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Beslutande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Linda Söder Jonsson (S), Marita Pettersson (S), Ulla 
Eriksson Berg (L), Anna-Karin Tornemo (V), AnneMarie Andersson (C), Ewa Granudd (M) 
och Britt-Marie Häggkvist Back (SD). 

Tjänstgörande  
ersättare Jenny Andersson (KD) §§ 108-111 och Lena Norstedt §§ 112-123 

 

Ersättare  Ann-Catrin Cederlund (S), Angelika Stigenberg (S), Lena Norstedt (C) §§ 108-111, Yvonne 
Ericsson (M) och Rune Broström (SD). 

Övriga  
deltagande  Socialchef Pámela Strömberg Ambros, avdelningschef Kenneth Pettersson, kommunchef 

Claes-Urban Boström § 111, kommunstyrelsens ordförande Per Strengbom § 111, enhetschef 
Krister Behrendt § 122 och kanslichef Eva Kristina Andersson. 
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108 Uppföljning av placeringar 

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

110 Information från förvaltningen 

111 Information – Läget i arbetet med fördjupad samverkan 

112 Yttrande över motion - Feriepraktik till alla gymnasieungdomar under 18 år 

113 Svar på återremiss - Motion Återbruksplan 

114 Socialnämndens delårsbokslut per den 31 augusti 2017 

115 Revidering av Riktlinje för läkemedelshantering 

116 Revidering av attesträtt för socialförvaltningen 

117 Förändring av socialförvaltningens organisation 

118 Lex Sarah-anmälan till Inspektionen för Vård- och Omsorg 

119 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 

120 Rapportering från kontaktpolitiker 

121 Meddelanden delegationsbeslut 

122 Meddelanden 

123 Omställning av boendeplatser från HVB- till stödboende 

124 Julbord 
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§ 108 
Uppföljning av placeringar (SN 2017/28) 
Socialchef Pámela Strömberg Ambros går igenom uppföljning av 
placeringar och öppenvård för 
- institutionsplaceringar - vuxna respektive barn 
- hem för vård eller boende – vuxna respektive barn 
- familjehemsvård – vuxna respektive barn 
- Öppenvård – vuxna respektive öppna insatser – barn 
- internat LSS – barn och unga 

 
Av genomgången framgår hur många placeringar som gjorts och 
till vilken kostnad. Sammantaget pekar prognosen på en positiv 
avvikelse om 1 556 122 kronor per den 31 augusti 2017- 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Sammanställning av kostnader för placeringar och extern 
öppenvård per sista augusti 2017 

 
Beslut Socialnämnden lägger informationerna till handlingarna. 
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§ 109 
Beläggningsstatistik för lediga lägenheter 
och platser i särskilda boenden inom äldre-
omsorg, LSS och boende för ensamkom-
mande (SN 2017/26) 
Vård och omsorgschefen redovisar beläggningsstatistik för lediga 
lägenheter/platser i särskilda boenden inom äldreomsorgen per den 
26 september 2017: 
 
Äldreomsorg: 
- Misteln, fullt 
- Tallåsgården, fullt 
- Södergården, fullt 
- Gläntan, 2 lediga korttidsplatser 
 
LSS: 
- Bostad med särskild service LSS, en lägenhet ledig 
- Bostad med särskild service servicebostad LSS, fullt. 
 
HVB: 
- Ingen rapport vid dagens sammanträde. 
 
Kön till boenden ökar:  
- Misteln fyra i kö med bistånd och 15 utan beslut, 
- Särskilt boende – fyra i kö 
- Syrenen – tre i kö  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens rapport 2017-09-26 
 
Beslut Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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§ 110 
Information från förvaltningen 
(SN 2017/63) 
Information lämnas under mötet: 
 
a) Från socialchefen 

- Förvaltningen arbetar med budget 2018 
- Avdelningschef socialt stöd och behandling har slutat sin 

anställning 
- Ny socialchef har anställts 
- Nya lagen om utskrivningsklara träder ikraft den 1 januari, 

men eftersom inget fungerade överföringssystem är klart i 
länet kommer det att skjutas fram ett år 

