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Lägesbeskrivning – KF uppdrag 1 januari – 31 oktober 2016
Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden
Uppdrag
Komplettera handlingsplanen i överenskommelsen med landstinget kring barn och unga
med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning
och/eller sammansatt social eller psykiatrisk
problematik med gemensamma mål och åtgärder för att förbättra unga flickors psykiska
hälsa.
I uppdraget ingår även att göra kultur och
fritid delaktiga i arbetet.
Resultat av motionen ”Upprätta en handlingsplan för att förbättra unga flickors
psykiska hälsa”

Rapport
Arbetet pågår och kommer att fortsätta 2017,
tillsammas och varje förvaltning för sig.
Förvaltningarna har egna aktiviteter som
genomförs och utvärderas.
Kultur och fritid är inbjudna till nästa arbetsgrupp.
Samarbetet med landstinget har haft bekymmer under 2016 p.g.a chefbyten på Barn- och
ungdomspsykiatrin (BUP).
Barn- och utbildningsförvaltningen har:
- utökat antalet hälsosamtal med elever
- utökat med en ytterligare kuratorstjänst
- skapa möjligheter till remiss till barn- och
ungdomshälsan (enhet under BUP)
- tydliga utvärderingsrutiner där pojkars och
flickors trivsel, trygghet och framtidstro följs
upp
Socialförvaltningen driver sedan maj ett
resursteam med bl.a.
- familjebehandling (inklusive träningslägenhet)
- förebyggande verksamhet tillsammans med
skolan
Ledningsgruppen kring överenskommelsen
har diskuterat flickors psykiska ohälsa och
under 2017 komplettera handlingsplanen
med åtgärder.

Barn- och utbildningsnämnden
Uppdrag
Ta fram en plan för hur regeringens bidrag
till gratis sommaraktiviteter ska användas för
att komma kommunens barn och ungdomar
till del på bästa sätt.

Rapport
Genomförda aktiviteter: fotbollsskola, utflykt
till Prison Island i Västerås, extra öppethållande på fritidsgården och grillkvällar.
Antal deltagande ungdomar: 240 (6-15 år)

Resultat av motion ”Aktiveter för barn och
ungdomar”

Har nått nya ungdomar, många nyanlända

Socialnämnden
Uppdrag
Utred hur ”Kostnadsfria broddar till kommuninvånare äldre än 65 år” ska genomföras
Resultat av motion ”Kostnadsfria broddar
till kommuninvånare äldre än 65 år”

Rapport
En mycket uppskattat aktivitet.
Kommunen började dela ut broddarna under
Trygghetsmässan den 22 oktober. Närmare
800 broddar har tom december delats ut till
kommuninnevånare över 65 år.
Broddarna delas ut av kommunens vaktmästeri/reception. Påfyllning av broddar hämtas
från butiken Kamomill. Det finns totalt upp
till 2 000 broddar att hämta.

Kommunstyrelsen
Uppdrag
Utveckla webbplatsen med SKL:s verktyg
för öppna data.
följ SKL:s utveckling och råd inom området
med öppna data och initiera en diskussion
med grannkommunerna och Västra
Mälardalens Kommunalförbund i det
gemensamma webrådet kring hur vi kan gå
vidare.

Rapport
Del 1 – avslutad maj 2016.
Del 2 – vi följer SKL:s råd. I webbrådet har
frågan ännu ej diskuterats.
Årlig genomgång av databasen för att lägga
till nyckeltal.
En diskussion kommer föras i webbrådet
under 2017.

Resultat av motionen ”Öppna upp
kommunens data”
Fortsätta undersöka möjligheter att
synliggöra medborgarförslag på hemsidan
och återkom med förslag under våren 2017

Ej påbörjat.

Resultat av medborgarförslaget ”Förslag om
hantering av medborgarförslag”
För diskussion med markägare och
driftavdelning. Om dessa diskussioner faller
väl ut öppnas spåret igen.

Påbörjat.

Resultat av motionen ”Lockmora 10 km
terrängspår”

Förslag kommer att tas fram under senvåren.

Fritidschefen har en pågående dialog med
driftavdelningen och markägarna.
Under förutsättning att markägarna
godkänner spårdragningen på deras marker
så kommer driftavdelningen att se över och
underhålla spåret med start under våren,
senast i början av april.

Kungsörs Fastighets AB
Uppdrag
Bevaka frågan om möjlighet att reservera
parkeringsplatser för besökande till gamla
Karlaskolan i samband med den översyn av
kvarteret som ska ske i samband med att
Kungsörs Fastighets AB bygger nya
bostäder.
Resultat av medborgarförslag - Reservera
några parkeringsplatser till besökande vid
gamla Karlaskolan

Rapport
KFAB utreder just nu om en fortsatt byggnation av bostäder ska ske kopplat till det
aktuella området kring den gamla Karlaskolan. Detta beslut kommer att påverka hur
vi kommer att kunna avgöra om det finns
möjligheter till att skapa parkeringsplatser,
och i så fall, hur många, för besökande.
Beslut i frågan om ytterligare bostäder i det
aktuella området kommer att fattas under
första halvåret 2017.
KFAB återkommer med ytterligare svar
under 2017.

