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Plats och tid

  
Kommunhuset, Hellqvistsalen, tisdagen den 28 januari 2020, klockan 13.30-16.50, 
ajournering 14.55-15.05. 

 

Beslutande Linda Söder Jonsson (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Eva-Carin Sandbom (L), Mattias 
Söderlund (V), AnneMarie Andersson (C), Yrjö Björkqvist (M), Eleonor Westlund (C) och 
Per Strengbom (S). 

Tjänstgörande  
ersättare Anders Frödin (SD) 

 

Ersättare  Ann-Catrin Cederlund (S), Åse Verner (S), Lianne Björling Burton (S), Yvonne Ericsson 
(M), Maria Gripenbert (KD) och Robert Redenkvist (SD). 

Övriga  
deltagande  Socialchef Lena Dibbern, avdelningschef Christer Zegarra Eriksson, avdelningschef Kenneth 

Pettersson, kvalitetsutvecklare Annika Jungklo, kanslichef Josephine Härdin § 2, kvalitets-
strateg Sandra Persson § 9, enhetschef Josef Zsidó §§ 7-8 och nämndsekreterare Eva Kristina 
Andersson. 

 

Utses att justera Eleonor Westlund  
Ersättare för 
justerare Per Strengbom 
Justeringens  
plats och tid Kansliet 2020-01-30, klockan 08.00 

Underskrifter 

 
Sekreterare  
 .................................................................................... Paragrafer       1-14 
 Eva Kristina Andersson  

 
Ordförande  
 
 .......................................................................………………………………………………………………………............ 
 Linda Söder Jonsson 
 
Justerande  
 
 ................................................................................................................................................................................................. 
 Eleonor Westlund 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
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3 Revidering av priser för måltider i Avgifter för socialtjänsten 

4 Investering – bilar hemtjänsten 
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7 Riktlinjer för handläggning av ärenden rörande bostadssociala insatser enligt 
socialtjänstlagen (2001:453) 

8 Svar på revisionsrapport – Uppföljande granskning av samverkan mellan skola 
och individ- och familjeomsorg avseende barn och unga 

9 Jämställdhetsintegrering – Mötesplatsernas på Tallåsgården och Misteln 
utveckling 

10 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 

11 Lägesrapport – Fördjupad samverkan 

12 Återrapport uppdrag – Brandskyddsarbete i hemtjänsttagares hem 

13 Meddelanden delegationsbeslut 

14 Meddelanden 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 1 
Information från förvaltningen (SN 2019/10) 
De viktigaste övergripande händelserna, för vård- och omsorg 
samt för individ- och familjeomsorg under december 2019 har 
sammanställts. 
 
Utöver detta informeras om att: 
- Nyckelfri hemtjänst snart infört fullt ut 
- Målgruppen i projektet Trygg och säker hemgångsrehabilite-

ring har utvidgats 
- I projektet Juvelen har målgruppen smalnats av 
- En mottagningsgrupp diskuteras för att hitta rätt insatser för de 

enskilda personerna 
- Julfirande ordnades på Tallåsgården för tio personer 80 år eller 

äldre och som identifierats som ensamma. Det blev mycket 
lyckat med komplett julbord. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Sammanställning 2020-01-20 – Periodens viktigaste händelser 
december 2019  

 
Beslut  Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive akt/meddelandepärm 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§ 2 
Information om GDPR  
Kanslichef Josephine Härdin besöker nämnden och informerar om 
Dataskyddsförordningen - The General Data Protection Regulation 
(GDPR), och berättar bl.a. om 
- vad GDPR är och dess syfte 
- organisation av GDPR-arbetet i kommunen där det särskilt 

noteras att det är nämnden som är personuppgiftsansvarig 
- vad som gjorts i kommunen kring GDPR med bl.a. styrdoku-

ment och utbildning samt 
- vad som är nästa steg 
 
GDPR har ersatt tidigare personuppgiftslagen och är en integrerad 
del av informationssäkerhetsarbetet. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen, akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§ 3 
Revidering av priser för måltider i Avgifter 
för socialtjänsten (SN 2019/143) 
Nya avgifterna för socialtjänsten gäller från den 1 januari 2020 
efter ett beslut i kommunfullmäktige den 25 november 2019. 
Priserna för måltider förlängdes dock till den 31 mars 2020.  
 
