverkar även vid skolornas 
återkommande ANDT-dagar. 
 
Drogterapeuterna fältarbetar ute på ungdomarnas arenor på en 
del kvällar/nätter under året i samverkan med skola och polis. 
Främst vid så kallad högriskhelger, såsom valborg och 
skolavslutning. 



ODIN 
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2. Mål 
 
Målet med ODIN är att den ska göra det så svårt som möjligt att 
vara ung och missbruka, och att det ska vara oerhört lätt att få 
den hjälp man behöver om man ändå hamnar där.  
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3. Organisation 
 
Den del av socialtjänsten i Kungsör som arbetar riktat för barn 
och familjer består av ett myndighetskontor där man utreder alla 
barn och ungdomsärenden samt en öppenvård där man arbetar 
preventivt, stöttande och behandlande.  
Vid myndighetskontoret arbetar socialsekreterare med 
myndighetsansvar och vid öppenvården arbetar 
familjebehandlare och drogterapeuter. 
 
Om man på socialtjänstens myndighetskontor kommer fram till 
att någon form av stödjande insats behövs för 
barnet/ungdomen eller dennes familj kan ett uppdrag skickas till 
barn och familjegruppen på öppenvården.  
 
Vill skolans personal rådgöra anonymt kring en oro gällande 
droger/alkohol sker detta i första hand främst med 
drogterapeuterna. 
 
När skolan vill genomföra en orosanmälan gällande elev runt 
alkohol eller droger kontaktas socialtjänstens mottagning direkt. 
 
Skolan äger fulla ansvaret över sin oro tills skolan överlämnat 
sin information till socialtjänstens mottagningspersonal.  
Se vidare om detta under rubriken Arbetsgång – grundskolan. 
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4. Utbildning av skolpersonal och andra 
 
Drogterapeuterna är förberedda på att minst en gång per läsår möta 
skolpersonal (inkluderat då städerskor, vaktmästare samt 
skolmåltidspersonal) för att utbilda och informera om: 

 
*Det aktuella dagsläget i Kungsör gällande droger 
*Beskriva de mest aktuella drogerna 
*Tecken på droganvändning 
*Narkotikastrafflagen 
*Beskriva ODIN´s arbete 
 
Samt diskussioner kring, av oss, givna dilemman som kan 
uppstå på skolan. 

 
 
Vid de tillfällen då föräldrar och andra vuxna önskar information 
om läget i Kungsör bland ungdomar gällande droger körs 
ungefär samma upplägg som för skolpersonalen.  
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 6.  Information till skolelever 
 
Syftet är att ge elever kunskap om vad socialtjänsten kan 
erbjuda när man har oro för alkohol/narkotika för egen del eller 
för en kompis. Det är en fördel om drogterapeuterna kan 
komma in i ett så naturligt sammanhang som möjligt i skolan.  
 
Innehållet i informationen berör: 

I. Beskrivning av ODIN  
II. Önskar en elev stöd för egen del eller har oro för en 

annan elev vad gäller droger/alkohol lämnar de sin oro till 
skolpersonal. Skolpersonalen ansvarar sedan för att 
förmedla oron vidare till socialtjänstens mottagningsenhet 
alternativt rådgöra med drogterapeuter innan oro lämnas. 

III. Vad socialtjänsten kan erbjuda och hur man arbetar i 
praktiken. 

IV. Vad avsikten och syftet med narkotikastrafflagen är, vad 
narkotikastrafflagen säger och vad konsekvenser av ringa 
narkotikabrott kan bli. 

V. Vad är missbruk och beroende? 
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7. Arbetsgång – grundskolan 
 
När det uppstår en oro runt en elev för eventuellt 
droganvändande eller för ett frekvent och kanske destruktivt 
alkoholdrickande kontaktar skolan ODIN. Skolan bör i detta 
skede ha fått in starka indikationer om att något pågår. Berörd 
elev ska vara anonym för ODIN-personalen för att undanröja 
alla eventualiteter kring sekretess. 
 
Görs en gemensam bedömning mellan skolan och ODIN-
personal om att de tecken skolan beskriver är något oklara kan 
man enas om att en observationsperiod av berörd elev kan 
behövas. Under denna observationstid får skolan ”lägga pussel” 
och titta på, exempelvis, hur frånvaro sett ut, hur eleven 
fungerar på skolan, om eleven bytt kompisar eller förändrats i 
sitt sätt att vara. Under observationstiden finns ODIN med, 
företrädesvis på telefon, som ”bollplank” om skolan så önskar.  
 