Kungsörs KommunTeknik AB
Uppdrag
Ta fram ett utformningsförslag och en offert
för belysning i det aktuella området.
Resultat av medborgarförslag ”Gatubelysning på gångväg”
Se över skyltningen om betesdjur längs
Kungsörsleden
Resultat av medborgarförslag ”Säkra upp
Kungsörsleden”
Bevaka och verka för en utbyggnad av
sammanhållet cykelnät i kontakterna med
Trafikverket, Köpings och Arboga
kommuner.
Resultat av motion ”Sammanhållet cykelnät
mellan Köping, Arboga och Kungsör”
Gör en genomlysning under 2016 av oklara
och osäkra korsningar för cykeltrafiken.
Genomlysningen ska utmynna i en icke
bindande plan för åtgärder på sikt.
Vissa punkter bör kunna lösas i samband
med arbetet med centrumplaneringen.
Resultat av motion ”Underlätta cyklandet”

Rapport
Utformningsförslag att sätta belysning på
gång- och cykelväg hörnet Tallgatan/Ängsvägen till hörnet Björkvägen/Eddavägen är
klart. Förslaget är kostnadsberäknat till ca
100 000 kronor. Kan genomföras under
våren.
En bra och utförlig skyltning finns redan om
vilka betesdjur hagmarken har. En
förstärkning av skyltningen som varnar för
dessa betesdjur kommer att genomföras.
Uppdraget ingår i ”Kungsörs kommuns
cykelstrategi”. Arbete pågår för fullt att ta
fram denna strategi.
Uppdraget kommer att redovisas när
underlaget är färdigt. Detta beräknas bli i
slutet av februari.
Uppdraget ingår i ”Kungsörs kommuns
cykelstrategi”. Arbete pågår för fullt att ta
fram denna strategi.
Uppdraget kommer att redovisas när underlaget är färdigt.
Anläggande av gång- och cykelbana genomförs på Drottningsgatan i Centrumplaneringen.

Kungsörs KommunTeknik AB, forts.
Uppdrag
Utred hur en mer trafiksäker miljö kan
skapas kring Västerskolans parkering och
utanför Kinnekulle och Västergårdarnas
förskolor. När utredningen är klar bör det stå
klart hur mycket en lösning kan komma att
kosta.
Resultat av motionerna
- ”Skapa en trafiksäkrare miljö på Västerskolans parkeringsplats”
- ”15 minuters parkering vid Kinnekulle
och Västergårdarnas förskolor”
Anordna belysningspunkt strategiskt vid
återvinningsstationen i Valskog
Resultat av medborgarförslaget ”Bättre
belysning vid återvinningsstationen i
Valskog”
Hundrastgård/hundlekgård - Läget nu och
plan?
Resultat av flera medborgarförslag

Rapport
Utredning och åtgärder är genomförda.

Uppdraget är utfört.

Ärendet är återremitterat till Kungsörs
KommunTeknik AB.
Närboende har åter haft möjlighet att komma
in med synpunkter. Synpunkterna är
sammanställda och kommer att överlämnas
till kommunstyrelsen för slutgiltigt beslut.

Västra Mälardalens Kommunalförbund
Uppdrag
Utred de rent juridiska förutsättningarna för
samverkan kring individ- och familjemsorgens delar inom befintligt förbund och om
intresse för samverkan finns kring detta hos
övriga medlemmar i förbundet och angränsande kommuner.
Resultat av motionen ”Bilda förbund för
individ- och familjeomsorg”

Rapport

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2017-01-16

§
Rapport från socialnämnden – ej verkställda
gynnande biståndsbeslut (KS 2016/36)
Socialnämnden 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 nämnden hade sju ej verkställda
beslut, fyra verkställda och ett avslutat beslut att rapportera till
Inspektionen för vård och omsorg under sista kvartalet 2016. De ej
verkställda är:
- Två beslut kring kontaktfamilj enligt SoL för två pojkar, båda
med avbrottsdatum 2014-10-10. Ärendena har varit i Förvaltningsrätten och Kammarrätten. Kammarrätten har beslutat att
insatserna ska verkställas. I dagsläget finns kontaktfamilj.
Process med genomförandeplan pågår.
-

Tre beslut avser servicebostad enligt LSS för tre män. Beslutsdatum 2014-02-24, 2015-06-23 och 2015-08-12. Två av personerna har erbjudit satellitlägenheter men tackat nej. Alla tre
önska bo på samma Serviceboendeboende LSS.

-

Ett beslut gruppbostad LSS för en kvinna. Beslutsdatum 201607-27.

