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Plats och tid  Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 januari 2017, klockan 13.30-18.00, 
ajournering klockan 15.45-16.00. 
 
 
 
 
 

 

Beslutande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg (L), Anna-
Karin Tornemo (V), AnneMarie Andersson (C) och Eleonor Westlund (C). 

Tjänstgörande  
ersättare Ann-Catrin Cederlund (S), Yvonne Ericsson (M) och Rune Broström (SD). 
 

Ersättare  Angelica Stigenberg (S), Eva-Carin Sandbom (L), Maja Ekdahl (MP), Lena Norstedt (C) och 
Jenny Andersson (KD).  

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

Maria Rosenkvist §§ 1-8, avdelningschef Kenneth Pettersson, Liselotte Eriksson från 
Kommunal Kungsör §§ 1-18, kanslichef Eva Kristina Andersson och nämndsekreterare Frans 
Flodin. 

Under § 1 även äldreomsorgscheferna Sandra Karlsson, Elisabeth Persson, Kristiina Fager, 
Marianne Rundström och Dzenita Hebib. 

Under § 8 även följande representanter för pensionärsföreningarna och Gemenskap Kungsör: 
Ulla Stenberg, Monica Göransson, Ingvar Fundin och Maj Strååt 

Utses att justera  Anna-Karin Tornemo 
Ersättare för 
justerare AnneMarie Andersson 
Justeringens  
plats och tid Kansliet 2017-01-26 klockan 12.00 
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ÄRENDEFÖRTECKNING 
 
Socialnämnden 

 
 
 
Protokoll 2017-01-24 
 

1 Dialog med äldreomsorgscheferna 

2 Uppföljning av placeringar 

3 Beläggningsstatistik för lediga lägenheter och platser i särskilda boenden inom 
äldreomsorg, LSS och boende för ensamkommande 

4 Information från förvaltningen 

5 Information om projekt – Kostnad per brukare 

6 Information om verktyg – Innovationsguiden 

7 Förslag till ny fördelning av platserna vid HVB och stödboendet på Tallåsgården 

8 Utförande av kommunens anhörigstöd och servicetjänsterna: frivilligsamordnare 
och kommunfixare 

9 Budgetuppföljning per den 31 december 2016 

10 Revidering av socialnämndens attestanter 2017 

11 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 

12 Socialnämndens kontaktpolitiker 

13 Svar till Inspektionen för vård- och omsorg – krav på åtgärder vid HVB 
Tallåsgården 

14 Svar till Inspektionen för vård- och omsorg – krav på åtgärder vid Stödboende 
Tallåsgården 

15 Styrdokument och avtal om ungdomsmottagningsverksamhet 

16 Feriepraktik 2017 

17 Överenskommelse om samverkan mellan Landstinget Västmanland och 
kommunerna i Västmanlands län avseende äldre 

18 Uppföljning – Internkontroll 2016 

19 Meddelanden delegationsbeslut 

20 Meddelanden 
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Socialnämnden 

 
 

21 Förslag till kommunmål 

22 Yttrande till IVO – överflytt av ärende 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 1 
Dialog med äldreomsorgscheferna 
Kungsörs kommuns äldreomsorgschefer informerar socialnämn-
den om respektive verksamhet och vad som är på gång. Nämnden 
har möjlighet att ställa frågor. 
 
Sandra Karlsson, chef Södergården kortidsboende- och natt-
personal 
− Bygget av det nya äldreboendet vid Södergården har börjat. 
− Antalet äldre ökar och behovet av särskilt boende likaså 
 
Elisabeth Persson, chef hemtjänsten 
− Hemtjänsten har 34 medarbetare som dagligen hjälper 53 bru-

kar mellan 1 och 5 gånger. Utöver det finns brukare som 
endast har hjälp med inköp, tvätt och dusch 

− Utveckling mot mer psykiatri kräver mer utbildad personal. 
Ambitionen är att alla ska ha undersköterskeutbildning. 

