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Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2018-10-24    
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Socialförvaltningen, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Införande av pris för att uppmärksamma 
medarbetare som utfört förtjänstfulla 
insatser (SN 2018/163) 
 
Socialnämnden fick vid sitt sammanträde i augusti via en 
föredragning av medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, 
Magdalena Johansson information om det fantastiska arbete som 
görs av en medarbetare i förvaltningen för att åtgärda och behandla 
bensår. Nämnden tyckte att den medarbetare som utför detta arbete 
skulle bjudas in till nämnden för att delge sitt arbete och att hon 
skulle uppmärksammas både själv och tillsammans med sin 
arbetsgrupp. 
 
Utifrån detta ställningstagande av nämnden behandlades frågan i 
presidieberedningen som konstaterade att det finns många med-
arbetare som gör mycket värdefulla insatser i förvaltningen men 
som inte alltid kommer till nämndens kännedom. Presidiet gjorde 
bedömningen att det skulle vara värdefullt att uppmärksamma fler 
medarbetare som gör goda insatser för våra brukare/klienter. 
Chefer och/eller medarbetare föreslås två gånger per år nominera 
medarbetare som utifrån sina extraordinära insatser bör 
uppmärksammas och tilldelas ett pris. Priset består av ett diplom 
och en blomsterbukett samt tårta till medarbetarens arbetsgrupp. 
De insatser som ska belönas ska vara insatser som är 
värdeskapande för våra klienter/brukare. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-12 
 

 
Förslag till beslut Socialnämnden inför ett pris för att uppmärksamma medarbetare  

som utfört förtjänstfulla insatser för våra brukare/klienter. 
 
- Priset utdelas två gånger per år. 
 
- Chefer och medarbetare kan med en motivering nominera  
  personer till detta pris. 
 
- Socialnämnden beslutar om vem som skall erhålla priset. 
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Datum Vår beteckning 
18-10-12  
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
 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 

Införande av pris för att uppmärksamma 
medarbetare som gjort förtjänstfulla insatser för 
socialförvaltningen 
 
Socialnämnden fick vid sitt sammanträde i augusti via en föredragning av 
medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, Magdalena Johansson information om 
det fantastiska arbete som görs av en medarbetare i förvaltningen för att åtgärda 
och behandla bensår. Nämnden tyckte att den medarbetare som utför detta arbete 
skulle bjudas in till nämnden för att delge sitt arbete och att hon skulle 
uppmärksammas både själv och tillsammans med sin arbetsgrupp. 
 
Utifrån detta ställningstagande av nämnden behandlades frågan i presidie-
beredningen som konstaterade att det finns många medarbetare som gör mycket 
värdefulla insatser i förvaltningen men som inte alltid kommer till nämndens 
kännedom. Presidiet gjorde bedömningen att det skulle vara värdefullt att 
uppmärksamma fler medarbetare som gör goda insatser för våra brukare/klienter. 
Chefer och/eller medarbetare får två gånger per år nominera medarbetare som 
utifrån sina extraordinära insatser bör uppmärksammas och tilldelas ett pris. 
Priset består av ett diplom och en blomsterbukett samt tårta till medarbetarens 
arbetsgrupp. De insatser som ska belönas ska vara insatser som är värdeskapande 
för våra klienter/brukare. 
 
Förslag till beslut 
 

- Socialnämnden inför ett pris för att uppmärksamma medarbetare som 
utfört förtjänstfulla insatser för våra brukare/klienter 

- Priset utdelas två gånger per år  
- Chefer och medarbetare kan med en motivering nominera personer till 

detta pris 
- Socialnämnden beslutar om vem som skall erhålla priset 

 
 
 
 
Lena Dibbern 
Socialchef  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2018-10-24    
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Tina Jansson, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Årets medarbetare 2018 (SN 2018/163) 
 
 

 
 
 

Förvaltningens förslag presenteras på 
sammanträdet. 
 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2018-10-24   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§  
Lägesrapport larmet Södergården 
 

 
Ärendet föredras muntligt för nämnden. 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2018-10-24   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§  
Information från Tina Jansson, Hälso- och 
sjukvården 
 

 
Tina Jansson, sårbehandlingsansvarig 
undersköterska HSO, informerar om sitt  
arbete för att åtgärda och behandla bensår. 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2018-10-24   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§  
Pågående projekt 
 

Information om pågående projekt lämnas 
muntligt vid sammanträdet. 

 

 
 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2018-10-24   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§  
Information från förvaltningen (SN 2018/7) 
 

Utöver månadens sammanställning lämnas 
information muntligt vid sammanträdet. 

 

Enligt önskemål från socialnämnden har förvaltningen 
sammanställt en förteckning över periodens viktigaste händelser. 
 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Sammanställning över periodens viktigaste händelser 
2018-10-08 

    
Förslag till beslut Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 
 
 



Viktiga händelser rapport oktober nämnd den 8 oktober 2018 

  

 
 

 
 
 

Periodens viktigaste händelser förvaltningsövergripande 
- Anställt en IT-strateg med inriktning mot välfärdsteknik, kommer till 181119 
- Översyn av taxor- och avgifter inklusive tillämpningsföreskrifter för politiskt 

ställningstagande  
- I dialog med KKTAB gjort en översyn av vilka lokaler vi kan lämna och vilka vi 

behöver i framtiden har påbörjats 
 

Periodens viktigaste händelser Vård och omsorg 
- Planering inför uppdelning av hemtjänst och hemsjukvård i geografiska områden 

(väster, öster, landsbygd) pågår. Det är ett första steg inför införande av 
planeringsverktyg för hemtjänst. 

- Utredning pågår hur framtida arbetet kring personer med demenssjukdom ska se ut 
och vad vi behöver för att möta framtida behov. Översyn av hela kedjan kommer att 
ske. 

- Arbetsmiljöverket är nöjda med våra åtgärder och har lagt ner ärendet kring 
äldreomsorg 

- Arbetsmiljöverket är nöjda med våra åtgärder och har lagt ner ärendet kring 
Grindstugan 

- Avvikelse kommer att skickas till Tunstall v 41 rörande trygghetslarm utifrån 
funktionalitet 

- Fyra medarbetare har gått utbildning som vägledare för delaktighetsmodellen inom 
VFF. Tre chefer har också deltagit under en halvdag. Medarbetarna (2 i varje grupp) 
kommer leda en slinga på syrenen och inom daglig verksamhet under utbildningen. 
Slingan rör brukarinflytande. Arbetssättet är antaget inom hela länet och detta är sista 
utbildningstillfället som genomförs. 
 

