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Kommunstyrelsen 2017-01-30   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Förslag till ytterligare ett kommunmål  
(KS 2016/180) 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde i april att göra 
förändringar i kommunens modell för mål- och resultatstyrning. 
Mål för 2017 ska formuleras enligt den nya modellen. Kommun-
fullmäktiges mål ska, enligt nya styrmodellen vara 3-5 stycken och 
gälla en mandatperiod (fyra år). De ska vara mätbara, tidsatta och 
realistiska. 
 
Vid kommunfullmäktige i juni 2017 beslutades om fyra mål, varav 
ett senare justerats. Möjlighet till ytterligare ett mål finns. 
 
Socialnämnden föreslår ett femte mål: 
• ”Kommunen ska, i samverkan med Arbetsförmedlingen, arbeta 

för att minska arbetslösheten de närmaste två åren med två 
procent årligen från 11 procent till 7 procent” 

 
   Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att det övergripande mål 

som socialnämnden tagit fram ska antas. 
 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-06-07, § 94 
• Socialnämndens protokoll 2017-01-24, § 21 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-01-26 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 

 
Kommunfullmäktige besluta tillföra ett femte kommunmål mål för 
2017 och resterande mandatperiod: 

 
• Kommunen ska, i samverkan med Arbetsförmedlingen, arbeta 

för att minska arbetslösheten de närmaste två åren med två 
procent årligen från 11 procent till 7 procent. 
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 Blad 

Socialnämnden 2017-01-24  30 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
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Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 21 
Förslag till kommunmål (SN 2017/25) 
Socialförvaltning har tagit fram ett förslag till tydligt och mätbart 
kommunmål: 
 
- Kommunen ska, i samverkan med Arbetsförmedlingen, arbeta 

för att minska arbetslösheten de närmaste två åren med två 
procent årligen från 11 procent till 7 procent. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens förslag 
 

Beslut Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till mål 
och skickar det till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för 
beslut. 



 

 

TJÄNSTEKRIVELSE Sida 1 (2) 

Datum Vår beteckning 
2017-01-10  

Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 

Socialförvaltningen  Socialnämnden 

  

Vår handläggare  

Avdelningschef Maria Rosenqvist  
  

 

 

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 ny fördelning av platserna vid HVB och 
stödboendet på Tallåsgården 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har genomfört en inspektion/tillsyn vid 

kommunens boende för ensamkommande barn och ungdomar på Tallåsgården.  

I tillsynsbeslutet från inspektionen ställer IVO krav på kommunen att åtgärda en 

del brister som uppmärksammats vid besöket. Bristerna avser såväl stödboendet 

som HVB-hemmet, se bilagor. De krav som ställs är att nämnden ska säkerställa 

 Att de ungdomar som placeras i stödboende har egna rum 

 Lokalerna inom HVB är utformade med hänsyn tagen till den personliga 

integriteten, tillexempel så att inskrivna ungdomar tillförsäkras möjlighet till 

avskildhet. 

Nämnden ska senast den 20 januari 2017 skriftligt redovisa hur nämnden avser att 

åtgärda bristerna. 

Förvaltningens förslag 

Med anledning av detta föreslår socialförvaltningen en ny fördelning av 

boendeplatserna på Tallåsgården. 

 Stödboendet (våning 3) minskar antalet platser från åtta till sex och avser 

ungdomar från 18 år.  

 Våning två, som i dag är HVB för åtta ungdomar, blir stödboende för fem 

ungdomar i ålder 17 till 18 år.   

Ovan nämnda förslag innebär att några ungdomar kommer att behöva omplaceras 

inom kommunens boenden för ensamkommande ungdomar. Detta kommer att ske 

i samverkan med ungdomarna, deras handläggare och godemän. 

För kommunen innebär omfördelningen att antalet platser sammantaget för HVB 

Skogsudden och HVB- och stödboende Tallåsgården minskar med 5 platser, från 

38 till 33 platser. Minskningen kommer att ge konsekvenser i den ersättning som 

kommunen erhåller från migrationsverket för dessa platser.  