− Svårt att få tag på vikarier/timanställda 
− Mätning görs för att se hur många olika personer en brukare 

möter under 14 dagar. I Kungsör var snittet 16 personal/14 
dagar (genomsnitt i landet 15 personal/14 dagar)  

 
Kristiina Fager, chef Tallåsgården, Trygg hemgång m.m. 
− Antalet äldre ökar, även de med demenssjukdom. Kan bli kö. 
− Arbete pågår för att få ett bättre samarbete mellan enheterna 

där brukarna bor. 
− Aktiviteter efterfrågas 
− Lokalerna är gamla och slitna. 
− Tallåsgården har 16 lägenheter och en växelvårdsplats. Fullt 

idag.  
 
Marianne Rundström, chef Södergården Ängen och Rönnen 
− På Ängen och Rönnen finns sammanlagt 40 platser, två växel-

vård. Fullbelagt och 2 på kö 
− Då arbetsbelastningen har minskat med ytterligare personal har 

avdelningschefen fått tid att arbeta med annat. 
− Vore bra med annat boende för de med psykisk diagnos. 
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Dzenita Hebib, chef Misteln 
− Misteln har idag 65 platser (55 med beslut och 10 utan) och 26 

personal. 
− Under 2017 ska det göras en satsning på måltidsmiljön (miljön 

i sig och uppsikt för att se till att de boende får i sig tillräckligt 
med mat.) 

− Under 2017 kommer också ett attitydarbete att genomföras 
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§ 2 
Uppföljning av placeringar (SN 2017/28) 
Förvaltningschefen Pámela Strömberg Ambros går igenom upp-
följning 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.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Sammanställning av kostnader för placeringar och extern 
öppenvård per sista december 2016 

 
Beslut Socialnämnden lägger informationerna till handlingarna. 
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§ 3 
Beläggningsstatistik för lediga lägenheter 
och platser i särskilda boenden inom 
äldreomsorg, LSS och boende för ensam-
kommande (SN 2017/26) 
Vård och omsorgschefen redovisar beläggningsstatistik för lediga 
lägenheter/platser i särskilda boenden inom äldreomsorgen per den 
24 januari 2017: 
 
Äldreomsorg: 
- Misteln, fullt, ingen kö 
- Tallåsgården, fullt, ingen kö. 
- Södergården, fullt, två i kö som nu bor på Gläntan. 
- Gläntan, fullt, ingen kö. 
 
LSS: 
- Gruppbostad LSS, en ledig lägenhet. 
- LSS servicebostad, ingen ledig lägenhet, fyra i kö. 
 
HVB 
- Ingen statistik lämnades vid dagens sammanträde. 
 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens rapport 2017-01-24 
 

Beslut Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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§ 4 
Information från förvaltningen 
Vård och omsorgschefen Kenneth Petterson rapporterar: 
- Förändrad utbetalning från förskott till efterskott från Försä-

ringskassan för personlig assistans. 

- Ett nytt system för bättre kontroll av budgeten har genomförts. 

- Nyckeltal för sjukfrånvaro: snitt 11,3 procent 2016 (9,1 procent 
2015), för kvinnor 11,8 procent och män 5,6 procent. 

- HR-avdelningen hjälper till för att få ner sjukfrånvaron.  

- Stickprov görs varje månad kring dokumentation. 
 

Avdelningschef stöd och behandling Maria Rosenqvist rappor-
terar: 
- Resursteamets medarbetare har varit drabbade av sjukdomar 

med det är nu bättre. Rekrytering pågår för en vakant tjänst. 

- Socialnämnden ska bjuda in Resursteamet till socialnämndens 
sammanträde.  

 
T.f. individ- och familjeomsorgschefen Peter Jansson rappor-
terar: 

- De fem senaste anställningarna på IFO är gjorde med sociono-
mer. Enheten var fullbemannade en stund. Nu två som sagt upp 
sig.  

