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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-09-20

§ 85
Information
Under sammanträdes lämnas följande information:
a) Förvaltningschefen Pámela Strömberg Ambros 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 ser placeringarna ut att
innebära en i dagsläget bra utveckling då förvaltningen har fått
bättre koll på placeringarna och den externa öppenvården.
Antalet anställda vid IFO har ökat efter sommaren och det
börjar bli bättre inom verksamheten även om situationen är
väldigt skör p.g.a. konsultanställda som snabbt kan avsluta sin
tjänst. Dnr SN 2016/27
b) Förvaltningschefen redovisar beläggningsstatistik för lediga
lägenheter/platser i särskilda boenden inom äldreomsorgen per
den 19 september 2016:
Äldreomsorg:
- Misteln, ingen ledig lägenhet
- Tallåsgården, två lediga platser
- Södergården, en ledig plats
- Gläntan, inga lediga platser
LSS:
- Gruppbostad LSS, en ledig lägenhet
- LSS servicebostad, inga lediga lägenheter

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Respektive akt
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-09-20
c) Information från förvaltningen av informationen
framgår det att:
- Kommunen har samarbetat med en rekryteringsfirma för att
anställa en ny IFO-chef. En person har intervjuats men
kommunen har valt att inte anställa personen.
- Konsult Peter Jansson har med socialförvaltningen förlängt
sin anställning som förordnad IFO-chef fram till sista
januari 2017.
- Kommunen kommer under hösten ge ut gratis broddar till
äldre invånare för att minska halkskadorna i vinter.
- Det har varit problem med hissen på boendet Misteln.
Under tiden hissen repareras är det svårt för de boende att
röra sig mellan våningarna.
- Ett nytt brandlarm håller på att installeras på Misteln.
d) Socialchefen informerar nämnden om budget för 2016 val av
process. Socialnämnden behöver lägga en ny budget eftersom
nämnden inte kommer kunna hålla sig inom budgetramarna.
Den 11 oktober 2016 kommer det hållas en extra nämnd med
fokus på budgeten med beredningen efter mötet inför nämnden
den 18 oktober. Dnr 2016/112.
e) Fram till årsskiftet arbetar verksamheten med budgeten.
Stödboenden för barn mellan 17-18 år har nu en större
verksamhet i kommunen. Det är svårt att planera budgeten
eftersom det inte går att veta hur mycket pengar verksamheten
har i buffert eller hur många barn som kommer till kommunen.
Verksamheten står inför nedskärningar och behöver arbeta med
att uppehålla de krav som ställs gentemot socialtjänstlagen.
Dnr SN 2016/159

Beslut

Justerandes sign

Socialnämnden lägger informationerna till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-09-20

§ 86
Delårsbokslut per den 31 augusti 2016 för
socialnämnden (SN 2016/158)
Socialnämndens förvaltning har upprättat ett förslag till delårsbokslut per den 31 augusti 2016.
I dagsläget pekar prognosen på ett sämre resultat än väntat.
Totalt har socialförvaltningen ett underskott på 9 838 000 kr.
P.g.a. sjukdom har det varit svårt att följa upp verksamheten
Under hösten kommer biståndshandläggningen att samordnas
under enhetschefen för socialpsykiatri.
Socialnämnden önskar få handlingarna till delårsbokslutet tidigare
än att det delas ut på sammanträdet för att kunna sätta sig in i
ärendet. Eftersom delårsbokslutet delades ut på sammanträdet kan
inte ledamöterna yttra sig i ärendet.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialförvaltningens delårsbokslut 2016-08-31

Beslut

Socialnämnden godkänner delårsbokslutet med noteringen att
ärendet behöver hanteras bättre i framtiden för att ledamöter ska
kunna sätta sig in i ärendet.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-09-20
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§ 87
Socialnämndens mål 2017 (SN 2016/157)
Socialnämnden har i uppdrag att ta fram mål för nämndens verksamheter. Nytt för i år är att modellen för målstyrning har arbetats
om och förenklats. De tidigare inriktnings- och effektmål har ersatts med endast en nivå mål som benämns nämndmål. Nämndmålen som ska vara uppföljnings- och mätbara.
När nämndmålen är beslutade ska verksamheterna ta fram uppföljningsbara aktiviteter som ska bidra till måluppfyllelse. Aktiviteterna ska också vara uppföljningsbara.
Nämndmålen bör ta sikte mot något eller några av kommunfullmäktiges övergripande mål men de behöver inte, som tidigare,
direkt bidra till att de uppnås. Däremot ska de samspela med
fullmäktiges mål. Nämnden kan även besluta om egna nämndspecifika mål. Nytt är också att nämndmålen begränsas till att som
mest får vara sju stycken och med en giltighetstid på två till fyra
år.
Kommunfullmäktiges mål sträcker sig fram till nästa
mandatperiod. Kommunfullmäktiges fyra mål är:
-