Däremot innebär omfördelningen inte någon minskning av antalet ensam-

kommande ungdomar som kommunen har ansvar för.  



   
  Sida 2 (2) 

 
Datum Vår beteckning 

   
 

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 

Alla ungdomar som är placerade utanför kommunens två boenden erhåller 

kommunen fortfarande ersättning för. 

Förslag till beslut 

Att socialnämnden godkänner förvaltningens förslag och lämnar ärendet vidare 

till kommunstyrelsen för beslut 

 

 

 

Pámela Strömberg Ambros 

Förvaltningschef   Maria Rosenqvist 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1  
Datum Vår beteckning 
2017-01-26 KS 2016/180 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
 Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
Claes-Urban Boström, kommunchef  
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Förslag till mål för Socialnämnden till 
Kommunfullmäktige 

 
Under processen med att arbeta fram Kommunfullmäktiges mål som ska vara 
max fem till antalet sparades en plats för att ge utrymme till ett mål inom social-
nämndens område. 
 
Socialnämnden har nu behandlat detta och kommit fram med ett förslag till över-
gripande mål inom Socialnämndens område att anta för kommunfullmäktige. 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta socialnämndens förslag 
till övergripande mål 
 
 
 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström 
Kommunchef 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2017-01-30   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Överlämning av verksamhet från Västra Mä-
lardalens kommunalförbund till VafabMiljö 
kommunalförbund (KS 2016/376) 
Med tillämpning av 3 § förbundsordning har kommunen tidigare 
beslutat och kommit överens med VafabMiljö om att kommunen 
genom bland annat Västra Mälardalens Kommunalförbund 
(VMKF) ansvara för och utföra följande uppgifter: 

 
1.     Kundservice, fakturering, information och administration av 

kommunens renhållningsabonnemang och renhållningstaxa 
(VMKF) 

2.     Upprättande av renhållningstaxa, renhållningsordning och 
avfallsplan (VMKF) 

3.     Omhändertagandet av slam från avloppsreningsverk 
(kommunen)  

4. Omhändertagandet av kommunens förvaltningars och bolags 
egna verksamhetsavfall (kommunen) 

 
Den 12 december 2016 beslutade kommunen, mot bakgrund av 
den utredning om det framtida renhållningsansvaret som VMKF 
genomfört, att överenskommelsen med VafabMiljö när det gäller 
punkt 1 – 2 förväntas upphöra att gälla och att överlämningen av 
de verksamheterna från VMKF till VafabMiljö förväntas ske 
senast 2017-12-31.  
 
VMKF och VafabMiljö har fått i uppdrag att ta fram beslutsunder-
lag för åtgärder och tidplan för verksamhetsöverlämningen innan 
slutgiltigt beslut fattas, avser punkt 1-2 ovan. Utöver det beslutet 
behöver kommunen vid ett annat tillfälle dock senast 2017-12-31 
ta beslut om undantaget när det gäller verksamheterna under punkt 
3 – 4. 
 
Av kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse framgår åtgär-
der och tidplan för verksamhetsöverlämning för renhållningen 
inom områdena juridik och myndighetsfrågor, personalfrågor, 
ekonomifrågor, IT-frågor, insamlingsfrågor samt kundservice och 
kommunikation. 
 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2017-01-30   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-12-12, § 211 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-01-26 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 

 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunens överenskommelse 
med VafabMiljö kommunalförbund om undantag från 
Förbundsordningens § 3 upphör att gälla från och med den 1 
november 2017 samt godkänna de föreslagna åtgärderna och 
tidplanen för verksamhetsöverlämning från Västra Mälardalens 
kommunalförbund till Vafab Miljö kommunalförbund när det 
gäller följande verksamheter:  
 
• Kundservice, fakturering, information och administration av 

kommunens renhållningsabonnemang och renhållningstaxa. 
• Upprättande av renhållningstaxa, renhållningsordning och 

avfallsplan 
 

Vidare beslutar kommunfullmäktige förbundsordningen för Västra 
Mälardalens kommunalförbund ska uppdateras med anledning av 
verksamhetsöverlämningen till VafabMiljö kommunalförbund. 
 