- Södergårdens tillbyggnad följer plan 
 

b) Från vård och omsorgschefen 
- Chefen för Södergården går i pension, vilket ger personal-

rokad genom att chefen för Misten går till Södergården och 
rekrytering sker till Misteln 

- En chef långtidssjukskriven 
- Chefen på Tallåsgården har slutat. Bland de som sökt till 

Misteln försöker man finna ny chef 
- I vissa verksamheter saknas både ordinarie personal och 

vikarier 
- Arbete med rutiner på Grindstugan pågår 
- Två avvikelser under sommaren har gjort att två nya rutiner 

för vård och omsorg skapats kring larm respektive suicid-
risk 

 
Beslut Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna. 
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§ 111 
Information – Läget i arbetet med fördjupad 
samverkan i Köping, Arboga och Kungsör 
(SN 2017/179) 
Kommunchefen Claes-Urban Boström och kommunstyrelsens 
ordförande Per Strengbom (S) informerar om läget i arbete med 
fördjupad samverkan. Arbetet har pågått i ett drygt år nu inom en 
rad olika områden.  
 
Arbetsgrupperna har nu rapporterat och en prioritering har gjorts 
mellan de olika förslagen.  
 
Följande områden har prioriterats högst: 
- Socialtjänst 1 – utredning av omhändertagande/LVM 
- VA – förslag och ekonomiska effekter av en samordnad 

organisation 
- Näringsliv och turism – en näringslivsstrategi ska vara klar 

inom sex månader och en plan för samordningsprojektet  
- Hemtjänst – utredning av eventuella hinder för gemensam 

organisation och gemensam nattinsats; gränsöverskridande 
hemtjänst 

- Gymnasieskola – utredning av gemensam gymnasieskola  
- Räddningstjänst – en förstudie ska göra om ny brandstation 

som bl.a. beskriver organisatoriska och ekonomiska effekter. 
 

I prioritet två ligger: 
- Medicinskt ansvarig sjuksköterska/Medicinskt ansvarig för 

rehabilitering 
- Särskolan 
- Socialtjänsten 2 - gemensam verksamhet/avtalssamverkan 

inom skuld- och budgetrådgivning, gemensam familjeenhet, 
samverkan öppenvård 

- SFI/Vuxenutbildning 
 

Följande ska verkställas utan utredning: 
- Geografiskt Informationssystem (GIS) 
- Sammanslagning av Västra Mälardalens Myndighetsförbund 

och Västra Mälardalens Kommunalförbund till ett förbund ska 
vara klart den 1 januari 2019 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2016-09-26  6 
 
 

 
Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

- IT-system 
- Ekonomi 
- Gemensam rekrytering- och/eller bemanningsenhet 
- Samordning av säkerhetsarbetet i kommunalförbundet 
 
Kommande områden: 
- Gemensam översiktsplan 
- Jourverksamhet 
- Skolform med anpassat boende 

 
Beslut Socialnämnden tackar för informationen. 
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§ 112 
Yttrande över motion – Feriepraktik till alla 
gymnasieungdomar under 18 år  
(SN 2017/136) 
Kommunstyrelsen önskar socialnämndens yttrande över motionen 
”Feriepraktik till alla gymnasieungdomar under 18 år” 
 
Motionären föreslår att alla gymnasieungdomar upp till 18 år ska 
ges möjlighet till ett feriearbete. Vi håller med om att förslaget är 
bra. Det vore ett lyft att kunna ge alla gymnasieungdomar som 
önskar en vettig sysselsättning några veckor under sommarlovet. 
 
Socialförvaltningen konstaterar att det krävs minst en fördubbling 
av antalet platser om motionen ska kunna genomföras. Det mot-
svarar en ökad kostnad för socialnämnden med en halv miljon per 
år. I den summan är inte medräknat en justering av timlönen. 
Enligt uppgift i media ligger Kungsör, med en lön på 65 kronor per 
timme, lägst bland kommunerna i Västmanland. 
 