-

Kommunens resultat ska utgöra minst en och en halv procent
av skatteintäkter och statsbidrag varje år.
Kommunen ska ha minst 8 500 invånare år 2018 och 9 000
invånare 2025.
Centrumutvecklingens första etapp och torget i Valskog ska
vara klara under 2018. (Målet riktas till kommunstyrelsen och
Kungsörs KommunTeknik AB.)
I skolan ska kunskapsresultatens nivå, trivsel och trygghet öka
varje år med 2015 som basår. (Målet riktas till barn- och
utbildningsnämnden.)

Två av kommunfullmäktiges mål är direkt riktade till kommunstyrelsen och Kungsörs KommunTeknik AB respektive barn- och
utbildningsnämnden. De är därför inte aktuella för socialnämnden.
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till mål 2017.
Beslutsunderlag

Justerandes sign

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Tjänsteskrivelse, socialchef Pámela Strömberg Ambros
2016-09-07
Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen, förvaltningschefen, ekonomen för
socialförvaltningen, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden
Beslut

Justerandes sign

2016-09-20
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Socialnämnden beslutar att fortsätta arbetet med nämndens mål
till nästa sammanträde.

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen, förvaltningschefen, ekonomen för
socialförvaltningen, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-09-20

§ 88
Inriktning för placering av ensamkommande
barn (SN 2016/159)
Under 2015 skedde en kraftig ökning av antalet ensamkommande
barn till Sverige. Migrationsverket skrev avtal om mottagandet av
dessa barn med kommunerna. Kungsörs kommun skrev ett avtal
med ett, till befolkningen, relativt stort antal ensamkommande
barn.
Konsulentstödda familjehem kom att bli huvudalternativet för att
kommunen skulle kunna placera de barn som anvisades av
Migrationsverket.
Nu har situationen stabiliserats varför Socialnämnden föreslås
fastställa följande inriktning för verksamheten.
-

-

Barnkonventionen och riksdagens beslut samt föreskrifter
utgör grunden för våra insatser
I första hand ska kommunens egna resurser användas (HVB
och familjehem)
Avveckla konsulentstödda familjehem och erbjuda dessa
familjehem att bli kommunala
Ersättningar som ska erbjudas kommunala familjehem, som tar
emot ensamkommande barn, föreslås vara 10 970 kr/månad i
arvode och 5 042 kr/månad i omkostnadsersättning.
Konsulentstödda familjehem som kommunen är nöjda med, ur
barnets perspektiv, ska dygnskostnaden förhandlas ner till
1 350 kronor så snart som möjligt.

Om socialnämnden antar ovanstående inriktning krävs en utökning
med 1,0 tjänst familjehemssekreterare.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-05 jämte bilaga

Beslut

Socialnämnden antar förvaltningens förslag till inriktning för
placering av ensamkommande barn.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Förvaltningschefen, IFO-chefen, ekonomen för
socialförvaltningen, akten
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-09-20
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§ 89
Ändring i delegationsordningen (SN 2016/36)
Socialförvaltningen föreslår att delegationsordningen ska ändras
med anledning av att:
-

tjänster som förste socialsekreterare och kvalitetsutvecklare
inom individ- och familjeomsorg tillsatts.
Tjänsterna biståndshandläggare äldre/funktionshinder flyttats
till vård och omsorg.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-08 med bilaga