- Verksamheten har upplevt det nya arbetsläget som en ny 
arbetssituation. Behov av arbeta med uppdrag, aktiviteter, rol-
ler, rutiner och diskutera arbetssätt. Alla ska känna ansvar för 
avdelningens uppdrag. 

- Som mest var det fem konsulter i verksamheten, från den 1 
mars endast en person på halvtid. 

- Senare under året kommer verksamheten införa ett nytt 
verksamhetssystem. 

- Avvecklingen av konsultstödda familjehem har lett till att en-
dast åtta är kvar. Detta beräknas ge en samhällsbesparing på en 
miljon kronor. Kommunen har nu 16 egna familjehem i och ut-
anför kommunen. 
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- Soptunnorna är borttagna vid huvudentrén för ett bättre bemö-
tande.  

 
Socialchef Pámela Strömberg Ambros informerar: 
- Betalningsansvarslagen ersätts av lag om samverkan vid 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Avsikten är att det 
ska ge en bättre samverkan mellan landsting och kommuner. 
Lagen träder i kraft januari 2018 och 2019 (psykiatri).  

- Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan är fortsatt sjukskri-
ven heltid 

- Arbetet med bokslutet pågår förfullt. 

- Arbetet med besparingsförslag pågår. Tas upp som ärende vid 
nästa nämnd. 

- Arbete med att hitta samverkansområden inom KAK pågår 

- Bygget vid Södergården har påbörjats 

- Utvecklingssamtal pågår i hela förvaltningen 

- Revisorerna arbetar med flera uppföljningar av tidigare 
revisionsrapporter; IFO, samverkan mellan barn och utbild-
nings- och socialförvaltningarna, ekonomiplan (åtgärsplan), 
internkontroll och målstyrning. 

 
Beslut Socialnämnden lägger rapporterna till handlingarna. 
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§ 5 
Information om projekt – Kostnad per 
brukare (SN 2017/8) 
Socialchef Pámela Strömberg Ambros informerar socialnämnden 
om metoden Kostnad per brukare (KPB) som är en individrelate-
rad uppföljning som utgår från brukaren. Projektet kommer att 
omfatta verksamheterna äldre-, LSS- och individ- och familjeom-
sorg.  
 
Projektet kommer starta vecka två 2017 och beräknas pågå till 
vecka 20 2017. Resultatet och en analys ska redovisas för 
socialnämnden på sammanträdet i maj. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-05 
 

Beslut Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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§ 6 
Information om verktyg – Innovationsguiden 
(SN 2017/27) 
IFO-chef Peter Jansson informerar översiktligt nämnden om 
verktyget Innovationsguiden. 
 
Åse Björkman, blivande IFO-chef, är mer insatt i ärendet och 
kommer hon ge en utförligare redovisning vid sammanträdet i 
februari. 
 

Beslut Socialnämnden lägger informationerna till handlingarna. 
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§ 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. 
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§ 8 
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. 
 
Vid socialnämndens sammanträde den 13 december 2016 föreslog 
förvaltningen nämnden att: 
- anhörigstödet övergår till, och blir en uppgift för demenssam-

ordnaren. 
- uppgiften som frivilligsamordnare samordnas med personalen 

för ”Trygg hemgång” 
- kommunfixaruppdraget blir en uppgift för förvaltningsens 

arbetsmarknadsverksamhet 
 
Socialnämnden beslutade att bordlägga förslaget för fortsatt 
diskussion till sammanträdet den 24 januari 2017. 
 