Socialchefen har tillsammans med kostchefen arbetat fram ett 
förslag till nya måltidsavgifter. Av förslaget framgår bl.a. 
- förslag till reviderade avgifter 
- olika former av måltidsabonnemang på Misteln 
- nya regler för betalning av mat 
- möjligheten till frukost vid Mistelns restaurang tas bort och 

ersätts av en kaffeautomat. Efterfrågan är liten och personalens 
tid kan istället användas för kvällsaktiviteter 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialchefens och kostchefens tjänsteskrivelse 2020-01-28 
med bilaga 

 
Beslut  Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen: 
 
 Kommunfullmäktige reviderar måltidsavgifterna inom vård och 

omsorgsverksamheten i dokumentet Avgifter för socialtjänsten från 
och med den 1 april 2020 i enlighet med socialchefens och kost-
chefens förslag. 

 
 
 Socialnämnden beslutar vidare att minska öppettiderna vid 

Mistelns restaurang till 11.00 – 17.30. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen, akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§ 4 
Investering – bilar hemtjänsten (SN 2020/16) 
Hemtjänsten har under de senaste åren fått ökade volymer till följd 
av befolkningsutvecklingen, antalet utförda hemtjänsttimmar har 
därför ökat markant.  
 
Den uppkomna situationen innebär en mycket hård belastning på 
befintliga bilar och det går inte längre att få ihop arbetet med de tre 
bilar som nu står till vårt förfogande. För att kunna besöka alla 
hemtjänsttagare behövs fler bilar. 

 
Förvaltningen förslår, efter dialog med fordonshandläggaren, att 
två ytterligare fordon köps i. En bil som hemtjänsten har behov av 
kostar uppskattningsvis 250 000 kr. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-09 med bilaga 
 
Beslut  Socialnämndens förslag:  
 

Kommunstyrelsen beviljar investeringen ”Bilar hemtjänsten”. 
 
Investeringen får ianspråkta 500 000 kronor ur investeringsbudge-
ten och socialnämnden tillförs ökade driftmedel under avskriv-
ningstiden – 5 år. 
 
När investeringen genomförts ska slutredovisning ske till kommun-
styrelsen. 

 
Reservation  Anders Frödin (SD) anmäler skriftlig reservation till protokollet. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§ 5 
Budgetuppföljning per den 31 december 
2019 (SN 2019/32) 

 Socialchef Lena Dibbern redogör för det ekonomiska läget.  
 
 I nuläget visar uppföljningen på en negativ avvikelse. Kommun-

styrelsen har beslutat att nämnden ska ha en projektanställning 
som IT-strateg och att detta ska finansieras ur resultatet. Nämnden 
kommer därmed att redovisa ett negativt resultat om 406 000 
kronor 

 
 Under uppföljningen redovisas även kö till och beläggning i 

nämndens boenden. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen, akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§ 6 
Budget 2020 (SN 2019/71) 
Kommunfullmäktige beslutade om budgetramar för 2020 med plan 
2021-2022 vid sitt möte i november 2019. I beslutet gavs styrelser 
och nämnder i uppdrag att redovisa sina detaljbudgetar till kom-
munstyrelsen senast i februari 2020. 
 
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till fördelning av 
nämndens budgetram. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-27 med bilaga 
 
Beslut Socialnämnden fördelar budget 2020 i enlighet med förvaltningens 

förslag.  
 
 Vid eventuella behov av budgetjusteringar ges socialchefen res-

pektive avdelningscheferna befogenhet att justera inom ramarna. 
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Akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§ 7 
Riktlinjer för handläggning av ärenden röran-
de bostadssociala insatser enligt social-
tjänstlagen (2001:453) (SN 2020/18) 
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till riktlinjer för bo-
stadssociala insatser. Avsikten är att tydliggöra socialtjänstens an-
svar, vilka olika bostadssociala insatser nämnden har samt vilka 
behov de olika insatserna är avsedda att täcka.  
 