Observationstiden bör vara uttalad och tidsavgränsad. 
Observationstiden kan variera från 1-14 dagar beroende på 
graden av oro.  
 
Om oron efter den uppgjorda observationstiden kvarstår eller 
har stärkts eller om oron redan från början är så stor att ingen 
observationstid behövs kallar skolan elev samt dennes 
vårdnadshavare, via telefon, till ett oros-möte dit ODIN`s 
personal inbjuds.  
 
I skolans telefonsamtal med vårdnadshavare är det viktigt att 
INTE prata om att oron för eleven har med alkohol/droger att 
göra. Om vårdnadshavaren är påstridig och vill veta 
anledningen till mötet ska skolan ändå bara förmedla att det 
finns en oro för skolsituationen. Det är önskvärt att skolan 
ringer föräldrar så kort tid som möjligt innan oros-mötet så att 
ungdomen inte ges chans att ”ligga lågt” innan, vilket skulle 
kunna försvåra möjligheter att finna droger vid ett drogtest. 
Oros-mötet bör ske så tidigt efter helg som är praktiskt möjligt. 
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Det är skolan som äger oros-mötet. Skolan berättar på mötet 
om vad oron består i som man kallat till mötet för. ODIN 
presenterar sig och berättar varför vi finns med. Vi försöker 
tillsammans med ungdomen och vårdnadshavare diskutera om 
oron eller ryktet som skolan reagerat på för att höra om dessa 
förstår varför skolan är orolig. 
 
Ofta är det svårt för eleven, oavsett relation till vårdnadshavare 
eller skolpersonalen, att på en rak fråga svara ärligt om de 
använder droger eller dricker alkohol på ett skadligt sätt. 
Förklaringen till det kan vara att den unge vet att narkotika är 
olagligt och så även alkohol eftersom eleven är under 18 år, 
och att hen är rädd för vilka konsekvenser det kan bli. Kan 
också vara så att hen inte vill göra föräldrarna ledsna och arga.  
 
För att göra det så lätt som möjligt för eleven att påvisa om hen 
har använt droger eller inte erbjuder nu Skolans personal 
eleven om att få lämna ett drogtest. I samband med att eleven 
och dennes närvarande vuxna godkänner att lämna drogtest 
påtalas också att skolan och socialtjänst kommer att få ta del av 
provresultatet. Eleven informeras också om att drogtestet är 
frivilligt. 
Ett första drogtest kan tas i direkt anslutning till mötet i form av 
salivsticka som skolan tillhandahåller genom ODIN. 
 
Vid påvisat positivt drogtest lämnar skolpersonalen information 
till myndighetskontoret och informerar eleven och dennes vuxna 
om att så sker.  
 
ODIN kan erbjuda fortsatta drogtester och stödsamtal en tid på 
uppdrag av myndighet.  
 
Skolan agerar vid ett positivt prov utifrån de direktiv som finns 
och ser till att eleven får den undervisning denne har rätt till på 
det sätt som är lämpligast under rådande förhållanden. 
 
Handlar problematiken om alkohol, är sannolikheten att eleven 
är påverkad under skoltid betydligt mindre än när det gäller 
droger och orosmötet blir då att handla mest om själva oron 
men även i detta fall tar ODIN det ansvar som åligger 
socialtjänsten och skolan får fortsättningsvis återkoppling om 
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vad som sker runt eleven behandlingsmässigt med föräldrarnas 
och ev barnets samtycke. 
 
Målsättningen är att eleven, så snart det är möjligt, ska vara 
drogfri och kunna återgå till skolan och studierna på ett normalt 
sätt. Återrapportering till skolan om vad som sker med eleven 
behandlingsmässigt sker kontinuerligt av den behandlande 
personalen och det är ODIN´s ansvar att så sker med 
föräldrarna och ev barnets samtycke.  
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8. Arbetsgång – gymnasiet 
 
När det gäller oro kring en gymnasieelev är arbetsgången i 
ODIN i stort sett densamma som på grundskolan.  
 
När det uppstår en oro runt en elev för eventuellt 
droganvändande eller för ett frekvent och kanske destruktivt 
alkoholdrickande kontaktar skolan ODIN. Skolans uppkomna 
oro kan baseras på allt från att man sett diverse tecken till att 
ett rykte inkommit till någon skolpersonal.  
 