Beslutet ovan fattas mot bakgrund av den utredning om det fram-
tida renhållningsansvaret som Västra Mälardalens kommunalför-
bund genomfört och tidigare beslut i ärendet och gäller under 
förutsättning att övriga medlemmar fattar motsvarande beslut. 
 
 
Reviderad förbundsordning redovisas som KS-handling nr X/2017. 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (5) 

Datum Vår beteckning 
2017-01-26 KS 2016/375 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
 Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
Kommunchef Claes-Urban Boström  
  
 
 
 

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 

Överlämning av verksamhet från Västra Mälarda-
lens kommunalförbund till VafabMiljö kommunal-
förbund 
Bakgrund 
Kungsörs kommun är medlemmar i VafabMiljö Kommunalförbund (VafabMil-
jö). Till grund för VafabMiljös verksamhet ligger en förbundsordning där än-
damålet med kommunalförbundets verksamhet finns beskriven och ett konsor-
tialavtal som reglerar medlemskommunernas gemensamma åtaganden.  
 
Enligt förbundsordningen § 3 framgår att ändamålet med VafabMiljö är att för 
medlemmarnas räkning ansvara för den strategiska planeringen av frågor kring 
avfallshanteringen och de uppgifter rörande insamling och behandling av avfall. 
Samt myndighetsutövning som åligger kommunerna enligt 15 kap Miljöbalken 
om inte kommunen beslutat om annat och träffat överenskommelse med förbun-
det. Förbundet ska inte besluta om renhållningstaxa eller renhållningsordning. 
Sådana beslut tas av respektive medlem. 
 
Med tillämpning av 3 § förbundsordning har kommunen tidigare beslutat och 
kommit överens med VafabMiljö om att kommunen genom bland annat Västra 
Mälardalens Kommunalförbund (VMKF) ansvara för och utföra följande 
uppgifter: 
 
• Kundservice, fakturering, information och administration av kommunens ren-

hållningsabonnemang och renhållningstaxa (VMKF) 
• Upprättande av renhållningstaxa, renhållningsordning och avfallsplan 

(VMKF) 
• Omhändertagandet av slam från avloppsreningsverk (kommunen)  
• Omhändertagandet av kommunens förvaltningars och bolags egna verksam-

hetsavfall (kommunen) 
 
Den 12 december 2016 beslutade kommunen, mot bakgrund av den utredning om 
det framtida renhållningsansvaret som VMKF genomfört, att överenskommelsen 
med VafabMiljö när det gäller punkt 1 – 2 förväntas upphöra att gälla och att 
överlämningen av de verksamheterna från VMKF till VafabMiljö förväntas ske 
senast 2017-12-31.  



   
  Sida 2 (5) 
 Datum Vår beteckning 
 2017-01-26 KS 2016/375 
 Ert datum Er beteckning 
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VMKF och VafabMiljö har fått i uppdrag att ta fram beslutsunderlag för åtgärder 
och tidplan för verksamhetsöverlämningen innan slutgiltigt beslut fattas, avser 
punkt 1–2 ovan. Utöver det beslutet behöver kommunen vid ett annat tillfälle 
dock senast 2017-12-31 ta beslut om undantaget när det gäller verksamheterna 
under punkt 3 – 4. 
 

 
Åtgärder och tidplan för verksamhetsöverlämning  
VMKF och VafabMiljö har tagit fram följande förslag till beslutsunderlag för åt-
gärder och tidplan. 

 
Övergripande tidplan: 
• Under förutsättning att slutligt beslut om verksamhetsöverlämning sker senast 

2017-02-28 kan överlämningen genomföras den 1 november 2017. 
 