Periodens viktigaste händelser IFO 
Utredningsenheten 

- Samtliga medarbetare har deltagit i en tvådagars utbildning i Traumamedveten omsorg 
i Rädda barnens regi.  

- Inflödet av ärenden med inslag av våld i nära relationen har ökat under de senaste 
månaderna, vilket ökar behovet av mer kunskap i frågan och ett strukturerat arbetssätt 
och tydlig process. 

- Antalet inkomna anmälningar har ökat till ca tre st per dag. 
-  Arbetet för att förbättra samverkan IFO/skolan är fullt pågående och med positiv 

förväntan hos alla inblandade  
- Med anledning av brist på boendelösningar vistas fler brukare kvar på HVB trots 

avslutad behandling, vilket medför en merkostnad. 
- IVO har haft inspektion på Tallåsgården den 17 september. Ledning samt personal 

arbetar med förbättringar gällande det som framkommit vid inspektionen.  
- Många utskrivna ungdomar som sökt tillfälliga uppehållstillstånd utifrån nya 

gymnasielagen befinner sig i en svår situation såväl ekonomiskt som känslomässigt, 
vilket påverkar både personal och inskrivna ungdomar i verksamheten i stor 
utsträckning. Flera av dessa ungdomar vänder sig regelbundet till personalen på 
Tallåsgården med frågor om boende, ekonomi, sitt ärende på Migrationsverket osv. 



Viktiga händelser rapport oktober nämnd den 8 oktober 2018 

 
 
 
 
 

 

Arbetsmarknad och försörjning (AoF) 
- En livsmedelskontroll på Stationskaféet utfördes av VMMF utan anmärkning. 
- En ny slags samverkan med Arbetsförmedlingen har möjliggjort att vi mer 

tidseffektivt kan möta upp behoven hos målgruppen som avslutar sin etableringsperiod 
genom att bl.a. kunna erbjuda Extratjänster. 

- Antalet ungdomar till försörjningsstöd som fått inhibitionsbeslut från Migrationsverket 
utifrån gymnasielagen uppgår till fem stycken. 

Öppenvårdsenheten 
- En hel del fortbildningar/utbildningar pågår under hösten för flera av 

personalen bl.a.”Trygga-Barn” utbildning, ADDIS-utbildning både 
vuxna och ung. Vi kan då identifiera riskbruk-missbruk-beroende 
utifrån sjukdomskriterierna (då substansberoende är sjukdoms-
klassad) och bättre avgöra vilken behandlingsinsats klienter är i 
behov av. 

- Ungdomsmottagningen, UM - arbetet fortgår som tidigare utan egna 
lokaler även om vi också fått indikationer på att kommunen ej ämnar 
ha kvar UM-arbetet lokalt. 

- Alla behandlare har fullt upp i sina tjänster, ca 80 st fördelat på 7 
behandlare och ett par ärenden som är krävande och där flera 
behandlare arbetar i samma uppdrag. 

- På IFO finns ett familjefridsteam som är sammansatt utifrån funktion 
och behov för att jobba effektivt i ärenden med våld i nära 
relationer. Teamet jobbar under hösten med att se över 
arbetsrutinerna. 

- Öppenvården finns med i kommunens fältarbete och kommer närvara 
ca: 5 ggr/år i samplanering tillsammans med Ung-grupp där skola, 
polis och socialtjänst samverkar.  

- Skolan i Kungsör har bjudit in öppenvården för att prata om droger 
och ANDT-arbete.  

- Ledningsgruppen på IFO har nyligen sammansatt en grupp som 
kommer att förbereda arbetet inför att Barnkonventionen blir lag 
2020  
 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2018-10-24    
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen och akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Revidering av avgifter inom socialtjänsten 
(SN 2018/162) 

 
Utgångspunkten är att avgifterna inom socialtjänsten bör revideras 
årligen. Den senaste revideringen genomfördes i juni 2017. 
 
De större förändringarna som nu föreslås är att  
 
• måltidsavgifter för inom LSS-verksamheten för barn och 

unga reduceras och anpassas till konsumentverkets 
kostnadsberäkning för barn och unga 
 

• ingen reduktion av omsorgsavgiften sker inom särskilt 
boende då personen tillfälligt lämnar sitt boende, detta pga. 
att maxtaxan uppnås redan efter 5,7 timmars insatser/månad 
 

• regler för färdtjänst som tagits bort ur detta dokument återgår 
liksom före 2018 till färdtjänstreglementet  

 
 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-17 
• Bilaga: Avgifter inom socialtjänsten 

 
 

Förslag till beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till nya avgifter 
från och med den 1 januari 2019 som sitt eget och överlämnar 
ärendet till kommunstyrelsen för vidare handläggning. 
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Datum Vår beteckning 
18-10-17  
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
 Socialonämnden  
  
Vår handläggare  
Helena Björnberg 
Handläggare 

 

  
 
 
 

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 

Revidering av avgifter inom socialtjänsten 
 
Avgifterna i socialtjänsten revideras årligen. Förslag till nya avgifter redovisas i 
2019 års avgifter inom socialtjänsten, se bilaga.  
 
De större förändringarna är att  
 

• måltidsavgifter för inom LSS-verksamheten för barn och unga reducerats 
och anpassats till konsumentverkets kostnadsberäkning för barn och unga 

• ingen reduktion av omsorgsavgiften sker inom särskilt boende då 
personen tillfälligt lämnar sitt boende, detta pga. att maxtaxan uppnås 
redan efter 5,7 timmars insatser/månad 

• regler för färdtjänst har tagits bort ur detta dokument återgår liksom före 
2018 till färdtjänstreglementet  

 
Socialnämnden föreslås besluta  
 
Att godkänna förvaltningens förslag till avgifter för 2019 och  
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare handläggning  
 
 
 
Lena Dibbern   Helena Björnberg 
Socialchef   Handläggare 
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Avgifter inom socialtjänsten att gälla från 2019 
 
Ingen betalar mer för omvårdnad och beviljade hemtjänstinsatser än vad avgifts-
utrymmet tillåter och aldrig mer än den s.k. maxtaxan. Det innebär ett högkost-
nadsskydd med en högsta avgift för hemtjänst och omvårdnad i ordinärt och sär-
skild boende och kommunala hälso- och sjukvård.  
Maxtaxan beräknas som en tolftedel av 0,5392 x prisbasbeloppet. För 2019 är 
maxtaxan 2 089 kronor i månaden. 

