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Socialnämnden
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§
Månadsuppföljning från förvaltning
(SN 2017/63)
Socialförvaltningens chefer har lämnat skriftliga rapporter till
socialnämnden med den föregående månadens viktigaste händelser, ekonomiskt resultat, personalnyckeltal och kommentarer till
verksamhetens mål och kvalitet.
Beslutsunderlag

Följande rapporter utgör underlag i ärendet:
• Vård- och omsorgschef Kenneth Pettersson, rapport för april
• Individ och familjeomsorgschef Åse Björkman, rapport för
april
• Avdelningschefen för stöd och behandling Maria Rosenqvist,
rapport för april

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger rapporterna till handlingarna

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

IFO A4 April 2017
Periodens viktigaste händelser
Enheten för arbetsmarknad och försörjning
-Börjat köra hemtjänstens matlådor till äldre, alla veckodagar
-Påbörjat förslag till arbetsmarknadsstrategi för Kungsörs kommun
-Utökat samarbete med LSS daglig verksamhet
-Påbörjat samarbete tillsammans med KKTAB kring bekämpning av Sjögull i
Mälaren, där utför vi nu själva till 80% ett arbete som föregående år köptes in från
Eskilstuna.

Individ och Familjeomsorgen IFO
Vuxengruppen har startat upp utvecklingsarbeten
- Samarbetsorganisation ”Familjefrid Kungsör”
- Arbete med ”projekt långvarigt missbruk” aktuell fråga, Hur kan vi när det
sviktar skapa tillfälligt extra stöd inom vår egen förvaltning.
- Processkedja Sociala kontrakt
-Arbetet med att införa dokumentationssystemet VIVA är igång, bland annat med
utbildning av systemadministratörer samt superanvändare
-Införande av gemensamma Handläggarträffar vuxen, barn och ungdom samt
ekonomiskt bistånd. Syfte att utveckla samverkan samt utbyta erfarenheter och dela
med sig av kunskaper.
-Utvidgat samarbete med våra HVB/Stödboende, syfte att använda allas kunskaper
för en mer välfungerande verksamhet.

Ekonomiskt resultat perioden jan – mars 2017
Individ och familjeomsorgen IFO ligger inom budgetramen. Det finns handläggare
i tjänst och utrymme för att arbetat med alternativa lösningar till olika
placeringsformer, främst genom samverkan internt och framförallt på vuxensidan.
Enheten för arbetsmarknad och försörjning visar plusresultat perioden janmars. Ekonomiskt bistånd +204 859 vilket kan jämföras samma period 2016 -295
082. Förklaring till de goda resultaten är bland annat utvecklad intern samverkan
internt och med AF. Delvis även genom att prioritera målgruppen
åtgärdsanställningar i våra egna verksamheter.

Personalsituationen – tjänster och sjuk/friskfrånvaro
Individ och familjeomsorgen har tre vakanta tjänster. 22 maj börjar Tommy
Westberg som 1:e socialsekreterare. Annonsering, socialsekreterartjänst har inte
gett resultat, dvs ingen behörig har sökt tjänsterna. Ansökningsdatum går ut 16 april.
Februari timanställdes en socionomstuderande, med arbetsuppgift att i första hand
hjälpa till med akthantering inför bytet till VIVA.
Januari – mars har en personal varit sjukskriven för ryggproblem.
Både på enheten för ekonomiskt bistånd samt IFO har sammanlagt fyra personal
gått ned i tjänst – föräldraledighet. I övrigt har influensaperioden även drabbat Thor
Modéngatan 12.

Socialt stöd och behandling A4 April 2017
Periodens viktigaste händelser
Enheten för ensamkommande barn
o Samtliga HVB och stödboenden är fullbelagda med placeringar, totalt 33
placerade barn och ungdomar.
o Omstruktureringen i verksamheterna är nu färdiga utifrån IVOs krav på eget
boende i Stödboende.
o Enheten deltar i ett forskningsprojekt ”Ensamkommande barns psykiska
hälsa” projektet pågår fram till 2019, projektet samordnas av
samordningsförbundet. Ungdomarna har deltagit i en första pilotstudie kring
hälsa och mående. Det kommer att ske regelbundna uppföljningar med
ungdomarna. Genom projektet får all personal inom ensamkommande gå en
utbildning i lösningsfokuserat arbetssätt.
o Samverkan mellan övriga enheter inom ensamkommande i KAK är påbörjad.
o Samverkan med IFO
Resursteamet
o Införandet av det nya dokumentations systemet är påbörjad och det väntas
vara klart efter sommaren.
o Arbetar med 43 ärenden/klienter med karaktär av familjebehandling,
ungdomar i riskbruk, vuxna riskbruk/missbruk samt råd och stöd samtal.
o Resursteamet går även de utbildning i lösningsfokuserat arbetssätt i
samverkan med samordningsförbundet.
Kontaktpersoner
o Uppföljningsarbete pågår gällande kontaktpersoner och uppdrag.
o Utbildning i Lösningsfokuserat arbetssätt pågår.

