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§ 101 
Information 
Under sammanträdes lämnas följande information: 
 
a) Socialnämndens sammanträde den 18 oktober 2016 är inställt. 

 
b) Den 15 november 2016 kl 13:00 ska socialnämnden delta i ett 

studiebesök på HVB-hemmet Tallåsgården. Studiebesöket följs 
av ett nämndsammanträde i kommunhuset.  

 
 

Beslut Socialnämnden lägger informationerna till handlingarna.  
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§ 102 
Socialnämndens budget 
(SN 2016/170) 
Den 20 september 2016 hade socialnämnden samråd kring 
nämndens ekonomiska läge med kommunstyrelsens presidium, 
kommunchefen, ekonomichefen och en representant från 
revisionen. Vid det sammanträdet togs beslut att tillsätta en 
åtgärdsgrupp med kommunchefen som ansvarig och att 
socialnämnden ska ha ett extra budgetsammanträde. 

Diskussionen inleds med information från socialchefen om 
nytillkomna budgetförutsättningar, av informationen framgår bl.a. 
följande nytillkomna kostnader: Broddar till äldre, uppdatering av 
brandskydd på LSS-boenden, köp av korttidsplaceringar, 
finansieringen av den nytillträdde enhetschefen vid Södergården, 
ny skolplacering LSS, ny placering för avlösarservice, 
resursteamets driftbudget, utökat försörjningsstöd, nya tjänster för 
arbetsmarknadsenheten, feriearbetande gymnasieungdomar och 
hyran för caféet vid tågstationen. 

Därefter följde en diskussion om individ- och familjeomsorg och 
vård och omsorgs ekonomiska läge. Nämnden önskar en realistisk 
budget från verksamheterna. IFO- chefen svarade att det i 
dagsläget inte finns någon siffra på en realistisk budget och att den 
tillsatta arbetsgruppens uppdrag är att till budgetberedningen  
den 7 november kunna presentera ett förslag. 

Prognosförändringen för individ- och familjeomsorg år 2017 är i 
dagsläget en ökning på cirka 8 000 000 kr och mellan  
1 500 000- 2 000 000 kr för vård och omsorg. Nämnden framhöll 
vikten av att skapa en realistisk budget även om förvaltningen inte 
får tillräckligt med pengar. 
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Därefter följde en diskussion om möjliga åtgärder för att förbättra 
nämndens ekonomiska varav följande åtgärder och förslag togs 
upp:  

- Socialförvaltningen kommer att kräva effektiviseringar.  

- Eventuella nedskärningar kan leda till högre kostnader i 
framtiden om förebyggande insatser försvinner från 
verksamheten.  

- Det behöver undersökas om det finns bidrag och 
stimulansmedel att söka. 

- Modulerna vid Kung Karls skola kanske kan användas till 
annan verksamhet när ombyggnationen är färdig.  

- För att minska de höga konsultkostnaderna behöver Kungsör 
kommun kunna konkurera med andra arbetsgivare för att locka 
personal till förvaltningen. 

 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Socialnämndens beslut 2016-09-20 § 100 

 
Beslut Socialnämnden beslutar att 
 

- godkänna att representanter från Kommunal närvarar vid 
diskussionen om nämndens budget vid dagens sammanträde. 

 
- lägga budgetdiskussionen åt handlingarna för fortsatt politisk 

diskussion inför beslut. 
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§ 103 
Nämndmål 2017 (SN 2016/157) 
Förvaltningen föreslår följande nämndmål för tiden från 2017 fram 
till nästa mandatperiod. 
 
- Antal externa insatser och placeringar ska minska med 2016 

som basår. 
- I socialnämnden verksamheter ska den enskildes upplevelser 

av trivsel, trygghet och delaktighet öka varje år med 2016 som 
basår. 

- Frisnärvaron i socialnämndens verksamheter ska öka. 
- Socialnämndens verksamheter motverkar utanförskap och 

arbetslöshet (mål C 1 från 2016) 
- Socialtjänstens insatser förebygger att barn och ungdomar 

hamnar i ett långvarigt beroende av socialtjänst (mål C2) 
 
Förslag till kommunfullmäktigemål 2017-2018 
- Alla kommuninvånare ska ha möjlighet till en meningsfull 

sysselsättning och egen försörjning eller omfattas av 
samhällets generella välfärdssystem. 

 
SN överläggning  Efter socialnämndens överläggning och gruppdiskussion frågar 

ordförande om nämnden beslutar enligt förslaget och finner att så 
är fallet. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Tjänsteskrivelse, 2016-10-11 
 

Beslut Socialnämnden antar förslag till mål 2017 
 
 Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

socialnämndens förslag till kommunfullmäktigemål och anta det 
som mål 2017. 

 
 De föreslagna målen sträcker sig från 2017 och fram till nästa 

mandatperiod 
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§ 104 
Meddelanden 
 
Kommunstyrelsen har fastställt sammanträdesdagarn 2017 till: 
30 januari, 27 februari, 27 mars, 24 april, 22 maj, 19 juni,  
28 augusti, 25 september, 23 oktober, 27 november och  
18 december. Dr (2016/176) 
 
Kommunstyrelsen har antagit en gränsdragningslista mellan 
Kungsörs Kommun och Kungsörs KommunTeknik AB och mellan 
Kungsörs KommunTeknik AB och Kungsörs vatten AB.  
Dr (2016/177) 

 
Kommunstyrelsen beviljar investeringen ”Ny bil hemtjänsten”. 
Investeringen får i anspråk ta maximalt 220 000 kronor ur 
kommens investeringsbudget och socialnämnden tillförs ökade 
driftmedel under avskrivningstiden- 5 år. Dr (2016/72) 
 
Ett avtal mellan Kungsör kommun och Sofrosyne AB har skrivits 
den 21 september. Enligt avtalet ska Sofrosyne AB tillhandahålla 
Kungsör med funktionen MAS (Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska) från den 1 oktober. Dr (2016/174)  
 
En synpunkt gällande den personliga hygienen på boendet 
Tallåsgården har inkommit till socialförvaltningen Dr (2016/172) 

 
Länsstyrelsen Västmalands län har efter genomförd tillsyn i 
Kungsörs kommun den 15 juni 2016 gällande serveringstillstånd 
funnit följande brister som Länsstyrelsen riktar kritik mot: 
 
- Tillsynsplan för år 2015 saknas 
 
Länsstyrelsen uppmärksammar även att: 
 
- Det saknas obligatoriska uppgifter i vissa tillståndsbevis. 
- I en akt saknas hyresavtal eller liknande för serveringstält, 

handling som styrker markupplåtelse samt tillståndsbevis. 
Dr (2016/79) 
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Statistiska centralbyrån har lämnat ett preliminärt resultat av 
beräkningarna avseende utjämning av LSS-kostnader mellan 
kommuner för utjämningsåret 2017. Dr (2016/178) 
 
Ett socionomavtal mellan Kungsörs kommun och Kronan konsult 
har förlängts till och med 2016-12-31. Dnr (2016/179) 
 
Inspektionen för vård och omsorg kommer att genomföra en 
inspektion på Tallåsgårdens HVB- och stödboende den 26 oktober 
2016. Dnr (2016/183) 
 
Tillsammans med 11 andra projektgrupper kommer Kungsör 
kommun ingå i Innovationsguiden hösten 2016 och våren 2017. 
Innovationsguiden ska ta fram nya innovativa lösningar för att 
förbättra den sociala barn- och ungdomsvården.  

 
 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens  
 

Förslag till beslut Socialnämnden lägger meddelandena åt handlingarna 
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