1. Måltidsavgifter 
Inga måltidsavgifter ingår i högkostnadsskyddet. 

 
Måltidsavgifter för personer med beviljad matservice pensionärer 
 

Frukost 25 kr/måltid 
Lunch, inkl. smör, bröd och dryck 65 kr/måltid 
Lunch, exl. smör, bröd och dryck 50 kr/måltid 
Kvällsmat 40 kr/måltid 

 
Måltidsavgift för mattjänst, matlåda 
För den som behöver utkörning av matlåda förslås även fortsättningsvis att ett 
biståndsbeslut reglerar möjligheten till att få matlåda levererad till hemmet. 
 

Kyld matlåda (ink utkörning) 50 kr/måltid 

 

Måltidsavgifter i Mistelns restaurang, ej beviljad matservice 
Måltidsavgifter för ej pensionärer 
 
Även fortsättningsvis bör måltider kunna erbjudas i enlighet med nedanstående 
prissättning. 
 

Lunch, inkl. smör, bröd och dryck 80 kr/måltid 
Kvällsmat, inkl. smör, bröd och dryck 70 kr/måltid 
Varm lunchlåda 70 kr/måltid 

 

Måltidsavgifter för personer i daglig verksamhet LSS 
 

Lunch, inkl. smör, bröd och dryck 65 kr/måltid 
Varm lunchlåda exl. smör, bröd och dryck 50 kr/måltid 
Kvällsmat 40 kr/måltid 



  
 
 

Sida 2 (5) 

 Måltidsavgifter LSS - Karlavagnen och stödfamilj 
a) Måltider för barn upp till 16  år 

Frukost 20  
Lunch 35 
Mellanmål 20  
Kvällsmat 35 

b) Måltider för ungdom från 16 år 
Frukost 25  
Lunch 40 
Mellanmål  25  
Kvällsmat 40  

 
Måltidsavgifter föreslås enligt konsumentverket kostnadsberäkning för barn 
och unga 
Ålder 0-5 år 

Frukost 7:50 kr/måltid  
Lunch 11 kr/måltid 
Mellanmål 7:50 kr/måltid 
Middag 11 kr/måltid 

 
Ålder 6-9 år 

  

Frukost 11:50 kr/måltid  
Lunch 17 kr/måltid 
Mellanmål 11:50 kr/måltid 
Middag 17 kr/måltid 

 
Ålder 10-13 år 

Frukost 13:50 kr/måltid  
Lunch 19:50 kr/måltid 
Mellanmål 13:50 kr/måltid 
Middag 19:50 kr/måltid 

Ålder över 14 år 
Frukost 16:50 kr/måltid  
Lunch 24 kr/måltid 
Mellanmål 16:50 kr/måltid 
Middag 24 kr/måltid 

 
 
Måltidsavgifter Gillestugan 

Mat i samband med dagverksamhet 95 kr/dag 
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Måltidsavgifter korttidsvistelse och växelvård, Socialtjänstlagen 
Full avgift debiteras från och med den dag personen tar platsen i besittning. På 
motsvarande sätt debiteras ingen avgift för den dag som personen lämnar platsen. 

I de fall personen tillfälligt lämnar platsen för en vistelse i egen bostad, på vårdin-
rättning eller annat ställe, debiteras ingen avgift.  

Vid planerad frånvaro debiteras ingen avgift inte under förutsättning att maten 
avbeställs senast kl 8.00 två dagar innan planerad frånvaro.  

Vid akut vårdinrättning debiteras ingen avgift. 

 
Måltidskostnad korttidsboende 120 kr/dygn 

Måltidsavgifter i särskilt boende  
Full avgift debiteras från och med den dag personen tar platsen i besittning. På 
motsvarande sätt debiteras ingen avgift för den dag som personen lämnar platsen. 

Vid planerad frånvaro debiteras ingen avgift inte under förutsättning att maten 
avbeställs senast kl 8.00 två dagar innan planerad frånvaro. 

I de fall personen tillfälligt lämnar platsen för en vistelse i egen bostad, på vårdin-
rättning eller annat ställe, debiteras ingen avgift. 

Vid akut vårdinrättning debiteras ingen avgift. 

 
Matabonnemang för den som bor i särskilt boende 
(frukost, lunch, middag och mellanmål) 

 
3 200kr/månad 

 
2. Omvårdnadsavgifter 
Omvårdnadsavgifter ingår i högkostnadsskyddet.  

Full avgift debiteras från och med den dag personen tar platsen i besittning. På 
motsvarande sätt debiteras ingen avgift för den dag som personen lämnar platsen. 

I de fall personen tillfälligt lämnar platsen för en vistelse i egen bostad, på vårdin-
rättning eller annat ställe, debiteras ingen avgift. 

I de fall personen tillfälligt lämnar platsen för akut vårdinrättning debiteras ingen 
avgift. 

I de fall personen tillfälligt lämnar platsen för en vistelse på annat ställe, debiteras 
ingen avgift om det meddelats två veckor innan. 
 

Korttidsvistelse och växelvård  67 kr/dygn 
Särskilt boende – Tallåsgården och Södergården  2 013 kr/mån 
Korttidsvistelse och växelvård 70 kr /dygn 
Särskilt boende –Södergården - Maxtaxa 2089 kr/månad 
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3. Hemtjänstavgift 
Biståndsprövade hemtjänstinsatser 
Hemtjänstavgifterna ingår i högkostnadsskyddet. Avgiften för följande bistånds-
prövade insatser baseras på en timpris om 367 kr/timma.  

Ingen höjning föreslås då timtaxan är högre än Arboga (351:-) och Köping (300:-) 
och flertalet andra kommuner 

Vid annan frånvaro än sjukdom ska den enskilde minst en vecka i förväg avsäga 
sig hemtjänsten för att inte debiteras kostnaden. 

Hemtjänstavgift för makar debiteras den av makarna som har insatsen. Skulle 
båda makarna ha hemtjänstinsats debiteras var make för sig. 
 

Enstaka hemtjänstinsatser – upp till maxtaxa, 5,7 
timmar/månad 

367 kr/timme 

Daglig hjälp  2 013 kr/mån 
Maxtaxa från 5,7 timmar/månad 2 089 kr/mån 
Trygghetslarm 250 kr/mån 
Trygghetslarm (make/maka/sambo) 100 kr/mån 
Larmbesök av hemtjänst 367 kr/timme 
Borttappad larmknapp 950 kr 

 
4. Avgifter för hemsjukvård och hembesök 

 
Inskriven i hemsjukvården betalar en månadskostnad. Övriga debiteras endast ett 
besök per dag. 

