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Plats och tid  Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 13 december 2016, klockan 13.30-
16.40, ajournering klockan 15.40- 15.45. 
 
 
 
 
 

 

Beslutande Marie Norin Junttila (S) ordförande §§ 121-129, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg 
(L) ordförande §§ 118-120 ledamot §§ 121-129, Anna-Karin Tornemo (V), AnneMarie 
Andersson (C) Eleonor Westlund (C), Ewa Granudd (M) och Britt-Marie Häggkvist Back 
(SD). 

Tjänstgörande  
ersättare Ann-Catrin Cederlund (S), Angelica Stigenberg (S) §§ 118-120 

 

Ersättare  Angelica Stigenberg (S) §§ 121-129, Birgit Ohlsson (L), Maja Ekdahl (MP), Yvonne 
Ericsson (M) och Rune Broström (SD). 

Övriga  
deltagande  Socialchef Pámela Strömberg Ambros, förordnad IFO-chef Peter Jansson, avdelningschef 

Maria Rosenkvist, vård- och omsorgschef Kenneth Pettersson, Christer Zegarra Eriksson §§ 
118-120 kanslichef Eva Kristina Andersson och nämndsekreterare Frans Flodin. 

Utses att justera  Ulla Eriksson Berg (L) §§ 121-129 Anna-Karin Tornemo §§ 118-120 
Ersättare för 
justerare  
Justeringens  
plats och tid Kansliet 2016-12-15 klockan 16.00 

Underskrifter 

 
Sekreterare  
 

 .................................................................................... Paragrafer      118-129 
 Frans Flodin 
  
Ordförande  
 
 ..........................................................................................................................................  
 Marie Norin Junttila §§ 121-129  Ulla Eriksson Bergh §§118-120 

 
Justerande  
 
 ......................................................................................................................................... 
 Ulla Eriksson Bergh  §§ 121-129  Anna-Karin Tornemo §§ 118-120 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Socialnämnden 
Sammanträdes  
datum 2016-12-13, §§ 118-129 
Anslag sätts  
upp 2016-12-15 Anslag tas  

ner 2017-01-06 

Förvaringsplats 
av protokollet Kansliet 
 
 
Underskrift 

 
 
.................................................................................... 
  Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive akt 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§ 118 
Information 
Under sammanträdes lämnas följande information: 
 
a) Förvaltningschefen 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. Dnr SN 2016/27 

 
b) Vård och omsorgschefen redovisar beläggningsstatistik för 

lediga lägenheter/platser i särskilda boenden inom 
äldreomsorgen per den 13 december 2016: 
 
Äldreomsorg: 
- Misteln, fullt, sju i kö, 16 i kö utan beslut 
- Tallåsgården, tre lediga lägenheter. Erbjudande har gått ut 

till tre personer som ännu inte tackat ja. 
- Södergården, fullt, två i kö 
- Gläntan, fyra lediga platser 
 
LSS: 
- Gruppbostad LSS, en ledig lägenhet 
- LSS servicebostad, ingen ledig lägenhet 

 
c) Chefen för vård och omsorg Kenneth Petterson rapporterar 

kring: 
- Nytt upplägg att fördela budget inom ram till vård och 

omsorgs enhetschefer. 
- Ny remissversion ”Nationella riktlinjer demens” den 23 

november från socialstyrelsen. 
- Vård- och omsorgs chefer och nyckelpersoner inom 

verksamheten har gått en utbildning i databasen KOLADA. 
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- Projektet ”missbruk” startar den 1 december projektledaren 
är Jari Kivamäki. 

- En kvalitetsutvecklare håller på att rekryteras. 
- Vård och omsorgs krisledningsplan håller på att 

uppdateras.  
- Sjukfrånvaron är i dagsläget väldigt hög inom vård och 

omsorg. 
 

d) Avdelningschef stöd och behandling Maria Rosenqvist 
rapporterar kring: 
- Beläggningsstatistik för HVB-hemmen och stödboendet. 