SN överläggning  Under överläggningen deltar Ulla Stenberg, Monica Göransson, 
Ingvar Fundin och Maj Strååt, representanter för pensionärsföre-
ningarna och Gemenskap Kungsör för att lämna sina synpunkter 
på socialförvaltningens förslag.  Av den informationen framgår 
bl.a. att:  

- Frivilligverksamheten i Kungsör kommun önskar att det också 
i fortsättningen ska finnas en samordnare för att effektiviteten 
ska vara så bra som möjligt och att det i framtiden ska tillsättas 
medel för tjänsten. 
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- Kommunfixaren kan överföras till arbetsmarknadsenheten 

- Enligt frivilligverksamheten har verksamhetens tjänster sparat 
kommunen cirka 110 000 kronor under 2016. Med den 
effektivitet som samordnartjänsten erbjuder är tjänsten därför 
en investering. 

- Konsekvenserna av förvaltningens förslag skulle leda till en 
sämre samordning mellan kommunen och frivilligverksam-
heten 

 
  Efter detta tackar ordföranden representanterna för pensionärsföre-

ningarna och Gemenskap Kungsör för det goda arbete de gör och 
för att de kommit till nämnden och lämnat sina synpunkter. 

 
  När de lämnat mötet diskuteras nämnden frågan ytterligare. 
 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialnämndens protokoll 2016-12-13, § 123 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-29 
• Information om arbetsuppdragen anhörigstöd, frivilligsamord-

nare och kommunfixare 2016-06-17 
• Skrivelse från gruppen Gemenskap i Kungsör 2017-01-23 med 

bilagor 
 

Beslut Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet till socialför-
valtningen för vidare utredning av möjligheten att få till en 
samordnare för anhörigstöd och frivilligsamordning bland de 
tilltänkta.  
Uppdraget som kommunfixare överförs till arbetsmarknads-
enheten. 
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§ 9 
Budgetuppföljning per den 31 december 
2016 (SN 2016/124) 
Förvaltningschefen Pámela Strömberg Ambros ger en budgetupp-
följning per den 31 december 2016. Prognosen pekar på en något 
positiv utveckling och ett underskott under 10 000 000 kronor. 

Eftersom bokslutet inte är färdigt än kan inte förvaltningen 
redovisa en exakt rapport. 

 
Beslut Socialnämnden lägger den ekonomiska rapporten per den 31 

december till handlingarna. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2017-01-24  14 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Socialförvaltningens attestanter och akten 
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§ 10 
Revidering av socialnämndens attestanter 
2017 (SN 2016/213) 
Enligt kommunens tillämpningsföreskrifter för attestreglementet 
ska varje nämnd besluta om attestanter och ersättare för dessa.  
 
På grund av personalförändringar har socialförvaltningen lämnat 
ett nytt förslag på beslutsattestanter jämte ersättare från och med 1 
februari 2017. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-24 med bilagt 
förslag till reviderad attestlista 2017 

 
Beslut Socialnämnden reviderar Attestlista 2017 enligt förvaltningens 

förslag. 
 
 Ändringen gäller från den 1 februari 2017. 
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§ 11 
Rapportering av ej verkställda gynnande 
biståndsbeslut (SN 2017/24) 
Socialförvaltningen ska lämna en statistikrapport över hur många 
gynnande beslut enligt  

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

§ 28 f-g 

som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive 
beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut 
gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive 
beslut. Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade.  
 
Socialförvaltningen rapporterar att det nu finns 7 ej verkställda 
beslut den 24 januari 2017. 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 2017-01-24 
 
Beslut Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna. 
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§ 12 
Socialnämndens kontaktpolitiker 
(SN 2016/149) 
Vid socialnämndens sammanträde i juni 2016 togs frågan upp om 
det finns intresse av att vara kontaktpolitiker. Det konstaterades att 
uppdraget bör preciseras men att det ska ha brukarperspektiv. 
 
Ordföranden åtogs sig att ta fram ett förslag till formulering av 
uppdraget. Ledamöter och ersättare uppmanades fundera på vilka 
arbetsplatser som de är intresserade av att besöka/vara kontaktper-
son för. 
 