Görs en gemensam bedömning mellan skolan och ODIN-
personal om att de tecken skolan beskriver är något oklara kan 
man enas om att en observationsperiod av berörd elev kan 
behövas. Under denna observationstid får skolan ”lägga pussel” 
och titta på, exempelvis, hur frånvaro sett ut, hur eleven 
fungerar på skolan, om eleven bytt kompisar eller förändrats i 
sitt sätt att vara. Under observationstiden finns ODIN med, 
företrädesvis på telefon, som ”bollplank” om skolan så önskar. 
 
Observationstiden ska här vara uttalad och tidsavgränsad. 
Observationstiden kan variera från 1-14 dagar beroende på 
graden av oro. I detta skede ska berörd elev fortfarande vara 
anonym för ODIN-personalen för att undan röja alla 
eventualiteter kring sekretesslagstiftning.  
 
Om oron efter den uppgjorda observationstiden kvarstår eller 
har stärkts eller om oron redan från början är så stor att ingen 
observationstid behövs kallar skolan eleven och eventuella 
vårdnadshavare till oros-möte. På gymnasiet är det ingen 
automatik i att vårdnadshavare eller motsvarande deltar i oros-
möten i och med att berörd elev kan vara över 18 år. 
Förhoppningen är att alla elever på gymnasieskolan, som nått 
myndighetsålder, ändå ska ha skrivit under skolans drogpolicy, 
och därmed också godkänt att vårdnadshavare får involveras. 
Har en myndig elev, trots allt, aktivt valt att inte godkänna 
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föräldrars/motsvarandes deltagande hålls oros-möte med bara 
den enskilde eleven. 
 
ODIN ansvarar för att informera om sin funktion och sitt arbete. 
Skolan ansvarar för utförandet av drogtesterna. Drogtester sker 
i skolans lokaler i direkt anslutning till oros-mötet eller senare 
samma dag. 
 
Om en gymnasieelev, genom drogtest, bekräftas använda 
droger gör rektor bedömningen om hur man går vidare.  
 
ODIN ansvarar för uppdrag som ges av socialtjänstens 
myndighetskontor. Skolan får kontinuerlig återkoppling om vad 
som sker med eleven med stöd av samtycke från elev och 
föräldrar. Det självklara målet med insatserna att eleven så fort 
det är möjligt ska bli drogfri och kunna återgå i studier på vanligt 
sätt. 
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9. Samarbetsaktörer 
 
ODIN har idag samarbete med olika aktörer (exempelvis 
kuratorer, rektorer, lärare och resurspersonal) i de kommunala 
skolorna, personal från ungdomsgårdarna samt polisen. 
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10. Kontaktuppgifter till oss som jobbar med ODIN: 
 
Richard Askrot, Drogterapeut: 0700923219 
Mail: richard.askrot@kungsor.se 
 
Håkan Simmelsköld, Drogterapeut: 0736629356 
Mail: hakan.simmelskold@kungsor.se 
 
Socialtjänstens mottagning: 0227-600456 
Mail: ifo@kungsor.se 
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§  
Lägesrapport – Fördjupad samverkan  
(SN 2017/179) 
 

Redovisningen sker muntligt vid sammanträdet. 
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§  
Meddelanden delegationsbeslut (SN 2019/15) 

Socialnämndens myndighetsutskotts protokoll 2019-11-28, §§ 
123-143 
 
Beslut som har fattats med stöd av delegationsordningen under 
november 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 115 118 652101 
Oktober 89 62 439616 147 126 847427 
November 150 109 795737 131 102 711626 
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 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 6 7 5 
Oktober 11 12 4 7 
November 6 16 3 4 
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 6 0 11 8 
Oktober 8 0 8 0 14 14 
November 7 0 10 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 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 25 1 
Oktober  43 1 44 0 
November  45 2 49 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 2 0 
Oktober  1 0 1 0 
November  2 2 5 0 
December  2 0   
 

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

utskotts protokoll 2019-11-28, §§ 123-143 
 
Förslag till beslut Socialnämnden lägger meddelandena om delegationsbeslut till 

handlingarna. 