Webb Administratör hemsidan
o Byte av plattform för den nya hemsidan är slutförd vid årsskiftet, nu pågår
arbete med att se till att alla verksamheter inom socialförvaltningen
uppdaterar fakta och information på hemsidan.

Ekonomiskt resultat
Ensamkommande barn
o Verksamheten skulle ha minskat med två tjänster tom årsskiftet , men dessa
har inte kunnat avslutas fören under första kvartalet 2017.

Personalsituationen
Ensamkommande barn
o Enheten har det första kvartalet haft ovanligt hög sjukfrånvaro i form av
korttidsfrånvaro och vård av sjuka barn och ett par längre sjukskrivningar,
detta i samband med omstruktureringen av ungdomarna mellan olika
boenden har lett till högre vikarie kostnad än beräknat.
Resursteamet
o I resursteamet arbetar sex stycken personal.
o Enheten har två stycken medarbetare som är långtidssjukskrivna där det
pågår rehabiliteringsarbete med HR.
o Vi har en nyanställd beteendevetare sen februari och en alkohol och drog
terapeut som börjar hos oss i början på maj. Vi har under februari till slutet av
maj en vikarierande behandlare som stärker upp i teamet.

Placeringar

Ensamkommande barn
o 33 ungdomar placerade och alla boenden är fullbelagda.

VO-A4-april nämnd

den 10 april 2017

Periodens viktigaste händelser

Plan för frisknärvaro 2017 har arbetats fram gemensamt i VO-ledningsgrupp, bifogas
Brukarundersökningar ska genomföras under våren inom LSS, Socialpsykiatri och
Biståndshandläggning
Delaktighet- Definition och rutin för att säkerställa brukarens delaktighet i
genomförandeplanen har utarbetats
Ej verkställda beslut-två ärenden svar till IVO
Vattenläckage på Gläntan-fyra rum oanvändbara under minst fyra veckor
Bestridit faktura personlig assistans

Ekonomiskt resultat januari- mars
avvikelse från budget föregående år

prognos helår

Kommentar till ekonomiskt resultat

Budgetunderlag 2017 är ännu ej korrekta. Muntligt löfte att det ska vara korrekta siffror tom
sista april.
Rapporterat större avvikelse till ekonomichef Bo Granudd. Budget är i balans men faktiska
siffror går ej att redovisa innan underlaget är korrekt.

Personalnyckeltal

oktober 2015-oktober 2016 föregående år

Personalnyckeltal

januari tom mars 2017

föregående år

Sjukfrånvaro totalt (%)
Män
Kvinnor

11
8,2
11,3

10,8
5,4
11,2

*Frisknärvaro totalt (%)
56
Män
Kvinnor
*Frisknärvaro är ett nytt mått från och med oktober 2016. Måtten har räknats fram manuellt
av HR. Ingen könsuppdelning. Måttet kommer att redovisas i Qlikview så snart som möjligt.

Kommentar till personalnyckeltal

Samma period 2015: 10,4 % och 2014: 9,9 %
Sjukfrånvaron har gått ned sedan hösten 2016 men är fortfarande högre än samma period
tidigare år. Januari i år hade 11,7 % så det drar upp resultatet för perioden. Resultatet för
enbart mars 2017 var 11 % sjukfrånvaro jämfört med mars 2016 11,9%.

Kommentar till verksamhetsresultat kvalitet

Ordinärt boende
Indikatorn Bemötande, förtroende och trygghet fick ett lågt resultat i Öppna jämförelser
äldre 2016. Orsaken är att andelen som upplever sig vara trygga 78 % har minskat,
bemötande och förtroende har likartat resultat som 2015. Trygghet är ett prioriterat område
inom hemtjänsten för 2017 där målet är att minska personal kontinuiteten och att
personalen alltid kommer i tid.