I dag erbjuds övervägande del av ungdomarna en ferieplats inom 
vård och omsorg. Det är svårt att ordna fram platser och handle-
dare till alla ungdomar då den ordinarie personalen har semester.  
En jämnare fördelning av platserna inom kommunens alla förvalt-
ningar är därför nödvändig om förslaget ska vara genomförbart. 
 
Förvaltningen konstaterar att det idag finns för få antal feriearbets-
platser inom kommunen och det saknas budget för en utökning 
enligt motionens förslag. Förvaltningen föreslår att motionen ska 
avslås. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion – Feriepraktik till alla gymnasieungdomar under 18 år 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-11 

 
Förslag till beslut Socialnämnden ställer sig bakom socialförvaltningens förslag till 

yttrande och föreslår att motionen ska avslås 
 
SN överläggning Under socialnämndens överläggning yrkar Anna-Karin Tornemo 

(V) och AnneMarie Andersson (C) på att kommunfullmäktige ska 
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ge socialförvaltningen i uppdrag att utreda frågan vidare med 
innebörden att antalet feriearbetsplatser ska utökas och att en 
organisation för att hantera detta ska bygga upp. 

 
 Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för tänkt 

propositionsordning. Proposition ställs enligt följande: 
1) Ställningstagande till förvaltningens förslag till beslut 
2) Ställningstagande till Anna-Karin Tornemo och AnneMarie 

Andersson yrkande om ett uppdrag 
 
Ordföranden frågar på vart och ett av förslagen och finner att 
nämnden beslutat enligt båda. 

 
Beslut Socialnämnden ställer sig bakom socialförvaltningens förslag till 

yttrande och föreslår att motionen ska avslås 
 
 Nämnden föreslår vidare att kommunfullmäktige ska ge 

socialförvaltningen i uppdrag att utreda frågan vidare med 
innebörden att  
- antalet feriearbetsplatser ska utökas och  
- en organisation för hantering av detta ska bygga upp  
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§ 113 
Svar på återremiss - Motion Återbruksplan 
(SN 2017/100) 
Kommunfullmäktige har återremitterat motionen till socialförvalt-
ningen för en fördjupad utredning. Enheten Arbetsmarknad och 
Försörjning lämnar följande redovisning av tänkt genomförande. 
 
- För att göra verklighet av idén av ett återbruk föreslås öppna 

upp ytterligare befintliga utrymmen på Drotten (i angränsning 
till Kungsörs Återvinning och Secondhand) där vi kan förvara 
och utföra lättare reparationer på kommunens inventarier. Till 
detta ges möjlighet för kommunens personal att hämta eller 
lämna in möbler/inventarier för återanvändning.  

 
- Det praktiska renoveringsarbetet är tänkt att utföras som en del 

av verksamhetens arbetsmarknadsåtgärder tillsammans med 
LSS daglig verksamhet. För att göra detta möjligt krävs en 
arbetsledare för gruppen, vilket inte ryms inom de resurser som 
finns i dag. I arbetsledarens uppgift ingår då också ett ansvar 
för att ta emot beställningar och avhämtningar samt göra be-
dömningen om vad som ska tillvaratas eller inte.  

 
- Marknadsföringen av de tillvaratagna inventarierna kan ske via 

en lista som publiceras på kommunens intranät, tillgänglig för 
alla som är på jakt efter nya möbler. En lägre kostnad kan till-
komma för att täcka eventuella utlägg för material.  Beställning 
kan sedan ske per telefon eller mail.  

 
Bedömningen är att verksamheten kan starta i samband flytten av 
skolans verksamheter och kan då vara i full drift under första delen 
av 2018. 
 