Ett förslag till beskrivning av uppdraget har arbetats fram inklusive 
rapporteringssystem och nämndens föreslås fastställa det. Av besk-
rivningen framgår 
- vad syftet är med kontaktpolitikeruppdraget 
- vad uppdraget inte ska användas för 
- frekvens, rapportering m.m. 
 
Vid socialnämndens sammanträde den 15 november 2016 redovi-
sades ett förslag på grupper till kontaktpolitiker utifrån de önske-
mål som socialnämndens ledamöter lämnat in. Vid sammanträdet 
framgick det att brukarperspektivet inte kunde uppfyllas i flera 
grupper och därför beslutade nämnden att ge ordförande i uppdrag 
att göra en ny lista till grupperna. 
 

SN överläggning  Under socialnämndens överläggning meddelar Maja Ekdahl (MP) 
att hon inte önskar delta som kontakpolitiker. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialnämndens protokoll 2016-06-21, § 52 
• Socialnämndens ordförandes tjänsteskrivelse 2016-08-02 jämte 

förslag till uppdragsbeskrivning och rapporteringsblankett. 
• Socialnämndens protokoll 2016-11-15, § 108 
• Socialnämndens ordförandes förslag till reviderad 

kontaktpolitikerlista 2017-01-18 
 

Beslut Socialnämnden fördelar uppdragen som kontaktpolitiker enligt 
ordförandens förslag, dock väljer Maja Ekdahl (MP) att avstå från 
att bli kontaktpolitiker. 
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§ 13 
Svar till Inspektionen för vård- och omsorg – 
krav på åtgärder vid HVB Tallåsgården 
(SN 2016/183) 
Efter Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) tillsyn av HVB för 
barn och unga vid Tallåsgården har IVO funnit brister och fattat 
följande beslut: 
 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ställer följande krav på 
åtgärder. Nämnden ska säkerställa: 
 
- Lokalerna är utformade med hänsyn tagen till den personliga 

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

 
Ungdomarna har förutom sina rum som är avdelade med skärm-
vägg, tillgång till två olika vardagsrum och matsalsrum med möj-
lighet för läxläsning. Verksamheten har utöver dessa ordnat så det 
finns ytterligare tre rum avsedda för HVB hemmets ungdomar som 
vill dra sig undan i enskildhet. Rummen finns på bottenplanen och 
består av ett mindre samtalsrum, ett sinnesrum och ett litet större 
rum. De två sistnämnda finns tillgängliga alla vardagar från 
klockan 15:00 till 09:00 efterkommande dag samt alla helgdagar. 
 
IVO konstaterade även brister i lämplighetsbedömningen vid in-
skrivningen och att inskrivningsbeslutet inte har dokumenterats. 
Även brister i journalföringen då det inte framgår att beslut om att 
inskrivning av ny ungdom fattats. IVO ställde inget krav på åtgärd 
om detta men verksamheten vill delge IVO att en ny rutin som ska 
åtgärda bristerna har skapats efter IVO:s tillsynsbesök. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-03 
• Inspektionen för vård och omsorgs beslut, 2016-12-12 
 

Beslut Socialnämnden godkänner åtgärderna och översänder beslutet till 
Inspektionen för vård och omsorg. 
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§ 14 
Svar till Inspektionen för vård- och omsorg – 
krav på åtgärder vid Stödboende Tallåsgår-
den (SN 2016/216) 
Efter Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) tillsyn av stödbo-
endet Tallåsgården i Kungsör har IVO funnit brister och fattat föl-
jande beslut:  
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ställer följande krav på 
åtgärder. Nämnden ska säkerhetsställa: 
 
- Att de ungdomar som placeras i stödboende har egna rum 
 
Nämndens åtgärd för att komma till rätta med bristen är att er-
bjuda egna lägenheter till alla ungdomar i stödboendet. För att 
möjliggöra detta genomförs en omstrukturering inom Tallåsgår-
dens tre våningsplan för ensamkommande barn. 
  