Arbetet med verksamhetsöverlämningen från VMKF till VafabMiljö kommer att 
starta direkt efter beslut om överlämning i samtliga KAK-kommuner och ske 
inom följande delområden;  
• Juridik och myndighetsfrågor 
• Personalfrågor 
• Ekonomifrågor 
• IT-frågor 
• Insamlingsfrågor  
• Kundservice och kommunikation 

 
Varje delområde har en projektansvarig och en arbetsgrupp som tar fram de lös-
ningar som ska fungera vid verksamhetsöverlämningen.   
 
Övergripande ansvar:  
Carina Färm VafabMiljö och Åsa Öberg Thorstenson Västra Mälardalens kom-
munalförbund. 
 
Samordningsansvarig: 
Mikael Helmin VafabMiljö och Åsa Öberg Thorstenson VMKF. 
 

 
Områden och tidplan 
Juridik och myndighetsfrågor 
En genomgång av taxedokument, renhållningsordning och avfallsplan ska ge-
nomföras för att identifiera vilka eventuella justeringar som är nödvändiga för att 
VafabMiljö ska kunna ta de formella beslut som behövs i den dagliga verksam-
heten. Handlar tex om uppehåll i hämtning och hämtningsförutsättningar. 
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Tidplan: 
• Senast 2017-02-28. Beslut om överlämning av verksamhet i respektive Kom-

muns fullmäktige.  
• Genomgång av styrdokumenten pågår. Ingår i arbetet med regional avfalls-

plan och taxeöversyn. 
 

Personal 
MBL- förhandlingar hos VMKF och VafabMiljö ska genomföras samt en inran-
geringsförhandling där VafabMiljö och VMKF tillsammans med de fackliga or-
ganisationerna lägger fast vad som gäller vid verksamhetsöverlämningen. 
 
Tidplan: 
• Formella aktiviteter i form av förberedelser inför inrangeringsförhandlingar 

startar direkt efter slutligt beslut, dvs 1 mars 2017.  
• Mars-oktober. Förberedelser inför personalövergång. 
• 1 november 2017. Personalövergång. 

 
Ekonomi  
Genomgång av ekonomin för verksamheten som lämnas över från VMKF. Hur 
ser kostnadsfördelningen ut, vilka intäkter kommer från de olika verksamhetsde-
larna osv. Budget för 2017 och utfall för 2016 behöver analyseras. Resultatut-
jämningsfonden (RUF)ska fastställas. Faktureringsrutiner ska synkroniseras och 
fastställas.  

 
Tidplan: 
• Startar direkt efter slutligt beslut, dvs senast 1 mars. 
• 1 oktober 2017. Alla uppgifter kring tariffer och kodsträngar klara inför kon-

verteringen av VMKFs verksamhetssystem, se även under punkten IT.  
• 1 november 2017. Ekonomisk brytpunkt. VafabMiljös ekonomisystem förbe-

rett för verksamhetsöverlämningen. 
• 31 december 2017. Slutlig ekonomisk avstämning och reglering. 
• 31 mars 2018. Senaste datumet för överföring av RUF. 

 
IT 
Uppgifterna i VMKFs kund- och faktureringssystem ska konverteras in till 
VafabMiljös IT-system. Utöver kartläggningen av respektive system ska 
analyser, provkonverteringar och funktionstester genomföras innan den skarpa 
konverteringen kan ske 

 
Tidplan: 
• 1 Mars 2017. Uppstart av kartläggning och framtagning av detaljerad 

konverteringsplan. 
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• Maj 2017. Projektstart  
• 1 November 2017. Konvertering genomförd och systemet är i drift. 

 
Insamling 
En översyn ska göras av statusen i VMKFs system för att säkerställa att alla 
hämtningsuppgifter är korrekta och upplagad på det sätt som krävs för konverte-
ringen. Särskilt viktigt är det att säkerställa statusen på de uppgifter som finns i 
systemet när det gäller hämtningsschema och taggning.  

 
Tidplan: 
• Pågår. 
• 1 oktober 2017. Alla hämtningsuppgifter korrekta inför konverteringen.  