Under förutsättning att socialförvaltningen tillförs resurser till en 
arbetsledartjänst föreslår socialförvaltningen att motionen ska 
bifallas. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion – Återbruksplan 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-11 
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Beslut Socialnämnden föreslår att motionen ska bifallas, under förutsät-
tning av nämnden tillförs resurser för en arbetsledartjänst. 
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§ 114 
Socialnämndens delårsbokslut per den 31 
augusti 2017 (SN 2017/180) 
Socialförvaltningen har upprättat ett förslag till delårsbokslut per 
den 31 augusti. Prognosen på helår är plus 2 025 000 kronor, vilket 
motsvarar besparingsförslaget som gavs i mars. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Förslag till delårsbokslut 

 
Beslut Socialnämnden godkänner delårsbokslutet. 
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§ 115 
Revidering av Riktlinje för läkemedelshante-
ring (SN 2017/169) 
Vårdgivaren (socialnämnden) är ansvarig för att upprätta och 
uppdatera riktlinjer för läkemedelshanteringen som följer gällande 
lagstiftning. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) är ansvarig 
för att bereda detta för vårdgivaren och att göra riktlinjerna kända i 
organisationen.  
 
Varje år genomförs en kvalitetsgranskning av läkemedelshante-
ringen inom socialnämndens område av farmaceut från apoteket. 
Vid kvalitetsgranskningen lämnas också synpunkter på riktlinjer 
och rutiner. Riktlinjer och rutiner revideras därefter.  
 
Förvaltningen föreslår att socialnämnden reviderar riktlinjen för 
läkemedelshantering enligt ett förslag som förvaltningen tagit 
fram. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-26 jämte förslag 

till Riktlinje för läkemedelshantering 
 

Beslut Socialnämnden reviderar Riktlinje för läkemedelshantering i 
enlighet med förvaltningens förslag. 
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§ 116 
Revidering av attesträtt för socialförvalt-
ningen (SN 2017/139) 
På grund av personalförändringar har socialförvaltningen tagit 
fram ett förslag till ändring av beslutsattestanter. Följande för-
ändringar föreslås: 
 
- Tarja Kauppinen – beslutsattestant för personlig assistans, 

ansvar 761 

- Åse Björkman – beslutsattestant för   
- resursteamet, ansvar 731,  
- kontaktpersonsamordnare, ansvar 735,  
- hemmaplansvård, ansvar 736 

- Åse Björkman – ersättare för beslutsattestant för ensamkom-
mande barn, ansvar 733   

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-13 
 

Beslut Socialnämnden fastställer förvaltningens förslag till förändring i 
attesträtten för socialförvaltningen. 
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§ 117 
Förändring av socialförvaltningens organisa-
tion (SN 2017/170) 
Socialförvaltningen har sedan augusti 2015 varit uppdelad i tre 
avdelningar; vård- och omsorg, individ- och familjeomsorg samt 
socialt stöd och behandling. 
 
Den sista augusti lämnade avdelningschefen för socialt stöd och 
behandling sin tjänst i kommunen. Ledningsgruppen har därefter 
diskuterat organisationen och kommit fram till att avdelningen för 
socialt stöd och behandling bör läggas in som en utförargren under 
avdelningen för individ- och familjeomsorg. 
 
Tjänsten som avdelningschef omregleras till enhetschef för 
öppenvården. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-13 
• Protokoll från Socialnämndens samverkansgrupp 2017-09-22 

 
SN överläggning Under socialnämndens överläggning noteras att de fackliga 

organisationerna SSR, Sveriges Arbetsterapeuter, Ledarna och 
Kommunal Bergslagen står bakom arbetsgivarens förslag om 
ändrad organisation och omreglering av chefstjänst från 
avdelningschef till enhetschef. 

 
Beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag om ändrad orga-

nisation där avdelningen stöd och behandling upphör och verk-
samheten organiseras under avdelningen individ- och familjeom-
sorgen från och med den 1 oktober 2017. 
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§ 118 
Information – Lex Sarah-anmälan till Inspek-
tionen för Vård- och Omsorg (SN 2017/181)  
Vård- och omsorgschefen rapporterar om en händelse inom vård 
och omsorg där dokumentation gjorts med privat mobiltelefon.  
 
En ny rutin har tagits fram.  
 
 
Förvaltningen gör en Lex Sarah-anmälan om detta till Inspektio-
nen för Vård och omsorg för att få frågan prövad. 