Beslut

Socialnämnden reviderar delegationsordningen enligt
förvaltningens förslag

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Förvaltningschefen samt avdelningscheferna, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Socialnämnden
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§ 90
Plan för tillsyn av serveringsställen enligt
alkohollagen 2016/2017 i Kungsör kommun
(SN 2016/148)
Alkoholhandläggaren har upprättat ett förslag till tillsynsplan
2016/2017 för serveringsställen. Tillsynen görs enligt alkohollagen
i form av inre och yttre tillsyn;
- Inre tillsyn: är en rent administrativ tillsyn som genomförs med
hjälp av remisser och förfrågningar till andra myndigheter samt
restaurangrapporter från tillståndshavarna.
- Yttre tillsyn: innebär besök på serveringsstället. Denna tillsyn
samordnas i regel med polismyndigheten. I största möjliga mån
samverkar kommunen även med Skatteverket, Kronofogden,
räddningstjänsten och andra berörda myndigheter.
Kommunen ska också utgöra en stödjande funktion till
tillståndshavare i kommunen genom att:
- Samverka med länsstyrelsen när det gäller utbildningar i
ansvarsfull alkoholservering.
- Erbjuda enklare utbildningar för nyanställd serveringspersonal
till de tillståndshavare som anser sig behöva det.
Kommunen är också sammankallande i ett gemensamt
restaurangråd dit alla tillståndshavare i kommunen bjuds in för att
diskutera gemensamma frågor eller få information från
kommunens alkoholhandläggare. Restaurangråd ska genomföras
två gånger per år.
För närvarande finns fyra serveringstillstånd. Av dessa bedöms att
tre kräver minst ett tillsynsbesök per år och ett minst två gånger
per år.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Alkoholhandläggarens förslag till tillsynsplan 2016-09-02

Beslut

Socialnämnden fastställer föreslagen plan 2016/2017 för tillsyn av
serveringsställen i Kungsör kommun.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

Alkoholhandläggaren, Länsstyrelsen (inklusive
tillsynsplan), Polisen (inklusive tillsynsplan),
Folkhälsomyndigheten (inklusive tillsynsplan), akten

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

Blad

2016-09-20

§ 91
Inlaga till socialdepartementet inför direktiv
till nationell översyn av socialtjänstlagen
(SN 2016/160)
Arbetet med att ta fram direktiv inför en nationell översyn av
socialtjänstlagen pågår. Inför det arbetet föreslår
socialförvaltningen att socialnämnden ska lämna en inlaga som
handlar om den enskilde och vistelsekommun. Ett förslag till
inlaga har tagits fram av förvaltningen.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-03 med bilaga

Beslut

Socialnämnden godkänner den föreslagna inlagan och skickar den
till socialdepartementet.

Reservation

Britt-Marie Häggkvist Back (SD) reserverar sig i mot beslutet:

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Socialchef, IFO-chef, socialdepartementet, akten
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-09-20
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§ 92
Klagomål via IVO, från Arboga kommun om
handläggningen av ett barnavårdsärende
(SN 2016/142)
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har överlämnat en
skrivelse från Arboga kommun om handläggning av ett barnavårdsärende för handläggning som ”klagomål och synpunkter”
(SOSFS 2011:9).
Socialförvaltningen redogör i tjänsteskrivelse för hur ärendet
hanterats i Kungsör och föreslår att skrivelsen ska överlämnas till
Arboga kommuns socialnämnd som svar på klagomålet.
Kommunen anser att det saknas förutsättningar för fortsatt handläggning av det aktuella ärendet i Kungsör.
Socialförvaltningen har arbetat fram ett förslag till inlaga inför
direktivskrivningen för nationell översyn av socialtjänstlagen.
Detta handlar om den enskilde och vistelsekommun.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-03.
• IVO:s meddelande 2016-07-19 med bifogad anmälan från
Socialtjänsten i Arboga kommun
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-03 i ärende med
inlaga till socialdepartementet (dnr SN 2016/160) med bilaga

Beslut

Socialnämnden delger Socialnämnden i Arboga kommun denna
skrivelse och inlagan till socialdepartementet som svar på
klagomålet kring handläggningen av ett barnavårdsärende.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

Arboga kommuns socialnämnd (inkl. tjänsteskrivelse och
skrivelse till socialdepartemtentet), förvaltningschefen,
IFO-chefen, akten