 
Inskriven i hemsjukvård  250 kr/mån 
Inskriven i hemsjukvård 260 kr/mån 
Hembesök dagtid 07:00-17:00  110 kr/besök 
Hembesök övrig tid samt helger  180 kr/besök 
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5. Öppenvårdstaxa Resursteamet 
För externa kunder som nyttjar Resursteamets öppenvård gäller följande taxa: 

 
Urinprovtagning, UP Drogkontroll 350 kr 
Återpreventionskurs, ÅP 5 000 kr 
Haschavvänjningsprogram, HAP 6 000 kr  
Enskilda behandlingssamtal 1 000 kr 
Familjebehandling   
ADDIS  6 000 kr 

För klienter inom Kungsör 
 

Urinprovtagning, UP Drogkontroll till kunder/ 
klienter utan remiss 

250 kr 

Urinprovtagning, UP Drogkontroll till kunder/ 
klienter med remiss 

0 kr 

 
 

6. Placeringar  
 

Enligt Socialtjänstförordningen 6 kap 1 § får avgiften uppgå till högst 80 kronor/dygn 
för vuxna placerade vid stöd och hjälpinsatser av behandlingskaraktär. 

 
Skyddat boende, vuxen  80 kr/dygn 
Skyddat boende, barn 0-5 år 37 kr/dygn 
Skyddat boende, barn 6-9 år 57 kr/dygn 
Skyddat boende, barn 10-13 år 66 kr dygn 
Skyddat boende, barn 14-  80 kr/dygn 

 
 

Vuxna placerade 80 kr/dygn 
 
 
 
 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2018-10-24    
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Ny hyresnivå i individ- och familjeomsorgens 
lokaler, Turisten 6 (SN 2018/160) 
I budgetberedningen fastslogs en ökad hyresnivå för Turisten 6, 
dvs. individ- och familjeomsorgens lokaler, om 480 000 kronor/år 
vilket finns avsatt i socialnämndens budget från 2019 och framåt. 
Socialförvaltningen har nu fått en korrigerad kalkyl för hyresni-
vån. Det visade sig att när beräkningar för ventilation, el, rör och 
bygg var genomförda så blev kostnaderna för ombyggnationen 
högre än först beräknat. 
 
I varje kalkyl föreligger en osäkerhetsfaktor på +/- 15 procent 
eftersom det när man bygger i ett befintligt hus finns så många 
osäkerhetsparametrar.  
 
Enligt den nya kalkylen kommer den årliga hyreshöjningen att 
uppgår till 568 000 kronor/år med en osäkerhetsfaktor på +/- 15 
procent, vilket innebär en ökad hyra på mellan 480 000 kronor till 
650 000 kronor.  
 
Den nya kalkylen kan innebära att de avsatta 480 000 kronor 
räcker men kan också innebära en hyreshöjning med 650 000 
kronor. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-17 
 

Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen begära 170 000 
kr/år i ramförstärkning att utnyttja i den omfattning som behövs 
utifrån ombyggnationens faktiska kostnad. 
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Förslag till beslut om ny hyresnivå i Turisten 6, dvs. 
IFO:s lokaler 
 
I budgetberedningen fastslogs en ökad hyresnivå för Turisten 6, dvs. IFO:s lokaler, 
om 480 tkr/år vilket finns avsatt i socialnämndens budget från 2019 och framåt. Vi 
har nu fått en korrigerad kalkyl för hyresnivån. Det visade sig att när beräkningar för 
ventilation, el, rör och bygg var genomförda så blev kostnaderna för ombyggnationen 
högre än först beräknat. 
 
I varje kalkyl föreligger en osäkerhetsfaktor på +/- 15 % eftersom det när man bygger 
i ett befintligt hus finns så många osäkerhetsparrametrar. 
 
Enligt den nya kalkylen kommer den årliga hyreshöjningen att uppgår till 568 t kr/år med en 
osäkerhetsfaktor på +/- 15 %, vilket innebär en ökad hyra på mellan 480 tkt till 650 tkr.  
 
Den nya kalkylen kan innebära att de avsatta 480 tkr räcker men men kan också innebära en 
hyreshöjning med 650 tkr. 
 
Socialnämnden föreslås besluta  
 
att äska 170 tkr/år i ramförstärkning att utnyttja i den omfattning som behövs utifrån 
ombyggnationens faktiska kostnad.   
 
 
 
Lena Dibbern 
Socialchef  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2018-10-24   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§  
Budgetuppföljning per den 30 september 
2018 (SN 2018/22) 
 

Uppföljning lämnas vid sammanträdet,  
inklusive rapport om bl.a.  
- beläggningsstatistik och  

    - uppföljning av placeringar 
 

 

 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2018-10-24   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Socialnämndens mål 2019 – 2021  
(SN 2018/46) 
Enligt kommunens mål- och resultatstyrningsprocess ska nämnder 
och styrelser årligen besluta om tidsatta och mätbara mål.  
Socialnämnden har 2018-05-24, § 65 beslutat om budget 2019 - 
2021 men avvaktade med beslut om mål tills kommunfullmäktige 
reviderat sina mål. 
 
Av socialchef Lena Dibberns tjänsteskrivelse framgår att arbetet 
med att ta fram mätbara mål för nämnden har inriktats på att välja 
sju mål där det är som mest angeläget att utveckla verksamheten.  
 
Ett antal förslag till mål är framtagna, med en beskrivning av vad 
respektive mål kan innebära för förutsättningar. Socialchefen 
föreslår att socialnämnden beslutar om en övergripande målbild 
samt sju nämndmål med indikatorer för varje mål som målsätts 
och tidsätts. 

    
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialchefen Lena Dibberns tjänsteskrivelse 2018-09-19, 
reviderad 2018-10-10 och 2018-10-11 
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Datum Vår beteckning 
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Reviderad 2018-10-11 
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 Socialnämnden 
  
Vår handläggare 
Lena Dibbern 
socialchef 
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Socialnämndens mål 2019-2021 
 
Övergripande kommunal styrning 
 
Kungsörs kommuns vision, ledord och mål 
Kungsörs kommun har en vision för 2025. För att nå visionen har 
kommunfullmäktige även fattat beslut om tre ledord och fem övergripande mål, se 
nedan. 
 
Vision 2025 
"Vårt Kungsör är den naturnära attraktiva Mälarkommunen, där vi med öppenhet och 
kreativitet får människor och företag att mötas och växa". Visionen är ledstjärnan för 
kommunens organisation.  
 
Öppenhet 
Vi är stolta över vårt Kungsör. Vi uppmuntrar och värnar om varandra med en öppen 
och positiv attityd. Olikhet och mångfald ser vi som en tillgång. Det finns möjlighet 
för alla att vara delaktiga och påverka vår framtida utveckling. 
 