Våning två, som i dag är ett HVB hem för ensamkommande ung-
domar, ändras om till ett stödboende för ungdomar i åldern17-18 
år. I och med detta skapas fem nya lägenheter. Med den föränd-
ringen kommer samtliga ungdomar som i dag delar rum med an-
nan ungdom att erbjudas egen lägenhet. Omplaceringarna kom-
mer att ske i samråd med socialtjänsten. 
 
IVO konstaterade även brister i lämplighetsbedömningen vid in-
skrivning och att inskrivningsbeslut inte har dokumenterats. Även 
brister i journalföringen då det inte framgår att beslut om att in-
skrivning av ny ungdom fattats. IVO ställde inget krav på åtgärd 
om detta men verksamheten vill delge IVO att en ny rutin som 
ska åtgärda bristerna har skapats efter IVO:s tillsynsbesök. 

 
 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-03 
• Inspektionen för vård och omsorgs beslut, 2016-12-12 
 

Beslut Socialnämnden godkänner åtgärderna och översänder beslutet till 
Inspektionen för vård och omsorg. 
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§ 15 
Styrdokument och avtal om ungdoms-
mottagningsverksamhet (SN 2016/277) 
Västmanlands kommuner och landstings styrelse beslutade den 11 
mars 2016 att ge Vård- och omsorgsberedningen (VOB) i uppdrag, 
att: 

- utarbeta ett förslag till styrdokument för länets ungdomsmot-
tagningar och att redovisa förslaget för VKL:s styrelse 

- rekommendera varje kommun och landstinget Västmanland att 
utifrån de lokala förutsättningarna och det gemensamma styr-
dokumentet upprätta avtal om samverkan och om huvudmän-
nens ansvar för denna samverkan. 

 
Till grund för styrelsens beslut låg förslag från Vård- och omsorgs-
beredningen. Styrelsen beslutade också, på eget initiativ, att styr-
dokumentet skulle innehålla en rekommenderad miniminivå för att 
varje ungdomsmottagning ska ha förutsättningar för att fungera 
tillfredsställande. 
 
Styrdokumentets intentioner innebär ett större ekonomisk åtagande 
för vissa av parterna, då nuvarande nivå på resurser och innehåll är 
lägre än den miniminivå som föreslås i avtalet. 
 
Vård- och omsorgsberedningen uppmärksammar behovet av att 
ungdomsmottagningarna håller öppet under sommarperioden och 
att det bland annat kan ske genom ett utvecklat samarbete mellan 
länets ungdomsmottagningar och användandet av digital teknik. 
 
VKL:s styrelse beslutade den 25 november att komplettera ären-
dets beslut från den 21 oktober enligt följande: 

- andra att satsen § 9 styrelseprotokoll 21 oktober 2016 komplet-
teras med ”att rekommendera landstinget Västmanland och 
länets kommuner att anta förslaget till styrdokument och 
teckna avtal om ungdomsmottagningsverksamhet i enlighet 
med förslaget samt 

- ändra formulering från ungdomsmottagarna till ungdomsmot-
tagningarna i ärendets missiv till detta styrelsemöte 
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Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• VKL:s missiv, 2016-10-13 
• Styrdokument för ungdomsmottagningar i Västmaland,  

2016-19-21 
• VKL:s styrelse protokollsutdrag, 2016-11-25 § 9 
 

Beslut Socialnämnden antar styrdokumentet och tecknar avtal om 
ungdomsmottagningsverksamhet enligt förslaget. 
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§ 16 
Feriepraktik 2017 (SN 2017/11) 
Kungsör kommun erbjuder sedan många år tillbaka feriepraktik 
under sommarlovet till gymnasieungdomar. Hittills har alla ung-
domar som ansökt om en feriepraktikplats kunnat få det. Av erfa-
renhet är det cirka två tredjedelar av aktuell årskull på gymnasiet 
som söker feriejobb hos kommun. 
 