Det är få platser lediga och det kommer tre nya ungdomar 
till HVB-hemmet Skogsudden i januari 2017.  

- Det kommer fortfarande ensamkommande flyktingbarn till 
kommunen. 
 

e) IFO-chef Peter Jansson rapporterar kring: 
- Det kommer behövas en handlingsplan inför 2017 eftersom 

många av de ensamkommande barnen snart fyller 18 år. 
- Individ och familjeomsorg är nästan fullt bemannade. Tre 

nya socionomer börjar nästa år. 
 

f) Socialchef Pámela Strömberg Ambros informerar om att 
socialnämndens budgetram för 2017 beslutades av 
kommunfullmäktige till 225 948 000 kr. 

 
g) Chefen för Arbetsmarknad och försörjning Christer Zegarra 

Eriksson rapporterar kring:  
- det ekonomiska biståndets utveckling,  
- möjligheten att göra anvisning som villkor för att få bistånd 

enligt SoL 4 kap 4 § kommer att börja användas i Kungsör 
från årsskiftet,  

- arbetslöshetens utveckling i Kungsör (i dagslägget 11,6 
procent) och förslag på åtgärder (öka platstillgången på 
praktik/åtgärdsanställlning, möjlighet att utnyttja 
Arbetsförmedlingens extratjänster m.m,)  

 
 

Beslut Socialnämnden lägger informationerna till handlingarna.  
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§ 119 
Bilinvestering till stadsvårdslaget 
(SN 2016/199) 
Enhetschefen för Arbetsmarknad och försörjning har skrivit ett 
investeringsäskande gällande en verksamhetsbil till stadsvårds-
laget. 
 
Stadsvårdslaget består av arbetsökande personer som har åtgärds-
anställning eller praktik. Tidigare har stadsvårdslagets verksamhet 
byggts på en lånad bil av KKTAB. När den lånade bilen gick 
sönder fick stadvårdslaget låna en annan av KKTAB:s bilar men 
bilen ska nu tas tillbaka till den ordinarie verksamheten. 
 
Inköpet av en ändamålsenlig bil till stadsvårdslaget skulle kosta 
cirka 250 000 kr. Investeringen skulle möjliggöra en fortsatt och 
utökad serviceverksamhet mot den kommunala förvaltningen. 
Verksamheten är av stort värde för kommunen men är särskilt 
viktig för de arbetssökande som har behov av ett kortare arbete för 
att kunna komma in på arbetsmarknaden. 

 
SN överläggning  Under socialnämndens överläggning framgick det att nämnden   
   önskar att ärendet ska återremitteras och att en bilinventering   
   borde göras innan nämnden kan ställa sig bakom investeringen. 
 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Idéblankett, 2016-10-28 
 

Beslut Socialnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen och begär 
en inventering av verksamhetens bilar. 
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§ 120 
Rödmyrans secondhandbutik 
(SN 2016/212) 
Rödmyrans secondhandbutik är en butik som sysselsätter personer 
som arbetstränar och praktiserar. De som arbetar eller sysselsätter 
sig på Rödmyran kommer idag från socialpsykiatrin, LSS-omsor-
gen eller kommunens arbetsmarknadsverkssamhet. Enheten för ar-
betsmarknad och försörjning sysselsätter idag via sin arbetsmark-
nadsverksamhet cirka 25 personer genom praktik eller lönesub-
ventionerad anställning. 
 
Socialförvaltningen vill föra samman all form av sysselsättning 
under samma verksamhet och därmed kunna erbjuda fler alternativ 
och en bättre service till kommuninvånarna. Att samordna Rödmy-
ran med arbetsmarknadsenheten är ett första steg i den riktningen. 
 