Riktlinjerna ska vara ett stöd för handläggare och beslutsfattare i 
deras kontakter med enskilda och bostadsföretag, under utredning 
och beslutsfattande. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-17 jämte förslag 
till riktlinjer 

 
SN överläggning  Under överläggning deltar även enhetschef Josef Zsidó och före-

drar ärendet tillsammans med avdelningschef Christer Zegarra-
Eriksson. 
 
Noteras att det idag finns 18 sociala kontrakt i kommunen som nu 
kommer att benämnas övergångskontrakt. 

 
   En bostadssocial samordnare på öppenvårdsenheten är tänkt att 

stödja i ärenden med bostadssociala insatser. 
 
Beslut Socialnämnden antar förvaltningens förslag till Riktlinjer för 

handläggning av ärenden rörande bostadssociala insatser enligt 
socialtjänstlagen (2001:453). 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Revisorerna (inklusive kommundirektörens skrivelse och 
kompletterande skrivelse från socialchefen), akten 

Utdragsbestyrkande 

 
 

 
§ 8 
Svar på revisionsrapport – Uppföljande 
granskning av samverkan mellan skola och 
individ- och familjeomsorg avseende barn 
och unga (SN 2019/141) 
Revisorerna har återigen följt upp de brister som konstaterades i 
tidigare granskningar kring samverkan mellan skola och individ- 
och familjeomsorg kring barn och unga som far illa, riskerar att 
fara illa eller är i behov av extra stöd har åtgärdats.  
 
Revisorernas sammanfattande bedömning utifrån granskningens 
syfte är att  
- socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden har agerat 

för att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig samverkan 
- det för närvarande är tydliggjort hur samverkansarbetet ska 

följas upp och återkopplas till respektive nämnd, men att 
ytterligare utvecklingsarbete bör ske avseende internkontroll. 

 
Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen och granskade 
nämnder att fortsatt följa och säkerställa att samverkansarbetet ut-
vecklas mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden 
samt att säkerställa att nämnderna har tillräckligt utrymme för 
egna kontrollmoment i sin internkontroll. 
 
Revisorerna önskar  
- svar på vilka konkreta åtgärder kommunstyrelsen och nämn-

derna har för avsikt att vidta med anledning av revisionens 
synpunkter och på det som för övrigt redovisas i rapporten.  

- en tidsplan för när åtgärderna kommer att genomföras. 
 
Kommundirektören har tagit fram ett förslag till svar. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Revisorernas skrivelse, inkommen 2019-11-25 
• Kommundirektörens förslag till svar 2020-01-17 

 
SN överläggning Under nämndens överläggning noteras att det dokument kommun-

direktören hänvisar till i sin skrivelse kring ODIN inte är det se-
naste och att ett årtal bör justeras.  
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Revisorerna (inklusive kommundirektörens skrivelse och 
kompletterande skrivelse från socialchefen), akten 

Utdragsbestyrkande 

 
 

 
Samarbetsdokumentet kring ODIN diskuteras fortfarande mellan 
socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. 

 
Beslut Socialnämnden  

- antar kommundirektörens förslag till svar och överlämnar det 
till revisorerna som sitt eget, men uppdrar åt socialchefen att 
komplettera svaret med en skrivelse som redogör för vad som 
bör ändras samt  

- informerar revisorerna om att förvaltningen fortlöpande rap-
porterar om hur samverkan fortskrider i enlighet med nämn-
dens begäran. 
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§ 9 
Jämställdhetsintegrering – Mötesplatsernas 
på Tallåsgården och Misteln utveckling  
(SN 2020/18) 
En genomlysning av mötesplatser utifrån ett genusperspektiv har 
skett inom äldreomsorgen. Av genomlysningen framgår att del-
tagande i aktiviteterna på mötesplats Tallåsgården och Misteln är 
kvinnodominerande. Både kvinnor och män har förslag till utveck-
ling av aktiviteter för att göra mötesplatserna än mer attraktiva. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-08 med bilaga 

 
SN överläggning  Under överläggningen deltar kvalitetsstrateg Sandra Persson och 

föredrar ärendet. 
 