Under de senaste åren har kommunens budget för feriepraktik varit 
konstant 460 000 kronor, så också för innevarande år. Kommunens 
kostnad för en ferieplats är cirka 10 000 konor inklusive sociala 
avgifter. En feriepraktik varar under tre veckor. 
 
Förra året var det 70 ungdomar som omfattades av rätten att an-
söka om en feriepraktikplats. Av dessa bedömer förvaltningen att 
cirka 65 ungdomar kommer att ansöka om en plats. Detta är fler än 
det finns avsatta budgetmedel till. 
 
Kungsör kommun har inte något generellt beslut om att alla gym-
nasieungdomar som ansöker om feriepraktikplats ska beviljas en 
plats. Populationen ungdomar kan skifta mycket mellan årskul-
larna. 
 
Socialförvaltningen föreslår att antalet platser ska anpassas till be-
fintlig budget. Det innebär att inte alla ungdomar kommer att få en 
plats. Platserna fördelas då genom lottning bland alla sökande.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-11 
 

Beslut Socialnämnden beslutar att  
 

- feriepraktikplatser ska rymmas inom budget samt att platserna 
fördelas genom lottning. 
 

- en uppföljning ska redovisas vid socialnämndens sammanträde 
i april 2017. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2017-01-24  22 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Region Västmanland och akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 17 
Överenskommelse om samverkan mellan 
Landstinget Västmanland och kommunerna i 
Västmanlands län avseende äldre 
(SN 2016/226) 
Vid VKL:s styrelse den 25 november 2016 beslutade styrelsen om 
en samverkan mellan Landstinget Västmanland och kommunerna i 
Västmanlands län avseende äldre.  
 
Styrelsen beslutade att: 

- tillstyrka föreslagen ”Överenskommelse om samverkan mellan 
Landstinget Västmanland och kommunerna i Västmanlands län 
avseende äldre” och  

- rekommendera landstingets och kommunernas beslutande för-
samlingar att godkänna överenskommelsen och att underteckna 
densamma. 

 
Projektet ”Sammanhållen vård och omsorg om våra mest sjuka 
äldre” upphörde vid årsskiftet 2014/2015. Styrgruppen för projek-
tet beslutade att Västmanland ska utarbeta en överenskommelse 
om samverkan mellan Landstinget Västmanland och kommunerna 
i Västmanlands län avseendeäldre. Den äldres perspektiv ska vara 
utgångspunkten. Målgruppen är personer som är 65 år och äldre 
med behov av insatser från båda parter. 
 
Överenskommelsen utarbetades under 2015-2016 i en tjänsteman-
nagrupp, bestående av representanter från kommunerna, vårdva-
let/offentlig primärvård samt Västmanlands sjukhus. En äldre-
grupp med representanter från pensionärsorganisationer, patient- 
och anhörigföreningar i länet samt anhörigstödjarnätverket i Väst-
manland. Styrgrupp för arbetet har varit Chefsforum. 
 
Överenskommelsen innehåller övergripande mål, beskriver struk-
tur och ansvar för samverkan utifrån länsnivån med förtroende-
valda och tjänsteperson. I handlingsplanen på lokal nivå ska den 
lokala planeringen beskrivas. I delen som beskriver delaktighet 
och inflytande för äldre och närstående lyfts vikten av att stimulera 
inflytande för målgruppen. En viktig del av överenskommelsen är 
att klargöra vilka parter som ingår överenskommelsen. 
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SN överläggning  Under överläggningen noteras att socialnämnden är medveten om 
att Västmanlands kommuner och Landsting numera benämns 
Region Västmanland. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• VKL:s styrelse protokollsutdrag, 2016-11-25 § 6 
• Överenskommelse om samverkan mellan Landstinget 

Västmanland och kommunerna i Västmanlands län avseende 
äldre, 2016-11-25 

 
Beslut Socialnämnden godkänner principiellt överenskommelsen om sam-

verkan mellan Landstinget Västmanland och kommunerna i Väst-
manlands län avseende äldre. 
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§ 18 
Uppföljning – Internkontroll 2016 
(SN 2016/125) 
Socialnämnden antog internkontrollplan för 2016 vid sitt samman-
träde i mars 2016. Den kompletterades sedan i april och juni.  
 