Idag bemannas Rödmyran av en delad tjänst inom socialpsykia-
trins boendestöd. I samband med att befattningshavaren, som upp-
bär tjänsten går i pension vid årsskiftet så förändras tjänsten till en 
ren boendestödtjänst. Rödmyran kan då gå över och bli en del av 
arbetsmarknadsverksamheten. Förändringen innebär att enheten 
för arbetsmarknad och försörjning tar över ansvaret för Rödmyrans 
bemanning. Detta kan ske inom befintliga resurser och medför 
därmed inte ytterligare personalkostnader. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-11-29 
 

Beslut Socialnämnden godkänner den organisatoriska överflytten av 
Rödmyrans secondhand till enheten för arbetsmarknad och för-
sörjning från och med den 1 januari 2017. 
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§ 121 
Budgetuppföljning per den 30 november 
2016 (SN 2016/124) 
Förvaltningschefen Pámela Strömberg Ambros ger en budget-
uppföljning per den 30 november 2016. Prognosen på helår pekar 
på ett underskott om 8 800 000 kronor. Vilket innebär att 
prognosen visar på ett något lägre underskott än föregående 
prognos. 
 

Beslut Socialnämnden lägger den ekonomiska rapporten per den 30 
november till handlingarna. 
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§ 122 
Socialnämndens attestanter 2017 
(SN 2016/213) 
Enligt kommunens tillämpningsföreskrifter för attestreglementet 
ska varje nämnd besluta om attestanter och ersättare för dessa. 
 
Socialförvaltningen har lämnat ett förslag på beslutsattestanter 
jämte ersättare för socialförvaltningen 2017. 
 

SN överläggning  Fram till dess att en ny chef för personlig assistens anställs föreslås 
Kenneth Pettersson som beslutsattestant för ansvaret: 761 
Personlig assistans. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-29 
• Bilaga, attestlista, 2016-12-02 
 

Beslut Socialnämnden fastställer förslaget på beslutsattestanter 2017 
jämte ersättare för socialförvaltningen med kompletteringen att 
Kenneth Petterson ska vara beslutsattestant för 761 Personlig 
assistans. 
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§ 123 
Utförande av kommunens anhörigstöd och 
servicetjänsterna: frivilligsamordnare och 
kommunfixare (SN 2016/151) 
Socialnämndens verksamhet för anhörigstöd, frivilligsamordnare 
och kommunfixare bemannas idag av personal som avslutar sin 
tjänst på grund av pensionering i maj 2017. Tjänsten har till stor 
del finansierats av statliga bidrag som upphör när personen slutar. 
 
Socialförvaltningen saknar idag resurser att återbesätta tjänsten i 
nuvarande form. Däremot anser förvaltningen att uppgifterna är 
viktiga och en nödvändig service till kommuninvånarna. Efter en 
översyn av tjänstens arbetsuppgifter föreslår förvaltningen att 
uppgifterna delas upp på olika befattningshavare. 
 
Fördelen med förslaget är att sårbarheten minskar då tre personal 
samverkar och delar på uppdragen. Nackdelen är att kontinuiteten i 
nuvarande tjänst upphör. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Tjänsteskrivelse, 2016-11-29 
• Information om arbetsuppdragen anhörigstöd, 

frivilligsamordnare och kommunfixare, 2016-06-17 
 

Beslut Socialnämnden bordlägger ärendet och bjuder in PRO och SPF 
till nästa sammanträde med socialnämnden för vidare diskus-
sioner. 
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§ 124 
Rapportering av ej verkställda gynnande 
biståndsbeslut (SN 2016/16) 
Socialförvaltningen ska lämna en statistikrapport över hur många 
gynnande beslut enligt  

• socialtjänstlagens (SoL) 4 kapitel, §§ 1 och 9 samt  
• lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

§ 28 f-g 

som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive 
beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut 
gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive 
beslut. Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade.  
 