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-09-20

§ 93
Yttrande till Inspektionen för vård och
omsorg – handläggning i barnavårdsärende
(SN 2016/154)
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) begär kommunens
yttrande i tillsynsärende kring handläggning i barnavårdsärende
(8.5-28123/2016).
Inledningsvis överlämnade IVO Arboga kommuns skrivelse till
Kungsörs kommun för hantering som ”klagomål och synpunkter”.
Efter begäran från Arboga kommun har IVO ändrat sin bedömning
och genomför en tillsyn av nämndens handläggning av det aktuella
ärendet.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• IVO:s meddelande 2016-08-23 med begäran om yttrande och
dokumentation i ärendet.
Beslut i ärendet kommer att fattas av socialnämndens myndighetsutskott.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-09-20
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§ 94
Anslutning till länsgemensam beroendeakut
och tillnyktringsenhet (SN 2016/161)
I september 2014 började landstinget planeringen av en tillnyktringsenhet. En enhet vars uppdrag främst är att ta emot de personer
i Västmanland som på egen hand eller med hjälp av polis eller
socialtjänst söker hjälp för tillnyktring. Förutsättningen för att
kunna tillskapa enheten är att kommunerna i Västmanland är med
och finansierar verksamheten.
Ett förslag till en ”Beroendeakut och tillnyktringsenhet inom
Vuxenpsykiatri Västmanland” finns nu framtagen inklusive en
kostnadskalkyl. Kungsörs kommun har ännu inte fattat något
beslut om medfinansiering. Kungsörs kommun har gett ett alternativt förslag med en modell där man betalar per dygn man nyttjar.
Frågan har diskuterats på Chefsforum i samverkan och som svar
hänvisar man till att det förslagna finansieringsalternativet är mer
stabilt enligt erfarenhet från Örebro kommun som, tidigare haft
och nu lämnat, den modell som Kungsörs kommun föreslår.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-08 med bilagor

SN överläggning

Under socialnämndens överläggning yrkar Ewa Granudd (M) på
bordläggning. Efter avslutad överläggning frågar ordföranden om
ärendet ska avgöras idag eller senare (bordläggas) och finner att
det ska avgöras idag.
Härefter frågar ordföranden om nämnden beslutar enligt förslaget
och finner att så är fallet.

Beslut

Socialnämnden godkänner landstingets förslag om en Beroendeakut och tillnyktringsenhet inklusive avtalsförslag.
Socialnämnden begär hos kommunstyrelsen kostnadstäckning med
180 000 kronor per år som medfinansieringen innebär.
Socialnämnden begär en årlig utvärdering kring den tillsatta
tillnyktringsenheten.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Socialchef, IFO-chef, kommunstyrelsen, Västmalands
landsting, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-09-20

§ 95
Ändring av attestlista för 2016 (SN 2016/14)
Enligt kommunens tillämpningsföreskrifter för attestreglementet
ska varje nämnd besluta om attestanter och ersättare för dessa.
Socialförvaltningen har lämnat ett reviderat förslag på
beslutsattestanter jämte ersättare för socialförvaltningen 2016.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialförvaltningens reviderade attestlista 2016

Beslut

Socialnämnden fastställer det bilagda reviderade förslaget på
beslutsattestanter jämte ersättare för socialförvaltningen 2016.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Socialchef, akten
Utdragsbestyrkande

Blad

15

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-09-20

§ 96
Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut (SN 2016/16)
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 åtta ej verkställda
beslut och två avbrutna beslut den 20 september 2016. Dessa är:
- 7 beslut som avser kontaktperson enligt SoL (varav två
avbrutna)
- 3 beslut servicebostad enligt LSS
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Rapport om icke verkställda beslut 2016-09-20

Beslut

Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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17

§ 97
Meddelanden delegationsbeslut (SN 2016/20)
Socialnämndens myndighetsutskotts protokoll
- 2016-08-11, §§ 180-184
- 2016-08-24, §§ 185-197

Socialförvaltningen har fattat beslut enligt delegation. Jämförelse
görs mot förra året.
Försörjningsstöd

Bifall
Januari
94
Februari
91
Mars
98
April
111
Maj
83
Juni
78
Juli
99
Augusti
81
September
69
Oktober
100
November
90
December

Justerandes sign

2015
Avslag Belopp
35
477709
33
410197
38
429213
36
475072
28
428358
39
404643
37
425975
43
394143
25
341398
41
380947
23
423660

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Bifall
97
93
103
86
92
110
111
90

2016
Avslag
19
11
5
13
9
16
30
49

Belopp
504496
436122
531316
518874
530606
554205
631133
456560

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Blad

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-09-20
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Beslut om utredning och behandling samt familjerätt

Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

Utrednings- och
behandlingsbeslut
2015
2016
15
14
19
15
7
16
15
11
15
3
17
34
32
18

Familjerättsbeslut
2015
5
3
4
5
3
2
4
9
2
8
4

2016
3
5
4
6
2
2
2
7

Färdtjänst och riksfärdtjänst
Färdtjänst
Antal beslut

Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

Justerandes sign

2015
2016
Bifall
Avslag Bifall Avslag
21
0
4
0
15
0
11
0
20
1
13
0
14
0
4
0
11
1
9
0
5
0
5
0
6
2
3
0
6
0
12
0
8
0
5
0
11
0
16
1