 
Kundservice och kommunikation 
Kundserviceverksamheten, faktureringen och kommunikationen ska kartläggas 
innan överlämningen. Blanketter, informationsmaterial och hemsidan ska kon-
verteras till VafabMiljö-mallar som finns framtagna. Handläggningstider, ärende-
rutiner, statistikuppgifter mm behöver dokumenteras.   
 
En gemensam kommunikationsplan för VafabMiljö, VMKF och KAK-kommu-
nerna så att hushållen och fastighetsägarna vet vad som gäller när ansvaret över-
lämnas. 

  
Tidplan: 
• Startar direkt efter slutligt beslut, dvs 1 mars 2017. 
• 1 september 2017 kommunikationsplan klar. 
• 1 september 2017. Bemanningssituationen för kundservice måste vara säker-

ställd inför överlämningen den 1 november. 
• 1 oktober 2017. Utbildning av alla medarbetare i kundservice genomförd. 
• 1 november 2017. Kundservice redo att ta samtal och hantera ärenden i KAK. 

 
 

Förslag till beslut 
I enlighet med kommunstyrelsens förslag och mot bakgrund av den utredning om 
det framtida renhållningsansvaret som Västra Mälardalens kommunalförbund ge-
nomfört och tidigare beslut i ärendet, beslutar kommunfullmäktige att 
 
- kommunens överenskommelse med VafabMiljö kommunalförbund om 

undantag från Förbundsordningens § 3 upphör att gälla från och med den 1 
november 2017 samt godkänna de föreslagna åtgärderna och tidplanen för 
verksamhetsöverlämning från Västra Mälardalens kommunalförbund till 
VafabMiljö kommunalförbund när det gäller följande verksamheter:  
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• Kundservice, fakturering, information och administration av kommunens 
renhållningsabonnemang och renhållningstaxa. 

• Upprättande av renhållningstaxa, renhållningsordning och avfallsplan 
 

- uppdatera förbundsordningen för Västra Mälardalens kommunalförbund med 
anledning av verksamhetsöverlämningen till VafabMiljö kommunalförbund 

 
 
 
 
Claes-Urban Boström 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Socialnämnden, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Ny fördelning av platserna vid HVB och stöd-
boendet på Tallåsgården (KS 2017/xx) 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört en inspek-
tion/tillsyn vid kommunens boende för ensamkommande barn och 
ungdomar på Tallåsgården. I tillsynsbeslutet ställer IVO krav på 
kommunen att åtgärda följande brister: 

- de ungdomar som placeras i stödboende ska ha egna rum 

- lokalerna inom HVB ska vara utformade med hänsyn tagen till 
den personliga integriteten, t.ex. så att inskrivna ungdomar 
tillförsäkras möjlighet till avskildhet. 

 
Nämnden ska skriftligt redovisa hur nämnden avser att åtgärda 
bristerna. Nämndens svar till IVO bygger på att kommunstyrelsen 
godkänner ett förslag till omfördelning av platserna vid kommunen 
HVB-hem och stödboende. 
 
Socialnämnden en ny fördelning av boendeplatserna på Tallås-
gården enligt följande: 

- stödboendet (våning 3) minskar antalet platser från åtta till sex 
och avser ungdomar från 18 år 

- våning två, som idag är HVB-hem för åtta ungdomar, blir 
stödboende för fem ungdomar i åldern 17-18 år. 

 
Förslaget innebär att: 

- några ungdomar kommer att behöva omplaceras inom kommu-
nens boenden för ensamkommande ungdomar 