Socialförvaltningen rapporterar att det nu finns 7 ej verkställda 
beslut den 13 december 2016. Dessa är: 
- 3 beslut som avser kontaktperson enligt SoL  
- 4 beslut servicebostad enligt LSS 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Rapport om icke verkställda beslut 2016-12-12 
 
Beslut Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna. 
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§ 125 
Remiss: Biblioteksplan 2016-2018 
(SN 2016/214) 
Kommunstyrelsens förvaltning, biblioteket, har färdigställt ett 
förslag till biblioteksplan för åren 2016-2018. I arbetet med planen 
har synpunkter inhämtats från tjänstemän i barn- och utbildnings-
förvaltningen och socialförvaltningen. 
 
Kommunstyrelsen översänder förslaget till barn- och utbildnings-
nämnden och socialnämnden för yttrande. När nämnderna yttrat 
sig kommer biblioteksplanen att tas upp i kommunstyrelsen och 
slutligen kommunfullmäktige 
 
Sista dagen för yttrande är den 30 december 2016. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Remiss, 2016-12-01 
• Förslag till biblioteksplan 2016-2018 
 

Beslut Socialnämnden ställer sig bakom biblioteksplan 2016-2018. 
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§ 126 
Meddelanden delegationsbeslut (SN 2016/20) 
Socialnämndens myndighetsutskotts protokoll  
- 2016-08-11, §§ 180-184 
- 2016-08-24, §§ 185-197 
- 2016-09-21, §§ 198-215 
- 2016-10-19, §§ 216-239 
- 2016-11-16, §§ 240- 267 
 
 
Socialförvaltningen har fattat beslut enligt delegation. Jämförelse 
görs mot förra året. 
 
Försörjningsstöd  
 
 2015 2016 
 Bifall Avslag Belopp Bifall Avslag Belopp 
Januari 94 35 477709 97 19 504496 
Februari 91 33 410197 93 11 436122 
Mars 98 38 429213 103 5 531316 
April 111 36 475072 86 13 518874 
Maj 83 28 428358 92 9 530606 
Juni 78 39 404643 110 16 554205 
Juli 99 37 425975 111 30 631133 
Augusti 81 43 394143 90 49 456560 
September 69 25 341398 87 38 490229 
Oktober 100 41 380947 88 31 497744 
November 90 23 423660 92 23 488702 
December       
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Beslut om utredning och behandling samt familjerätt 
 
 Utrednings- och 

behandlingsbeslut 
Familjerättsbeslut 

 2015 2016 2015 2016 
Januari 15 14 5 3 
Februari 19 15 3 5 
Mars 7 16 4 4 
April 15 12 5 6 
Maj 11 10  3 2 
Juni 15 14 2 2 
Juli 3   6 4 2 
Augusti 17  5 9 7 
September 34 2 2 4 
Oktober 32 10 8 7 
November 18 11 4 6 
December   3  
 
Färdtjänst och riksfärdtjänst 
 
 Färdtjänst 

Antal beslut 
Riksfärdtjänst 

Antal enkelresor 
 2015 2016 2015 2016 
 Bifall Avslag Bifall Avslag 
Januari 21 0 4 0 12 8 
Februari 15 0 11 0 4 6 
Mars 20 1 13 0 24 18 
April 14 0 4 0 6 14 
Maj 11 1 9 0 16 24 
Juni 5 0 5 0 22 19 
Juli 6 2 3 0 8 22 
Augusti 6 0 12 0 19 21 
September 8 0 5 0 20 28 
Oktober 5 0 9 0 26 10 
November 11 0 10 0 47 38 
December 16 1   12  
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Biståndsbeslut  
 
 Beslut enligt SoL 2015 Beslut enligt SoL 2016 
 Bifall Avslag Bifall Avslag 
Januari  61 0 61 0 
Februari  54 1 46 0 
Mars  52 0 47 0 
April  38 0 68 1 
Maj  47 2 43 1 
Juni  59 1 44 1 
Juli  43 0 46 0 
Augusti           63    0          64 0 
September 59 0 58 2 
Oktober  40 0 46 2 
November  47 0 46 0 
December  38 3   