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Riksfärdtjänst
Antal enkelresor
2015
2016
12
4
24
6
16
22
8
19
20
26
47
12

8
6
18
14
24
19
22
21

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-09-20
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Biståndsbeslut

Beslut

Justerandes sign

Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

Beslut enligt SoL 2015
Bifall
Avslag
61
0
54
1
52
0
38
0
47
2
59
1
43
0
63
0
59
0
40
0
47
0
38
3

Beslut enligt SoL 2016
Bifall
Avslag
61
0
46
0
47
0
68
1
43
1
44
1
46
0
64
0

Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

Beslut enligt LSS 2015
Bifall
Avslag
2
1
2
0
2
0
0
0
1
1
9
3
3
1
3
1
5
0
1
0
5
0
2
3

Beslut enligt LSS 2016
Bifall
Avslag
2
0
3
0
1
0
2
2
4
1
3
2
1
0
1
0

Socialnämnden beslutar att lägga meddelandena om delegationsbeslut till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-09-20

§ 98
Meddelanden
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har avslagit kommunens
begäran om överflytt av ärende till Järfälla kommun. Ärendet
gäller pågående bistånd i form av placering i familjehem.
Dnr SN 2016/126
IFO:s kontorslokaler på Thor Modéens gata 12 har ett nytt
hyresavtal som gäller från 2015-08-01 till 2025-09-30.
Dnr SN 2016/155
IVO beslutar att avsluta ett ärende gällande konstaterande av
brister i handläggningen av ett barnavårdsärende
Dnr SN 2015/148.
Flera av landets brottsofferstödjande verksamheter och medlingsverksamheter önskar att Kungsörs kommun med andra kommuner
samordnar ett närmare brottsofferstödjande arbete.
Dnr SN 2016/171
Kommunfullmäktige avslår centerpartiets motion om att återinföra
arbetsutskott i kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden Dnr 2016/166.
Kommunfullmäktige har infört personliga ersättare till socialnämndens presidieberedning från och med den 6 september 2016
och resterande mandatperioden.
- Marie Norin Junttila (S) ersätts av Marita Pettersson,
- Ulla Eriksson Berg (L) ersätts av Anna-Karin Tornemo (V)
och
- AnneMarie Andersson (C) ersätts av Ewa Granudd
Dnr 2016/164.
Kommunfullmäktige har avslagit Madelene Ericssons (C) motion
om att införa en parlamentarisk kommitté för att diskutera och
utveckla strategier inom miljö, folkhälsa och jämställdhet.
Kommunfullmäktige uppmanar istället styrelser och nämnder
uppmanas att anordna minst två temamöten. Dnr 2016/163

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Respektive akt
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-09-20
Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-05 att höja maxtaxan för
äldre- och handikappomsorgen till 1 990 kronor från och med den
1 oktober 2016. Dnr 2016/119.
Kommunfullmäktige har antagit ett bostadsförsörjningsprogram
för Kungsörs kommun. Dnr 2016/165

Beslut

Justerandes sign

Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-09-20

§ 99
Socialtjänstens lägenheter för stödboende
Socialtjänsten har krav på sig att följa socialtjänstlagen. Utifrån
den situation verksamheten står inför behövs fler lägenheter än vad
verksamheten har till sitt förfogande under 2016.
För att uppfylla socialtjänstens intentioner behövs tre lägenheter.
Nämnden ska meddela Kungsörs Fastighets AB.
Beslut

Justerandes sign

Socialnämnden för begäran vidare till Kungsörs Fastighets AB.

Protokollsutdrag till

Socialchef, IFO-chef, KFAB, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-09-20

§ 100
Samråd kring det ekonomiska läget
(SN 2016/170)
Socialnämnden har bjudit in kommunstyrelsens presidium,
kommunchefen, ekonomichefen och en representant från
revisionen för överläggning kring socialnämndens ekonomiska
läge.
Inledningsvis redovisar socialchefen läget så som det beskrivs i
nämndens delårsbokslut.
Härefter följer en diskussion som utmynnar i en gemensam
uppfattning om att en tjänstemannagrupp ska tillsättas under
ledning av kommunchefen för att arbeta med en åtgärdsplan.
Gruppen ska med jämna mellanrum göra korta avrapporteringar
till politikerna i socialnämnden och kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kommunchefen, socialchefen, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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