Förvaltningen har gjort en uppföljning som visar att samtliga kon-
trollmoment är utförda, eller delvis utförda. För de brister som 
upptäckts finns beskrivning av hur detta hanterats och vad som 
görs för att rätta till bristerna. 

 
 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialnämndens protokoll 2016-03-15, § 27 och 2016-04-19, § 
34 – Internkontrollplan 2016 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-06-14 - Uppföljning 
av internkontroll 2016 

• Socialnämndens protokoll 2016-06-21 – Uppföljning av intern-
kontroll 2016 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-01-16 
 
Beslut Socialnämnden godkänner redovisningen av den interna 

kontrollen för 2016. 
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§ 19 
Meddelande delegationsbeslut 
Socialnämndens myndighetsutskotts protokoll 2016-12-14, §§ 
268-283. 

 
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       

 
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 
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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 16 0 12 16 

 
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 34 1 
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 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 2 0 
 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens rapport av beslut i socialnämndens 
myndighetsutskott 2016-12-14, §§ 268-283 

 
Beslut Socialnämnden beslutar att lägga meddelandena om delegations-

beslut till handlingarna. 
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§ 20 
Meddelanden 
Kungsör kommun har tecknat avtal med Ensolution AB. Avtalet 
avser konsultstöd om kostnad per brukare för verksamheterna vård 
och omsorg om äldre personer med funktionsnedsättning samt 
individ- och familjeomsorg. Dnr SN 2016/223 
 
Den 12 december 2016 inkom en ansökan om serveringstillstånd 
från resturangen Casa Nostra på Drottninggatan 13. Dnr SN 
2016/215 
 
En avvikelserapport har inkommit till kommunen gällande 
feldosering av läkemedel till patient. Dnr SN 2016/217 

 
Kommunstyrelsen har antagit anvisningar inför 2016 års bokslut 
och årsredovisning. Planeringen har gjorts så att årsredovisningen 
ska kunna behandlas av kommunfullmäktige i april 2017.  
Dnr SN 2016/225 

 
Från den 1 januari 2017 tar Migrationsverket över ansvaret att 
anvisa kommuner att ta emot nyanlända för bosättning. Dnr SN 
2016/227 
 
För att Sveriges kommuner inte ska få brist på likvida medel har 
Migrationsverket beslutat att under december månad göra direkta 
delutbetalningar för två ersättningsformer: 
 
1. Faktiska kostnader för vård och boende för ensamkommande 

barn. 
2. Ersättning för boendedygn i HVB för ensamkommande barn. 
Dnr SN 2016/229 
 
Från och med den 1 januari 2017 kommer Statens 
Institutionsstyrelse att ta ut nya vårdavgifter. Höjning av avgifter 
beror bl.a. på ett underskott i den avgiftsfinansierade verksamheten 
år 2016, ökade kostnader inom verksamheten för utbyggnad av 
nya platser samt ökade personalkostnader pga. rekryterings-
svårigheter av yrkeskategorier som behandlingsassistenter och 
lärare. Dnr SN 2016/230 
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Ett avtal mellan Västerås stad, individ- och familjenämnden och 
Kungsör kommun har upprättats. Avtalet reglerar de åtaganden 
som gäller för parterna med anledning av verksamheten i Barnahus 
i Västmaland. Dnr SN 2017/2 

 
Beslut Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna 
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§ 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. 
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§ 22 
Yttrande till IVO – överflytt av ärende 
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