Kreativitet  
I samverkan får vi saker att hända i ett Kungsör där både människor och företag 
växer.  
I ett kreativt klimat skapar vi engagemang och framåtanda. Långsiktiga lösningar, i 
takt med omvärldens förändring, bidrar till kommunens hållbara utveckling. Här tar 
vi tillvara idéer och kompetenser i en innovativ miljö som skapar fördelar och 
framgång. 
 
Närhet 
Vår kungliga livsmiljö är valet för den som vill leva hållbart och tryggt i den lugna 
orten eller på landsbygden. Kungsör är en plats där man vill vara. Här är det nära till 
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Mälaren, natur och frilufsliv, och det är enkelt att skapa en aktiv fritid. Vårt attraktiva 
och variationsrika boende i Mälardalen är en styrka där goda kommunikationer gör 
det möjligt att ta tillvara andra städers kvaliteter. 
 

Kommunfullmäktiges övergripande mål 
1. Kommunen ska ha 9000 invånare år 2025 
2. Kommunens resultat ska utgöra minst en procent av skatteintäkter och 

statsbidrag varje år 
3. År 2025 ska 75 % av kommunens fordonsflotta vara fosilfri 
4. Andel elever i årskurs nio som är behöriga till gymnasiet ska öka varje år med 

2017 som basår (målet riktas till barn- och utbildningsnämnden) 
5. Kommunen ska i samverkan med Arbetsförmedlingen och näringslivet, arbeta 

för att minska arbetslösheten de närmaste två åren med två procentenheter 
årligen med december 2017 som bas 
 

Nämnderna har därefter möjlighet att fatta beslut om sju nämndmål. 
 
Nationell styrning 
Förutom den kommunala målstyrningen finns nationella mål för socialtjänsten som 
regleras av socialtjänstlagen. Det finns särskilda mål för de tre delområden som 
ingår i socialtjänst: individ- och familjeomsorg, personer med funktionsnedsättning 
samt äldreomsorg, se nedan. 
 
Mål för socialtjänsten enligt lagstiftningen 

1. Omsorg om äldre människor 
Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag, 
kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, bemötas med respekt samt ha 
tillgång till god vård och omsorg. 
 
Kvaliteten i äldreomsorgen ska vara hög. Äldre och anhöriga ska kunna lita på att 
vården och omsorgen är bra och att det finns tillräckligt med anställda med lämplig 
utbildning och erfarenhet. 
 

2. Individ- och familjeomsorg 
Målet är att stärka förmågan och möjligheten till social delaktighet för människor i 
ekonomiskt och socialt utsatta situationer och att stärka skyddet för utsatta barn. 
Socialtjänsten ska främja var och ens ekonomiska och sociala trygghet och hjälpa till 
med att skapa jämlika levnadsvillkor. På så sätt görs det möjligt för människor att 
aktivt delta i samhällsgemenskapen. 
 
Delaktighet, självbestämmande och rättssäkerhet är grunden för en väl fungerande 
socialtjänst. Insatser inom socialtjänsten ska grundas på kunskap och ha god kvalitet. 
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De ska även utformas utifrån den enskildes behov och förutsättningar. Kontinuitet 
och möjligheten att få välja hur omsorgen och stödet ska utformas och av vem man 
tar emot insatserna är en viktig del i detta. 
 

3. Personer med funktionsnedsättning 
Målen för området Personer med funktionsnedsättning är en samhällsgemenskap 
med mångfald som grund, att samhället utformas så att människor med 
funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet och jämlikhet i 
levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning. 

Hinder för människors delaktighet i samhället ska rivas. Det är en fråga om jämlikhet 
och rättvisa. Kvinnor, män, flickor och pojkar med funktionsnedsättning ska ha 
möjlighet att verka i vardagen på lika villkor vad gäller delaktighet och 
tillgänglighet. 

Nämndens styrning av verksamheten 
Budget 2019-2021 
Socialnämnden har beslutat om budget 2019-2021 men avvaktade att besluta om mål 
för verksamheten tills kommunfullmäktige reviderat sina mål. Kommunfullmäktige 
beslutade på sitt sammanträde 2018-06-18 om de mål som framgår av detta 
dokument.  
 
Socialnämnden har i sitt budgetdokument beslutat om följande uppdrag till 
socialförvaltningen. 
 
Uppdrag 
 
Förvaltningsövergripande 
Kompetensförsörjning 
Nästan alla förvaltningens tjänster är svåra att rekrytera och det finns behov av 
sjuksköterskor, socialsekreterare och även undersköterskor. Förvaltningen får i 
uppdrag att arbeta med att öka sin attraktivitet som god arbetsgivare.  
Förvaltningen ska under 2019 redovisa en plan för att få fler heltidstjänster i 
verksamheten. 

 
Sjukfrånvaro  
Förvaltningen har hög sjukfrånvaro. Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med 
kommunens HR-avdelning vidta åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och därmed 
minska sjukfrånvaron och höja frisknärvaron.  
Vård- och omsorg ges också i uppdrag att planera för mer flexibla och hälsosamma 
scheman med stöd av tekniska lösningar t.ex. TES.  

 
Plan för den framtida äldreomsorgen 
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Nämndens och förvaltningens största utmaning för framtiden är att möta den stora 
volymökning som kommer att ske inom äldreområdet. Förvaltningen har redan i 
uppdrag att arbeta fram en plan för hur denna volymökning ska kunna mötas på ett 
nytt och kostnadseffektivt sätt, beslut om planen förväntas under 2018. Inför 2019 
blir uppdraget att påbörja verkställandet av de åtgärder som beslutas i planen. 

 
Fördjupad samverkan inom KAK 
Kungsörs kommun är i vissa delar beroende av samverkan med grannkommunerna 
för att klara vissa insatser där kommunen är för liten för att på egen hand bygga upp 
resurser eller där samverkan ger mervärde i form av ökad kvalitet och/eller 
effektivitet. Förvaltningen ska fortsätta att i samverkan göra översyn av vilka insatser 
som effektivast sker i en fördjupad samverkan. 

 
Individ- och familjeomsorg. 
Placering av såväl unga som vuxna 
Kostnaderna för placerade barn och vuxna har minskat under 2017 men fortfarande 
är kostnaderna för externa placeringar och insatser stora. Förvaltningen får i uppgift 
att göra en översyn av placeringarna såväl i den öppna vården som för externa 
placeringar och i möjligaste mån reducera kostnaderna. 