- antalet platser sammantaget för HVB Skogsudden och HVB- 
och stödboende Tallåsgården minskar med fem platser. Minsk-
ningen kommer att få konsekvenser för den årliga ersättningen 
som kommunen erhåller från Migrationsverket. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialnämndens protokoll 2017-01-24, § 7 jämte socialförvalt-
ningens tjänsteskrivelse 2017-01-10 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2017-01-24  10  
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg och 
akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 7 
Förslag till ny fördelning av platserna vid 
HVB och stödboendet på Tallåsgården 
(SN 2017/10) 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har genomfört en inspek-
tion/tillsyn vid kommunens boende för ensamkommande barn och 
ungdomar på Tallåsgården. I tillsynsbeslutet från inspektionen 
ställer IVO krav på kommunen att åtgärda en del brister som upp-
märksammats vid besöket. Bristerna avser såväl stödboendet som 
HVB-hemmet. De krav som ställs är att nämnden ska säkerställa: 
 
- Att de ungdomar som placeras i stödboende har egna rum. 
- Lokalerna inom HVB är utformade med hänsyn tagen till den 

personliga integriteten, tillexempel så att inskrivna ungdomar 
tillförsäkras möjlighet till avskildhet. 

 
Nämnden ska senast den 20 januari 2017 skriftligt redovisa hur 
nämnden avser att åtgärda bristerna. 
 
Med anledning av detta föreslår socialförvaltningen en ny fördel-
ning av boendeplatserna på Tallåsgården. 
 
Ovan nämna förslag innebär att några ungdomar kommer att be-
höva omplaceras inom kommunens boenden för ensamkommande 
ungdomar. Detta kommer att ske i samverkan med ungdomarna, 
deras handläggare och godemän. 
 
För kommunen innebär omfördelningen att antalet platser totalt 
minskar med fem platser, vilket kommer att få konsekvenser för 
den årliga ersättningen som kommunen erhåller från migrations-
verket. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-10 
 

Beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag och lämnar 
ärendet vidare till kommunstyrelsen för beslut. 



 

 

TJÄNSTEKRIVELSE Sida 1 (2) 

Datum Vår beteckning 
2017-01-10  

Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 

Socialförvaltningen  Socialnämnden 

  

Vår handläggare  

Avdelningschef Maria Rosenqvist  
  

 

 

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 ny fördelning av platserna vid HVB och 
stödboendet på Tallåsgården 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har genomfört en inspektion/tillsyn vid 

kommunens boende för ensamkommande barn och ungdomar på Tallåsgården.  

I tillsynsbeslutet från inspektionen ställer IVO krav på kommunen att åtgärda en 

del brister som uppmärksammats vid besöket. Bristerna avser såväl stödboendet 

som HVB-hemmet, se bilagor. De krav som ställs är att nämnden ska säkerställa 

 Att de ungdomar som placeras i stödboende har egna rum 

 Lokalerna inom HVB är utformade med hänsyn tagen till den personliga 

integriteten, tillexempel så att inskrivna ungdomar tillförsäkras möjlighet till 

avskildhet. 

Nämnden ska senast den 20 januari 2017 skriftligt redovisa hur nämnden avser att 

åtgärda bristerna. 

Förvaltningens förslag 

Med anledning av detta föreslår socialförvaltningen en ny fördelning av 

boendeplatserna på Tallåsgården. 

 Stödboendet (våning 3) minskar antalet platser från åtta till sex och avser 

ungdomar från 18 år.  

 Våning två, som i dag är HVB för åtta ungdomar, blir stödboende för fem 

ungdomar i ålder 17 till 18 år.   

Ovan nämnda förslag innebär att några ungdomar kommer att behöva omplaceras 

inom kommunens boenden för ensamkommande ungdomar. Detta kommer att ske 

i samverkan med ungdomarna, deras handläggare och godemän. 

För kommunen innebär omfördelningen att antalet platser sammantaget för HVB 

Skogsudden och HVB- och stödboende Tallåsgården minskar med 5 platser, från 

38 till 33 platser. Minskningen kommer att ge konsekvenser i den ersättning som 

kommunen erhåller från migrationsverket för dessa platser.  

Däremot innebär omfördelningen inte någon minskning av antalet ensam-

kommande ungdomar som kommunen har ansvar för.  



   
  Sida 2 (2) 

 
Datum Vår beteckning 

   
 

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 

Alla ungdomar som är placerade utanför kommunens två boenden erhåller 

kommunen fortfarande ersättning för. 