 
Beslut  Socialnämndens tackar för informationen. 
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§ 119 
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 sex ej verkställda 
beslut och två avbrott som inte är verkställda inom tre månader 
efter beslutsdatom. De ej verställda är: 
- 3 beslut servicebostad enligt LSS (alla män) 
- 1 beslut gruppbostad enligt LSS (kvinna) 
- 2 beslut särskilt boende SoL (en man och en kvinna) 

    
   De med avbrott gäller: 

- 2 beslut som avser kontaktperson enligt SoL (båda män) 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Rapport om icke verkställda beslut 2017-09-22 

 
Beslut Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna. 
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§ 120 
Rapportering från kontaktpolitiker 
(SN 2017/78) 
Ingen rapportering från besök finns att redovisa vid dagens 
sammanträde. 
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§ 121 
Meddelanden delegationsbeslut (SN 2017/30) 
Socialnämndens myndighetsutskotts protokoll: 
-  2017-06-21 §§ 79-106,  
- 2017-06-29, §§ 107-110,  
- 2017-07-12, § 111,  
- 2017-08-16, §§ 112-130 och  
- 2017-08-29, §§ 131-141 

 
 
Socialförvaltningen har fattat beslut enligt delegation. Jämförelse 
görs mot förra året. 
 
Försörjningsstöd  
 
 2016 2017 
 Bifall Avslag Belopp Bifall  Avslag  belopp  
Januari 97 19 504496 84 30 360429 
Februari 93 11 436122 84 31 400475 
Mars 103 5 531316 104 42 614095 
April 86 13 518874 78 37 408678 
Maj 92 9 530606 97 48  
Juni 110 16 554205    
Juli 111 30 631133    
Augusti 90 49 456560    
September 87 38 490229    
Oktober 88 31 497744    
November 92 23 488702    
December 109 36 617376    
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Beslut om utredning och behandling samt familjerätt 
 
 Utrednings- och 

behandlingsbeslut 
Familjerättsbeslut 

 2016 2017 2016 2017 
Januari 14 5 3 4 
Februari 15 6 5 9 
Mars 16 7 4 5 
April 12 8 6 4 
Maj 10 6 2 4 
Juni 14 8 2 9 
Juli 6 3 2 2 
Augusti 5 3 7 6 
September 2  4  
Oktober 10  7  
November 11  6  
December     16   6  
 
Färdtjänst och riksfärdtjänst 
 
 Färdtjänst 

Antal beslut 
Riksfärdtjänst 

Antal enkelresor 
 2016 2017 2016 2017 
 Bifall Avslag Bifall Avslag 
Januari 4 0 6 0 8 4 
Februari 11 0 10 0 6 6 
Mars 13 0 10 0 18 20 
April 4 0 1 1 14 8 
Maj 9 0 10 0 24 16 
Juni 5 0 10 0 19 25 
Juli 3 0 1 0 22 16 
Augusti 12 0 9 0 21 21 
September 5 0   28  
Oktober 9 0   10  
November 10 0   38  
December 16 0   16  
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Biståndsbeslut  
 
 Beslut enligt SoL 2016 Beslut enligt SoL 2017 
 Bifall Avslag  Bifall  Avslag 
Januari  61 0 48 0 
Februari  46 0 32 4 
Mars  47 0 47 0 
April  68 1 51 4 
Maj  43 1 52 1 
Juni  44 1 55 3 
Juli  46 0 28 0 
Augusti           64 0 43 2 
September 58 2   
Oktober  46 2   
November  46 0   
December  34 1   

 
 Beslut enligt LSS 2016 Beslut enligt LSS 2017 
 Bifall Avslag  Bifall  Avslag 
Januari  2 0 2 2 
Februari  3 0 1 0 
Mars  1 0 1 3 
April  2 2 2 0 
Maj  4 1 4 1 
Juni  3 2 4 1 
Juli  1 0 2 1 
Augusti  1 0 2 0 
September 1 0   
Oktober  0 2   
November  2 0   
December  2 0   
 

 
Beslut  Socialnämnden beslutar att lägga meddelandena om delegations-

beslut till handlingarna. 
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§ 122 
Meddelanden 
Lokalen som använts för fotvård vid Tallåsgården har sagts upp 
pga. pension (SN 2017/143) 
 
 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har utfört inspektion för 
hälsoskyddstillsyn enligt miljöbalken vid  
- Lyktans stödboende, Häggen 2, Kungsör kommun.  