 
Ensamkommande barn 
Allt färre ensamkommande barn finns inom förvaltningens verksamhet varför 
förvaltningen får i uppdrag att anpassa verksamheten utifrån behov. 
 
Försörjningsstöd 
Försörjningsstödet kommer troligen att öka med anledning av att relativt många 
nyanlända inte längre får den statliga etableringsersättningen som utgår under två år 
och inte blivit självförsörjande under etableringsperioden. Förvaltningen får i 
uppdrag att arbeta vidare med den arbetsmarknadsplan som beslutats av den centrala 
ledningsgruppen i januari 2018. Vidare ges förvaltningen i uppdrag att stärka 
samverkan med Integrationsenheten med syfte att så tidigt som möjligt i 
integrationsprocessen stärka de nyanländas inträde på arbetsmarknaden.  

  
Vård- och omsorg 
Äldreomsorg 
Äldreomsorgen har många utmaningar. Den största är att möta de ökade behoven 
med nya, kreativa och effektiva lösningar. Förvaltningen får i uppdrag att påbörja 
införandet av välfärdsteknologi som ett komplement till de personellt utförda 
insatserna. Förvaltningen ges också i uppdrag att planera effektivt efter införande av 
ett planeringsverktyg. 
 
Hälso- och sjukvårdsenheten 
Allt fler behov av insatser behöver ske i personernas egna hem då utbyggnaden av 
särskilt boende inte kan ske i den takt som behoven ökar. En framtida utveckling kan 
vara att anpassa de särskilda boendena till personer med olika typer av 
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demenssjukdomar och möta personer med fysiska funktionsnedsättningar i 
Trygghetsboende och/eller ordinärt boende. Förvaltningen får i uppdrag att 
kompetensutveckla sjuksköterskorna för att kunna möta fler behov av insatser i 
ordinärt boende. 
 
Verksamheterna för personer med funktionshinder 
Idag är gruppboenden och dagliga verksamheter inte indelade efter de boendes olika 
funktionsnivåer vilket försvårar för medarbetarna att erbjuda meningsfull 
sysselsättning och meningsfulla fritidsaktiviteter. Avdelningen arbetar med att 
utveckla verksamheten i denna riktning, ett arbete som ska fortgå under 2019. 

 
Förslag på mål för åren 2019-2022 
Socialnämnden föreslås i beredningen av mål för de kommande åren välja sju mål 
där det som är som mest angeläget att utveckla verksamheten. Nedan följer ett antal 
förslag med en beskrivning av vad respektive mål kan innebära för förutsättningar. 
Nämnden ska sedan välja en eller några indikatorer för varje mål som målsätts och 
tidsätts. 
 
Varje mål ska mätas med en eller flera indikatorer så att nämnden kan följa om 
förvaltningen är på väg mot måluppfyllelse eller inte. Nedan redovisas vad som 
kan mätas till de förslagna på målen i en snedställd text och de valda 
indikatorerna är rödmarkerade.  

 
Socialnämndens övergripande inriktning/målbild: 
Rätt hjälp, på rätt tid och rätt plats, av rätt person och till rätt kostnad 

 
Nämndmål: 
Brukarperspektiv 

1. Socialförvaltningens brukare ska utifrån tillgängliga resurser erbjudas bästa 
möjliga livskvalitet 
Indikator: antalet personer i sysselsättning/aktiviteter/social samvaro ska årligen 
öka med 2 % -enheter 

 
I Nationalencyklopedin beskrivs livskvalitet som den upplevda känslan av att leva 
ett gott liv. Några förutsättningar för livskvalitet är fysisk och psykisk hälsa, att ha 
en sysselsättning att gå till, att känna sig delaktig i samhället, att kunna påverka 
och vara delaktig, att ha möjlighet till livslånga aktiviteter, att ha en trygg 
ekonomi och att känna trivsel och trygghet. Livskvalitet syftar till att leva livet på 
sina villkor, att helt enkelt må bra och vara glad för det liv man lever. 

 
2. Välfungerande service och god tillgänglighet 

Indikator: Brukarnas upplevelse av gott bemötande ska årligen öka med 2 % enheter 
Indikator: Svarstider och bemötande via e-post och telefon ska årligen öka 
Indikator: Socialförvaltningens tillgänglighet på hemsidan ska årligen öka  
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Att tillgängligheten i verksamheten är god är av stor vikt dels för att komma i kontakt 
med verksamheten på ett enkelt sätt, att kunna få sin fråga prövad inom rimlig tid, 
för att den enskilde ska kunna få göra val omkring när insatserna ska utföras osv. att 
servicen är välfungerande innebär att bl.a. att ha personal med gott bemötande och 
tillräckliga kunskaper för arbetets utförande. 
Det ska vara enkelt för brukarna att få information om socialförvaltningens 
verksamheter och det ska vara lätt att snabbt att komma i kontakt med kommunen. 
 

 
3. Människors möjlighet till inflytande/delaktighet  

Indikator: Antalet genomförandeplaner ska årligen öka för att 2021 vara 100 % 
 

Av 3 Kap 5 § SoL framgår att socialnämndens insatser för den enskilde ska 
utformas och genomföras tillsammans med honom eller henne och vid behov i 
samverkan med andra samhällsorgan och med organisationer och andra 
föreningar. Detta sker med fördel genom deltagande i genomförande-
/förändringsplan där den enskilde får möjlighet att framföra önskemål om 
insatsernas utformning. 

Processperspektiv: 
4. Rätt personalfördelning i förhållande till arbetsmängd 

Indikator: Socialförvaltningens kostnader ska senast 2021 vara i paritet med 
jämförbara kommuners kostnader. 

 
Utveckla verksamheten där det är nödvändigt så att både kostnader och kvalitet 
kommer i paritet med kostnader i jämförbara kommuner genom KPB  
Införa planeringssystem för att styra resurser efter behov  

 
5. Rättssäker effektiv handläggning 

Indikator: (nämnden beslutar 2018 om servicedeklarationer för olika 
utredningstyper, t.ex. en ansökan om försörjningsstöd behandlas inom sju dagar 
efter komplett inlämnad ansökan) Nämndens beslut om utredningstider ska 
uppfyllas till 100 %   
Indikator: Beslut ska omprövas inom föreskriven tid och minst en gång/år senast 
2021. 

 
Rättssäkerhet och effektivitet kan förstås och definieras på flera olika sätt. De kan 
definieras så att de inte är motstridiga. I rättssäkerhet innefattas snabbhet i 
förfarandet, så att saken snabbt blir avgjord. Vad gäller effektivitet måste det 
inbegripa kvalitet i avgörandena. Finns inte det, är förfarandet inte effektivt.  