-

Ett beslut servicebostad enligt SoL för en kvinna. Beslutsdatum 2016-07-27. Här har inte plats funnits att erbjuda.

Beslutsfattare i samtliga fall är individ- och familjeomsorgen.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialförvaltningens rapport 2016-12-28

Beslut

Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Socialnämnden, akten
Utdragsbestyrkande

RAPPORT
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Datum

Vår beteckning

2016-12-28
Ert datum

Er beteckning

Adressat

Socialförvaltningen

Kommunrevisor
Håkan Sundström
Kommunfullmäktige

Vår handläggare

Kanslist, IFO- avdelningen
Maida Camdzija

Ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt
Socialtjänstlagen(SoL) och Lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade(LSS) per den 4Q - 2016.
Kommunens socialnämnd är skyldig att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg,
IVO (enligt 4 kap. 1§ och rapportering enligt 16 kap. 6f § SoL, samt 9 § och rapportering
enligt 28f-g §§ LSS) om en beviljad insats inte har verkställts inom tre månader.
Nämnden ska på motsvarande sätt även rapportera om en insats har avbrutits och inte
verkställts på nytt inom tre månader.
Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid kan de ansöka hos
förvaltningsrätten om utdömande av en sanktionerad avgift. Rapportering sker på
individnivå en gång per kvartal.
Kommunens revirorer har rätt till samma information som delges IVO men har valt att få
informationen avidentifierad. Önskas rapporter på individnivå finns den samlad på
kansli, IFO.
Socialnämnden skickar statistiskrapport till kommunfullmäktige, enligt SF rutin.
Följande rapport uppfyller krav för både revisorer och fullmäktige.
Ej verkställda gynnande beslut 2016
Kvartal
Beslut
Ej verkställda
beslut
1
SoL
3
LSS
3
2
SoL
3
LSS
3
3
SoL
7
LSS
3
4
SoL
3
LSS
4

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Verkställda, eller avslutade
av annan anledning
5

1
5

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056
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Datum

Vår beteckning

2016-12-28
Ert datum

Er beteckning

Socialförvaltningen
Socialnämnden rapporterade 7 ej verkställda beslut, 4 verkställda och 1 avslutad beslut
till IVO under Q 4,
Av dessa avser:
•

Ej verkställda beslut:

Två beslut kontaktfamilj enligt SoL för två pojkar, båda med avbrottsdatum 2014-10-10,
ärenden var hos Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten remitterar båda ärenden till
familjehemshandläggare. 9/6 inkommer föreläggande från Kammarrätten att mamma har
överklagat dom från FR. Dom från kammarrätten meddelas december med domslut att
insatserna ska verkställas. I dagsläget finns kontaktfamilj. Process med
genomförandeplan pågår. Besluten har förflutit 26 månader och 18 dagar efter avbrottet.
Tre beslut servicebostad enligt LSS för tre män, med beslutsdatum:
2014-02-24, har förflutit 34 månader och 2 dagar.
2015-06-23, person väntar 18 mån.
2015-08-12, person väntar 16 mån 18 dagar.
Två av personerna har erbjudits satellitlägenheter men tackat nej. Alla tre önskar bo på
samma Serviceboende LSS.
Fjärde beslut gruppbostad LSS är för en kvinna, med beslutsdatum 2016-05-24, person
väntar 7 månader och 3 dagar.
Ett beslut serviceboende SoL, en kvinna, beslutsdatum 2016-07-27. Det har inte funnits
plats att erbjuda. Person väntar 5 månader.
•

Verkställda beslut:

Ett beslut, med beslutsdatum 2016-07-13 för en man, avser serviceboende enligt SoL, är
avslutat 2016-12-01, person avliden.
Två beslut om sysselsättning (två män) med beslutsdatum 2016-05-19 och 2016-05-26,
enligt SoL. är verkställda. Första beslutet är verkställd 2016-10-05 och andra 2016-1012.
Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Sida 3 (3)
Datum

Vår beteckning

2016-12-28
Ert datum

Er beteckning

Socialförvaltningen
Två beslut serviceboende SoL, (två kvinnor) med beslutsdatum 2016-05-30 och 201606-14 är värkställda samma dag, 2016-10-13.

F t IFO- chef

Peter Jansson

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056
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§
Avsägelse – ersättare i kommunfullmäktige
(KS 2014/301)
Ulla Eriksson Berg (L) önskar bli befriad från uppdraget ersättare i
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Ulla Eriksson Bergs skrivelse, inkommen 2017-01-04

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-

entledigar Ulla Eriksson Berg (L) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige från och med den 17 januari 2017 och

-

uppdrar åt kansliet att begära att länsstyrelsen ska genomföra
en ny sammanräkning för resterande mandatperiod.

Protokollsutdrag till

Den entledigade, lönekontoret, matrikeln, akten
Utdragsbestyrkande

Blad