 
 Beslut enligt LSS 2015 Beslut enligt LSS 2016 
 Bifall Avslag Bifall Avslag 
Januari  2 1 2 0 
Februari  2 0 3 0 
Mars  2 0 1 0 
April  0 0 2 2 
Maj  1 1 4 1 
Juni  9 3 3 2 
Juli  3 1 1 0 
Augusti  3 1 1 0 
September 5 0 1 0 
Oktober  1 0 0 2 
November  5 0 2 0 
December  2 3   
 

 
Beslut  Socialnämnden beslutar att lägga meddelandena om delegations-

beslut till handlingarna. 
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§ 127 
Meddelanden 
En synpunkt gällande framkomligheten  på Södergården har läm-
nats till socialförvaltningen. Dnr SN 2016/202  
 
Inspektionen för vård och omsorg har meddelat Kungsörs kom-
muns socialförvaltning att IVO har mottagit uppgifter gällande 
handläggning av ekonomiskt bistånd i Kungsör kommun. IVO har 
registrerat uppgifterna och kan använda dem vid planering av 
kommande tillsyner. Dnr SN 2016/203 
 
Inspektionen för vård och omsorg har genomfört en tillsyn av 
myndighetsutövning inom äldreomsorgen i Kungsör kommun. Ef-
ter tillsynen har IVO beslutat att avsluta ärendet. Dnr (2016/204) 
 
Barn- och utbildningsnämnden har fastställt 2017 års sammanträ-
desdagar till: 25 januari, 15 februari, 22 mars, 19 april, 17 maj, 14 
juni, 23 augusti, 20 september, 18 oktober 15 november och 13 
december. Dnr SN 2016/176 
 
Myndigheten för delaktighet kommer inte genomföra kommun-
uppföljningen 2017 så som den sett ut tidigare. Istället inleds nu ett 
utvecklingsarbete kring kommunuppföljningens innehåll och form 
i syfte att ytterligare öka uppföljningens relevans och användbar-
het. Dnr SN 2016/207 
 
En synpunkt gällande brist på hjälpmedel till funktionshindrad har 
inkommit Dnr SN2016/206 
 
Kungsör kommun och familjehemsföretaget Home 4 you har skri-
vit ett avtal. Avtalet gäller från och med den 28 september 2016 till 
och med den 15 januari 2017. Dnr SN 2016/210 
 
Inspektionen för vård och omsorg har beslutat att avsluta ett 
ärende gällande handläggningen av ett barnavårdsärende. IVO be-
dömer att nämnden har vidtagit och planerar att vidta lämpliga åt-
gärder. Dnr SN 2016/154 
 
Inspektionen för vård och omsorg har efter en genomförd tillsyn 
vid HVB hemmet Tallåsgården i Kungsör begärt en skriftlig redo-
visning från nämnden om hur nämnden avser att åtgärda bristerna. 
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Redovisningen ska lämnas till IVO senaste den 20 januari 2017. 
Dnr SN 2016/183, SN 2016/216 
 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens  
 

Beslut Socialnämnden beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. 
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§ 128 
Förslag till kommunfullmäktigemål 
(SN 2016/157) 
Socialnämnden beslutade i oktober föreslå kommunfullmäktige att 
anta ett förslag till kommunfullmäktigemål: ”Alla 
kommuninvånare ska ha möjlighet till en meningsfull 
sysselsättning och egen försörjning eller omfattas av samhällets 
generella välfärdssystem.” 
 
Det har framkommit att målet kan tolkas på olika sett.  
 
Förslaget till mål bör tydliggöras eller ändras.  
 

Beslut Socialnämnden ger förvaltningen och presidieberedningen i 
uppdrag att ta fram ett nytt förslag till kommunfullmäktigemål. 
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§ 129 
Hälsningsord  
Socialnämnden tackar Birgit Ohlsson (L) som avslutar sitt uppdrag 
i socialnämnden vid årsskiftet och ersätts av Eva-Carin Sandbom 
(L). 
 
Ordförande önskar en god jul och gott nytt år till ledamöter 
ersättare och tjänstemän. 
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