 
Utvecklingsperspektiv: 

6. Val av insatser utifrån evidens och lägsta effektiva omhändertagandenivå 
Indikator: Andelen barn/ungdomar som inte kommit tillbaka ett år efter avslutad 
insats/utredning ska årligen öka med 2 % - enheter  
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Indikator: Insatsernas ska efter avslutande följas upp utifrån målet med dem och 
ska årligen öka med 2 % - enheter med 2019 som bas 

 
Evidensbaserad praktik innebär att val av insatser ska vila på tre ben, bästa 
tillgängliga kunskap, expertisens bedömning samt personens önskemål. Det är 
dock viktigt att i detta ställningstagande alltid utgå från kunskapens och 
expertisens kunskaper om lägsta effektiva omhändertagande nivå så att den 
enskilde inte önskar insatser som är mer omfattande än behoven.  

 
7. Införande av välfärdsteknik 

Indikator: Förvaltningen ska ta fram en långsiktig plan för införande av 
välfärdsteknik under 2019  
Indikator: Utöka med minst två tjänster årligen  

 
Välfärdsteknik är digital teknik som används för att behålla eller öka trygghet, 
aktivitet, delaktighet eller självständighet för personer med funktionsnedsättning 
eller äldre. Syftet med att införa välfärdsteknik är att öka möjligheterna till 
kvarboende.    
I de allra flesta fall är det oproblematiskt att välja en digital lösning och lösningen 
ska prövas precis på samma sätt som andra insatser. Att implementera 
välfärdsteknik kan dock ibland upplevas vara utmanande. Det kan innebära etiska 
ställningstaganden och personen som ska använda tekniken behöver ge sitt 
samtycke. 

 
8. Rätt kompetens för uppdraget 

Indikator: Förvaltningen ska under 2019 arbeta fram en plan för vilka funktioner 
och kompetenser som krävs för att möta framtida utveckling 

 
I takt med att verksamheten utvecklas behöver kompetenser och funktioner 
förändras.  Också med tanke på att flera av våra personalgrupper är 
svårrekryterade behöver en översyn av arbetets innehåll göras. Vi har i delar av 
organisationen för ”hög” överkvalificerad personal för våra arbetsuppgifter och i 
andra delar underkvalificerad personal. Av detta skäl kan det vara av vikt att 
starta ett projekt i syfte att slå fast vilka funktioner och kompetenser som behövs. 

 
Ekonomiperspektiv: 
9. Snabbaste vägen till egen försörjning 

Indikator: Minska årligen antalet hushåll med långvarigt, ett eller flera år, 
bidragsberoende. 

 
Personer som är i behov av försörjningsstöd för att de står utanför 
arbetsmarknaden har ett behov av att insatser utvecklas som stödjer dem att så 
snabbt som mjöligt nå egen försörjning. Vägen kan gå via rehabilitering, 
arbetsträning och/eller praktik. Men för en del personer innebär snabbaste vägen 
till försörjning att arbeta heltid eller att aktualiseras för sjukersättning.  



   
  Sida 8 (8) 
 Datum Vår beteckning 
   
 Ert datum Er beteckning 
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10. Integrerat, jämställt och hållbart samhälle 

Indikator: Andelen ej återaktualiserade med försörjningsstöd ett år efter avslutad 
insats ska årligen öka med 2018 som basår  
Indikator: Förvaltningen ska årligen upprätta en jämställdhetsanalys och upprätta 
vid behov en handlingsplan för att åtgärda skillnader 

 
En av de viktigaste frågorna för integration är att personer av utländsk härkomst 
får tillträde till arbetsmarknaden. Jämlikhet är nära besläktad med andra 
prioriterade frågor som exempelvis jämställdhet, mångfald, mänskliga rättigheter, 
social hållbarhet, integration, tillgänglighet, demokratiutveckling, folkhälsa och 
trygghet.  

 
Förslag till beslut 
Socialnämnden förslås besluta om en övergripande målbild samt sju nämndmål med 
indikatorer utifrån de av ovanstående förslag mest prioriterade målen.  
 
 
 
Lena Dibbern 
Socialchef  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2018-10-24    
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Socialförvaltningen och akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Revidering av socialnämndens 
delegationsordning (SN 2018/35) 

 
Vid den senaste revideringen av delegationsordningen försvann 
beslutet om tillfällig placering för barn och ungdom enligt 4 kap.  
1 § SoL ur delegationen, varför socialnämnden åter behöver införa 
detta beslut. 
 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-17 
 

 
Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att delegera beslut om tillfällig placering 

av barn och unga enligt förvaltningens förslag. 
 



 

 
 Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
18-10-17  
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
 Socialnämnden 
  
Vår handläggare  
Helena Björnberg  
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Revidering av delegationsordningen 
Vid den senaste revideringen av delegationsordningen försvann beslutet om 
tillfällig placering ur delegationen varför vi åter behöver införa detta beslut. 
 
 

Beslut om tillfällig placering för 
barn och ungdom. 
4 kap. 1 § SoL 

Avdelningschef 
 

Enhetschef  
 

Ej varaktig 
placering 
 

 
Socialnämndens föreslås besluta  
 
att delegera beslut om tillfällig placering av barn och unga enligt förvaltningens 
förslag 
 
 
 
Helena Björnberg 
Handläggare 
 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2018-10-24   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och 
akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Sammanträdestider 2019 (SN 2018/161) 

 
 

 

Ärendet föredras på sammanträdet. 

 

 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2018-10-24   
 
 

 
Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§  
Meddelanden delegationsbeslut (SN 2018/8) 
Socialnämndens myndighetsutskotts protokoll 2018-09-27 §§ 98-
103. 
 
Socialförvaltningen har fattat beslut enligt delegation. Jämförelse 
görs mot förra året. Under sammanträdet är pärm med delegations-
beslut tillgänglig för nämnden att studera. 
 