(SN 2017/145) 
- Guiden, Oden 10, Kungsör kommun. (SN 2017/147) 
- HVB-hemmet Tallåsgården och Tallåsgårdens stödboende, 

Oden 10, Kungsör kommun. (SN 2017/149) 
- Tallåsgården och Gillestugans dagverksamhet, Oden 10 och 

Gersilla 2:1, Kungsörs kommun. (SN 2017/152)  
 
 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har meddelat socialför-
valtningen om ändring av riskklassning och timavgift på Guiden, 
Oden 10, Kungsör kommun. (SN 2017/146) 
 
 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har meddelat socialför-
valtningen om ändring av riskklassning och årlig avgift på för 
hälsoskyddstillsyn på  
- Lyktans stödboende, Häggen 2 (SN 2017/144) 
- Tallåsgårdens HVB-hem, Oden 10 (SN 2017/150) 
- Tallåsgårdens stödboende, Oden 10 (SN 2017/151) 
- Tallåsgården, Oden 10 (SN 2017/153) 
 
 
Ett avtal gällande särskild tillsyn för internatboende elever på 
Västmanlands gymnasiesärskolas Naturbruksprogram har tecknats 
mellan Sala kommun och Kungsör kommun (SN 2017/155) 
 
 
Ett avtal gällande personuppgiftsbiträde har tecknats mellan 
Kungsör kommun och Motala kommun (SN 2017/156) 
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Inspektionen för vård och omsorg har beslutat att göra en inspek-
tion på plats i Kungsörs kommun den 30 augusti 2017 för att 
granska socialnämndens handläggning av ärenden gällande barn, 
unga och vuxna. (SN 2017/157) 
 
 
Kören Carolus Rex Mannar har lämnat in en ansökan om ett 
tillfälligt serveringstillstånd till ett slutet sällskap (SN 2017/158) 
 
 
Kungsör kommun har beställt en konsulttjänst av Ensolution AB. 
Ensolution ska utföra en förstudie för boendeplan/prognos inom 
äldreomsorgen i kommunen. (SN 2017/160) 
 
 
Kommunledningen, socialtjänsten, barn- och utbildningsförvalt-
ningen, Brottsförebyggande rådet, Kollektivet och nämndernas 
ordföranden har haft ett möte med Polisen om läget inför 
sommaren i enlighet med uppdraget från socialnämnden den 20 
juni 2017, § 96. 
 
 
 

Beslut Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna 
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§ 123 
Omställning av boendeplatser från HVB- till 
stödboende 
Socialförvaltningen har lämnat in en ansökan till länsstyrelsen för 
omställningskostnader för att göra om Tallåsgårdens HVB-hem till 
stödboende. Beviljas ansökan får kommunen 1 345 000 kronor 
vilket beräknas täcka hela omställningskostnaden. 
 
Många av de ungdomar som bor inom kommunens HVB-boende 
har blivit eller blir inom kort 18 år och är beroende av den enklare 
boendeform som ett stödboende är. Verksamheten vill därför ställa 
om 17 rum/lägenheter till stödboende med egen toalett, dusch och 
kök. Det innebär en ombyggnad och anpassning av befintliga 
HVB-våningen från åtta HVB-platser till sex stödboenden. 
 
Vad konsekvensen av detta blir för minskade platsbidrag från 
Migrationsverket är svårt att beräkna. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-25 med bilaga 
 

Beslut Socialnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för att 
utreda ärendet vidare kring förutsättningar för att kunna genom-
föra detta, kostnadskalkyl, tidplan, prognos kring behoven och 
möjlighet till samarbete med t.ex. Arboga kommun. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2017-09-26  24 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 124 
Julbord 
Socialnämnden inbjuds att äta julbord på Kungsörtorp den 19 
december klockan 13.00.  Besked om deltagande lämnas till 
sekreteraren omgående. 
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