Beslut  Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att  
 

- se över vilka aktiviteter som kan tas med till nästa planering 
med tydliga budgetramar avsatta för verksamheten utifrån 
framtagna förslag på aktiviteter som kan bidra till ökat jäm-
ställt deltagande 
 

- säkerställa statistik genom att mötesplatserna kontinuerligt 
rapporterar antal gäster med könsuppdelning, för att hela 
tiden arbeta för ett jämställt deltagande 
 

- ta fram en kommunikationsplan om hur aktiviteterna ska kom-
municeras och vilka kanaler som ska användas för att nå ut 
med information om mötesplatserna och deras aktiviteter till 
fler seniorer 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§ 10 
Rapportering av ej verkställda gynnande 
biståndsbeslut (SN 2020/4) 
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 14 beslut (3 SoL och 11 LSS) 
och 2 avbrott (båda LSS) inte är verkställda inom tre månader efter 
beslutsdatum eller avbrott. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Rapport ej verkställda gynnande biståndsbeslut 2020-01-28 
 
Beslut Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§ 11 
Lägesrapport – Fördjupad samverkan  
(SN 2017/179) 
En sammanställning över läget i arbetet med fördjupad samverkan 
har gjorts under december 2019. Av rapporten framgår läget i olika 
tänkta samverkansområden fördelat på 14 huvudområden. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Sammanställning 2019-12-11 
 
Beslut Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna. 
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Akten 
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§ 12 
Återrapport uppdrag – Brandskyddsarbete i 
hemtjänsttagares hem (SN 2020/20) 
På nämnden i december 2019 väcktes frågan om brandskyddsarbe-
te i den enskildes hem då personer som bor där har insatser från 
hemtjänsten. Förvaltningen gavs i uppdrag att beskriva hur Kungs-
örs kommun arbetar med brandskydd i en enskilds hem samt att 
göra jämförelser med andra kommuner. 
 
Socialchefen har verkställt uppdraget och redovisar i tjänsteskri-
velse  
- hur förvaltningen arbetar idag och 
- hur andra kommuner i länet arbetar 
 
Vidare informerar hon om att förvaltningen kommer ta kontakt 
med räddningstjänsten i syfte att utreda möjligheten att införa 
ungefär samma rutin som Västerås stad.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialnämndens protokoll 2019-12-17, § 139 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-08 

 
Beslut Socialnämnden tackar för återrapporten av uppdraget och lägger 

den till handlingarna. 
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§ 13 
Meddelanden delegationsbeslut (SN 2020/2) 
Socialnämndens myndighetsutskotts protokoll 2019-12-17, §§ 
144-155.  
 
Socialchef Lena Dibbern har den 15 januari 2020, med stöd av de-
legationsordningen, delvis gett avslag på begäran om kopior av 
allmän handling. Förfrågan gäller all e-post för medicinskt ansva-
rig sjuksköterska under 2019. Dnr SN 2020/12 
 
Beslut som har fattats med stöd av delegationsordningen under 
december månad är tillgängliga för nämnden under mötet. Nedan 
lämnas en jämförelse mot förra året gällande antal beslut/ärenden. 
 
Socialförvaltningen har fattat beslut enligt delegation. Jämförelse 
görs mot förra året. 
 
Försörjningsstöd  
 
 2018 2019 
 Bifall Avslag Belopp Bifall  Avslag  Belopp  
Januari 107 78 544512 117 83 596396 
Februari 116 61 540698 109 94 624640 
Mars 104 82 636623 126 124 635348 
April 104 83 529043 112 132 539666 
Maj 91 76 550499 124 132 604498 
Juni 129 97 684511 137 127 736543 
Juli 105 88 469666 125 101 525573 
Augusti 107 78 611880 112 127 609319 
September 88 59 470748 115 118 652101 
Oktober 89 62 439616 147 126 847427 
November 150 109 795737 131 102 711626 
December 115 71 457119 117 119 626379 
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Beslut om utredning och behandling samt familjerätt 
 