Försörjningsstöd  
 
 2017 2018 
 Bifall Avslag Belopp Bifall  Avslag  Belopp  
Januari 84 30 360429 107 78 544512 
Februari 84 31 400475 116 61 540698 
Mars 104 42 614095 104 82 636623 
April 78 37 408678 104 83 529043 
Maj 97 48  91 76 550499   
Juni    129 97                             684511 
Juli    105 88 469666 
Augusti    107 78 611880 
September 92 60 407403 88 59 470748 
Oktober 84 45 471193    
November 97 45 453290    
December 101 78 527864    
 

  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2018-10-24   
 
 

 
Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

Beslut om utredning och behandling samt familjerätt 
 
 Utrednings- och 

behandlingsbeslut 
Familjerättsbeslut 

 2017 2018 2017 2018 
Januari 5 15 4 16 
Februari 6 8 9 4 
Mars 7 16 5 7 
April 8 6 4 4 
Maj 6 11 4 5 
Juni 8 8 9 5 
Juli 3 12 2 3 
Augusti 3 8 6 5 
September 10 4 5 7 
Oktober 10  8  
November 9  3  
December     13  1  
 
Färdtjänst och riksfärdtjänst 
 
 Färdtjänst 

Antal beslut 
Riksfärdtjänst 

Antal enkelresor 
 2017 2018 2017 2018 
 Bifall Avslag Bifall Avslag 
Januari 6 0 9 0 4 14 
Februari 10 0 6 0 6 3 
Mars 10 0 2 0 20 16 
April 1 1 7 0 8 11 
Maj 10 0 11 0 16 15 
Juni 10 0 9 0 25 23 
Juli 1 0 14 0 16 14 
Augusti 9 0 4 0 21 15 
September 2 0 9 0 18 11 
Oktober 5 0   34  
November 10 0   63  
December 7 1   12  

 
 

  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2018-10-24   
 
 

 
Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

Biståndsbeslut  
 
 Beslut enligt SoL 2017 Beslut enligt SoL 2018 
 Bifall Avslag  Bifall  Avslag 
Januari  48 0 54 2 
Februari  32 4 37 4 
Mars  47 0 46 2 
April  51 4 48 2 
Maj  52 1 60 0 
Juni  55 3 55 2 
Juli  28 0 34 1 
Augusti           43 2 46 0 
September 55 1 40 0 
Oktober  67 2   
November  70 1   
December  49 1   

 
 Beslut enligt LSS 2017 Beslut enligt LSS 2018 
 Bifall Avslag  Bifall  Avslag 
Januari  2 2 1 0 
Februari  1 0 1 0 
Mars  1 3 3 2 
April  2 0 4 0 
Maj  4 1 2 0 
Juni  4 1 1 0 
Juli  2 1 6 1 
Augusti  2 0 1 1 
September 3 1 0 1 
Oktober  5 1   
November  3 0   
December  2 2   
 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Sammanfattande rapport från socialnämndens myndighetsutskotts 
protokoll 2018-09-27, §§ 98-103 

 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2018-10-24   
 
 

 
Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att lägga meddelandena om delegations-

beslut till handlingarna. 



 

 
RAPPORT 

 

 
 
Rapport av beslut i socialnämndens myndighetsutskott 2018-09-27 §§ 98-
103 
 

§ Ärende/delegationshänvisning  Beslut/ 
kostnad 

 Ärenden – Ensamkommande  

98 Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL – placering i familjehem Avslag 

99 Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL – fortsatt placering i nätverks-
familjehem 

Bifall familjehem 
längst till 10 
januari 2019 

100 Rapport – Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § social-
tjänstlagen 

Till handlingarna 

 Ärenden – Barn  

101 Övervägande av fortsatt vård enligt LVU 2 § Beviljad 6 septem-
ber 2018 – 5 mars 
2019 

 Ärenden – Vuxna  

102 Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL – fortsatt familjehemsplacering för 
vuxen 

Beviljad 26 
september – 30 
september 2019 

 Ärenden – övrigt  

103 Meddelande delegationsbeslut Till handlingarna 

 
 
 
 
Eva Kristina Andersson 
Nämndsekreterare 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2018-10-24   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive akt/meddelandepärm 

Utdragsbestyrkande  

 
 

§  
Meddelanden 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har beslutat att avsluta 
ärendet avseende inspektion på Tallåsgårdens HVB, med 
anledning av att verksamheten upphört fr.o.m. 1 september 2018. 
Dnr SN 2017/183 
 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har beslutat att avsluta 
ärendet avseende en barnavårdsutredning och frågan om nämnden 
i sin handläggning uppfyllt lagstiftningens krav. Dnr SN 2018/74 
 
Arbetsmiljöverket har beslutat att avsluta ärendet avseende 
inspektion av Rörlig personal/Hemtjänsten och frågan om vissa 
brister i arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöverket konstaterar att 
kommunen nu uppfyller kraven. Dnr SN 2018/61 
 
Arbetsmiljöverket har beslutat att avsluta ärendet avseende 
inspektion av Södergården/ Rönnen och Ängen och frågan om 
vissa brister i arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöverket konstaterar att 
kommunen nu uppfyller kraven. Dnr SN 2018/62 
 
Arbetsmiljöverket har beslutat att avsluta ärendet avseende 
inspektion av Södergården/Gläntan och frågan om vissa brister i 
arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöverket konstaterar att kommunen 
nu uppfyller kraven. Dnr SN 2018/63 
 
Arbetsmiljöverket har beslutat att avsluta ärendet avseende 
inspektion av Socialtjänsten och frågan om vissa brister i 
arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöverket konstaterar att kommunen 
nu uppfyller kraven. Dnr SN 2018/64 
 
Arbetsmiljöverket har beslutat att avsluta ärendet avseende 
inspektion av Södergården/Kungsringen 1 och frågan om vissa 
brister i arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöverket konstaterar att 
kommunen nu uppfyller kraven. Dnr SN 2018/67 
 

Förordnande för tjänsteman anställd i annan kommun att utöva 
tillsyn i Kungsörs kommun (Dan Avdic-Karlsson 31/8-1/9 2018). 
Dnr SN 2018/156 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2018-10-24   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive akt/meddelandepärm 

Utdragsbestyrkande  

 
 

SCB:s preliminära resultat av utjämning av LSS-kostnader mellan 
kommuner utjämningsåret 2019. Dnr SN 2018/84 
 
Länsstyrelsens Lägesbild utsatta EU/EES-medborgare 
Västmanlands län samt Nationell lägesbild. Dnr SN 2017/106 
 
Ekonomichef Bo Granudd har undertecknat följande avtal i 
upphandling HVB vård och behandling barn och unga, i samtliga 
fall är avtalstiden 2018-06-01 – 2022-05-31 utan förlängning: 

- Allviken vård AB (HVB pojkar). Dnr SN 2018/149 

- Frälsningsarmén (HVB). Dnr SN 2018/150 
 

Protokollsutdrag från: 

• Kommunfullmäktige 2018-10-15, § 9 – Inkallelseordning för 
ersättare i styrelse och nämnder. Dnr SN 2018/164  

 
 

Förslag till beslut Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 
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