Förslag till beslut 

Att socialnämnden godkänner förvaltningens förslag och lämnar ärendet vidare 

till kommunstyrelsen för beslut 

 

 

 

Pámela Strömberg Ambros 

Förvaltningschef   Maria Rosenqvist 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2017-01-30    

 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
 

KFD, ekonomen för kommunstyrelsen, akten 
 

Utdragsbestyrkande 

   

  
§  
Bidrag ur integrationsmiljonen – Film- och 
teaterföreningen (KS 2016/79) 
Kommunstyrelsen beslutade i januari 2016 att avsätta en miljon av 
de 19,9 miljoner kronor kommun fått av regeringen för att hantera 
flyktingsituationen fri att söka ur olika verksamheter och organisa-
tioner. Beslut om tilldelning av medel fattas av kommunstyrelsen 
enligt ett enkelt ansökningsförfarande där den som söker ska upp-
ge syfte, budget och om det finns andra typer av stöd redan. De 
som får medel beviljade ska sedan lämna en slutredovisning till 
kommunstyrelsen. 

Film- och teaterföreningen har lämnat in en ansökan om 39 000 
kronor ur medlen för integration. Integrationsbidrag skulle egent-
ligen beviljas av kommunstyrelsen under 2016 (även om projekten 
kan pågå 2017) men denna ansökan har inte kunnat handläggas 
ordentligt förrän nu. Summan är ganska exakt det som återstår av 
potten för integrationsprojekt på en miljon kronor. 

De sökta medlen ska användas till ett filmprojekt i samarbete mel-
lan film- och teaterföreningen och SFI:n. Det kommer att bjudas 
på gratis film med olika inriktningar och själva valet av filmer, 
bokningar, annonsering med mera blir ett projekt i samarbete mel-
lan föreningen och SFI-studerande. Filmföreställningarna blir öpp-
na för alla och kommer att erbjudas en gång i månaden vår och 
höst. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att ansökan ska beviljas. 
 

Underlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Ansökan från Film- och teaterföreningen 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-01-24 

 
Beslut Kommunstyrelsen beviljar Film- och teaterföreningen ansökan om 

39 000 kronor till ett filmprojekt. 
  
 Motivering: Projektet stämmer väl överens med målen för de 

avsatta medlen. Föreställningarna kommer att bidra positivt till ett 
mångkulturellt kulturutbud och projektet till integrationen i 
Kungsör. 

 











 

TJÄNSTESKRIVELSE 
 Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2017-01-24 KS 2016/79 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsen 
Avdelningen för kultur, fritid, kommunikation  
Vår handläggare  
Avdelningschef Astrid Qvarnlöf  
  
 
 

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 

Ansökan ur medlen för integration –  
Film- och teaterföreningen 
Film- och teaterföreningen har lämnat in en ansökan om 39 000 kronor ur medlen 
för integration. Integrationsbidrag skulle egentligen beviljas av kommunstyrelsen 
under 2016 (även om projekten kan pågå 2017) men denna ansökan har inte 
kunnat handläggas ordentligt förrän nu. Summan är ganska exakt det som återstår 
av potten för integrationsprojekt på en miljon kronor. 
 
De sökta medlen ska användas till ett filmprojekt i samarbete mellan film- och 
teaterföreningen och SFI:n. Det kommer att bjudas på gratis film med olika 
inriktningar och själva valet av filmer, bokningar, annonsering med mera blir ett 
projekt i samarbete mellan föreningen och SFI-studerande. Filmföreställningarna 
blir öppna för alla och kommer att erbjudas en gång i månaden vår och höst. 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att Kommunstyrelsen beviljar ansökan. 
Projektet stämmer väl överens med målen för de avsatta medlen. 
Föreställningarna kommer att bidra positivt till ett mångkulturellt kulturutbud 
och projektet till integrationen i Kungsör. 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström   
Kommunchef  Astrid Qvarnlöf  

Avdelningschef 
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