 

 
RAPPORT 

 

 
 
Rapport av beslut i socialnämndens myndighetsutskott 2019-11-28, §§ 123-
143 
 

§ Ärende/delegationshänvisning  Beslut/ 
kostnad 

 Ärenden – vård och omsorg  

123 
 

Korttidsvistelse enligt 9 § punkt 6 LSS – korttidsboende på annan 
ort 

Beviljas tre 
dygn/månad 
2019-11-29 – 
2021-07-16 
Kostnad:  
3 500 kr/dygn 

 Ärenden – ensamkommande  

124 Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen – fortsatt placering i 
familjehem 

Beviljas 
2019-12-01 – 
2020-06-30 

125 Rapport – Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § 
socialtjänstlagen 

Till handlingarna 

 Ärenden – barn övrigt  

126 Rapport – Övervägande av stadigvarande placering i familjehem på 
halvtid enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen 

Till handlingarna 

127 Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen – stadigvarande placering 
i familjehem 

Beviljas 
2019-11-29 -  

128 Rapport - Övervägande enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen  Till handlingarna 

129 Rapport – Övervägande enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen  Till handlingarna 

130 Rapport – Övervägande enligt 13 § LVU Till handlingarna 

131 Rapport – färdig familjehemsutredning och matchningsbedömning Till handlingarna 

132 Rapport – färdig familjehemsutredning och matchningsbedömning Till handlingarna 

133 Rapport – färdig familjehemsutredning och matchningsbedömning Till handlingarna 

134 Rapport – färdig familjehemsutredning och matchningsbedömning Till handlingarna 

135 Rapport – färdig familjehemsutredning och matchningsbedömning Till handlingarna 



 

 
RAPPORT 

 

 

136 Rapport – färdig familjehemsutredning och matchningsbedömning Till handlingarna 

137 Vistelse i annat hem, avtal med Stiftelsen Bergslagsgårdar samt 
kompensation för inkomstbortfall under inskolningstid  

Medges två veckor 
fr.o.m. 2019-12-06 
Avtal godkänns 
Kompensation för 
inkomstbortfall 
högst 10 dagar 
1 346 kr/dag 

 Ärenden – Vuxna  

138 Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen – placering på stödboende 
i syfte att uppnå nykterhet   

Beviljas  
2019-11-28 - 
2020-02-29 
 
Kostnad:  
1 690 kr/dygn 

139 Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen – placering på institution 
för behandling av missbruk 

Beviljas 
2019-11-28 – 
2020-01-31 
Kostnad: 
2 190 kr/dygn 

 Övrigt  

140 Meddelande delegationsbeslut – Bistånd enligt 4 kap 1 § social-
tjänstlagen – behandling på Vila Leva AB 

Till handlingarna  
Kostnad: 
2 395 kr/dygn 

141 Meddelande delegationsbeslut – Bistånd enligt 4 kap 1 § social-
tjänstlagen – placering på behandlingshem 

Till handlingarna  
Kostnad: 
2 290 kr/dygn 

142 Meddelande delegationsbeslut – Bistånd enligt 4 kap 1 § social-
tjänstlagen – placering på Rockesholms behandlingshem  

Till handlingarna  
Kostnad: 
2 190 kr/dygn 

143 
- 

Aktuella institutionsplaceringar Till handlingarna 

 
 
 
 
Eva Kristina Andersson 
Nämndsekreterare 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2019-12-17   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive akt 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§  
Meddelanden 
Socialchefen Lena Dibbern har tecknat  
- avtal om gemensam familjerådgivning för Köping, Arboga, 

Kungsör och Hallstahammars kommuner. Dnr SN 2019/170 
- överenskommelse om samverkan kring budget- och skuldråd-

givningsverksamhet mellan Arboga och Kungsörs kommun. 
Dnr SN 2019/91 

 
Kommunfullmäktige har, den 25 november 2019, § 194, antagit 
reviderade Avgifter inom socialtjänsten. Nya avgifterna gäller från 
den 1 januari 2020. Dnr SN 2019/143 
 
Enhetschef Sandra Karlsson har den 6 december 2019 lämnat 
skriftlig redovisning och åtgärdsplan till Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund. Detta med anledning av de avvikelser som de 
funnit vid livsmedelskontroller på: 
- Södergården Rönnen A (Dnr SN 2019/155) 
- Södergården Rönnen B (Dnr SN 2019/156) 
- Södergården Gläntan (Dnr SN 2019/157) 
- Södergården Ängen (Dnr SN 2019/158) 

 
Förslag till beslut Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 
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