 Utrednings- och 

behandlingsbeslut 
Familjerättsbeslut 

 2018 2019 2018 2019 
Januari 15 8 16 3 
Februari 8 3 4 5 
Mars 16 4 7 6 
April 6 10 4 5 
Maj 11 4 5 6 
Juni 8 5 5 4 
Juli 12 11 3 8 
Augusti 8 13 5 4 
September 4 6 7 5 
Oktober 11 12 4 7 
November 6 16 3 4 
December 10 13 12 2 
 
Färdtjänst och riksfärdtjänst 
 
 Färdtjänst 

Antal beslut 
Riksfärdtjänst 

Antal enkelresor 
 2018 2019 2018 2019 
 Bifall Avslag Bifall Avslag 
Januari 9 0 5 0 14 12 
Februari 6 0 5 0 3 10 
Mars 2 0 6 0 16 12 
April 7 0 4 0 11 13 
Maj 11 0 4 2 15 15 
Juni 9 0 8 1 23 24 
Juli 14 0 4 0 14 6 
Augusti 4 0 7 0 15 12 
September 9 0 6 0 11 8 
Oktober 8 0 8 0 14 14 
November 7 0 10 0 24  
December 2 0 10 0 28 28 
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Biståndsbeslut  
 
 Beslut enligt SoL 2018 Beslut enligt SoL 2019 
 Bifall Avslag  Bifall  Avslag 
Januari  54 2 52 6 
Februari  37 4 30 0 
Mars  46 2 35 1 
April  48 2 38 0 
Maj  60 0 34 2 
Juni  55 2 30 3 
Juli  34 1 35 0 
Augusti  46 0 26 1 
September 40 0 25 1 
Oktober  43 1 44 0 
November  45 2 49 2 
December  29 2 39 1 

 
 Beslut enligt LSS 2018 Beslut enligt LSS 2019 
 Bifall Avslag  Bifall  Avslag 
Januari  1 0 4 1 
Februari  1 0 0 0 
Mars  3 2 3 2 
April  4 0 2 0 
Maj  2 0 1 0 
Juni  1 0 1 0 
Juli  6 1 0 1 
Augusti  1 1 2 0 
September 0 1 2 0 
Oktober  1 0 1 0 
November  2 2 5 0 
December  2 0 3 0 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Sammanfattande rapporter från socialnämndens myndighets-

utskotts protokoll 2019-12-17, §§ 144-155 
 
Beslut  Socialnämnden beslutar att lägga meddelandena om delegations-

beslut till handlingarna. 
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 Blad 

Socialnämnden 2020-01-28  19 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive akt 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§ 14 
Meddelanden 
Kommunstyrelsen har den 16 december 2019, § 208, beslutat av-
sätta 1 409 650 kronor i 2020 års investeringsbudget för ombygg-
nation av Rönnen till två boendeenheter. Socialförvaltningen har 
fått i uppdrag att effektivisera sin verksamhet så att den nya hyres-
nivån kan finansieras inom befintlig nivå. Dnr SN 2019/176 
 
Inspektionen för vård och omsorg har den 20 december 2019 be-
slutat avsluta sin tillsyn av stödboendet för barn och unga vid 
Tallåsgården. De påtalar dock att dokumentation inte förs i enlig-
het med gällande bestämmelser. Kommunen har rapporterat om att 
åtgärder vidtagits för att komma tillrätta med dokumentationsbris-
ten. Dnr SN 2019/164 
 
Statistiska Centralbyrån har skickat utfallet för utjämning av LSS-
kostnader mellan kommuner, utjämningsåret 2020.  
Dnr SN 2019/101 
 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har den 9 januari 2020 
gjort en uppföljande livsmedelskontroll på Servicehuset Misteln. 
Det bedömer att verksamheten vidtagit åtgärder mot avvikelserna, 
men att två avvikelser kvarstår. Dnr SN 2020/9 
 
Kommunfullmäktige har den 13 januari 2020, § 16, antagit social-
nämndens förslag till Äldreomsorgsplan 2019-2035.  
Dnr SN 2018/68 

 
Beslut Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 
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