VO-A4-april nämnd

den 10 april 2017

Andelen inom hemtjänst som anger att det deras hälsotillstånd är mycket eller ganska gott
har minskat från 35 % 2015 till 22 % 2016 därför blir också resultatet för indikatorn
självskattad hälsa låg där förändringen mäts mellan två undersökningar.
Indikatorn: Inflytande och tillräckligt med tid, består av tre mått: Tillräckligt med tid, Hänsyn
till åsikter och önskemål och Möjlighet att påverka tider; 90 % av hemtjänsttagarna 2016
upplever att hemtjänstpersonalen alltid eller oftast tar hänsyn till deras åsikter och
önskemål.
Sammanfattningsvis är det Tryggheten och den självskattade hälsan som avviker inom
ordinärt boende. Det totala resultatet för öppna jämförelser 2016 är något sämre än 2015
Särskilt boende
Indikatorn: Boendemiljö; boende trivs med bra med sin lägenhet/rum och även om andelen
som trivs med gemensamma utrymmen har minskat så trivs bara drygt 50 % av de boende
med utemiljön.
Indikatorn: Mat och måltidsmiljö; andel personer som anger att maten som serveras på det
särskilda boendet smakar mycket eller ganska bra har ökat från 68 % 2015 till 83 % 2016,
75 % tycker att tiden när måltiden serveras är en trevlig stund på dagen. Trivsel är sedan
tidigare ett prioriterat mål för verksamheterna inom äldreomsorgen. Planer för att förbättra
trivseln har utarbetats för 2017.
Sammanfattningsvis är resultatet genomgående högre än 2014 och 2015. Trenden visar på
att resultatet stadigt har förbättrats. Inom särskilt boende är det endast utemiljön som är
röd i öppna jämförelser 2016. 2014 hade vi 25 rödmarkerade resultat, 2015 11 rödmarkerade
resultat och 2016 tre rödmarkerade resultat (utemiljön)
Sammanhållen vård och omsorg- Kungsör har lägst andel personer 75+ år i särskilt boende
med antipsykotiska läkemedel, i hela landet. Jämförelse med riket är 14 %. Kungsör är med
det resultatet ”Bäst i Sverige”.
Sammanfattningsvis är enbart en indikator som vi kan påverka, något försämrad och det är
olämpliga läkemedel inom särskilt boende. Det skulle kunna vara ett resultat av minskade
antipsykotiska läkemedel i särskilt boende.
25% sämsta, 50 % medel, 25 % bästa i Sverige.
Öppna jämförelser 2016-Äldreomsorg
Ordinärt boende- Helhetsyn, andel %
Ordinärt boende-Bemötande, förtroende och trygghet, andel %
Ordinärt boende-Förändring av självskattad hälsa, index
Ordinärt boende-inflytande och tillräckligt med tid, andel %
Särskilt boende- helhetssyn
Särskilt boende-boendemiljö
Särskilt boende-mat och måltidsmiljö
Sammanhållen vård och omsorg- Personer 75+ år i särskilt boende
med antipsykotiska läkemedel, andel (%)
Sammanhållen vård och omsorg- Personer 75+ år i hemtjänst med
antipsykotiska läkemedel, andel (%)

2014 2015 2016
97
90
93
49
43
29
27,8 -12,2
64
53
59
71
87
88
44
36
67
71
1,1
1,4

2,4

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-04-25

§
Information – Uppföljning av feriepraktikplatser 2017 (SN 2017/11)
Det är 44 stycken ungdomar som har sökt feriepraktikplats innan
senaste ansökningsdatumet. Detta innebär att samtliga ungdomar
som sökt en feriepraktikplats kommer att erbjudas feriearbete
2017. Alla ferieplatser inryms i den ordinarie budgeten
Förslag till beslut

Justerandes sign

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-04-25

§
Kompletterande mål – socialnämnden
(SN 2017/25)
Kommunfullmäktige har, efter förslag från socialnämnden, antagit
ett övergripande mål gällande arbetslösheten i Kungsör
Kommunen ska i samverkan med Arbetsförmedlingen och
näringslivet, arbeta för att minska arbetslösheten de närmaste två
åren med två procent årligen med december 2016 som bas.
Eftersom målet i högsta grad rör socialnämndens verksamheter
lämnar förvaltningen följande förslag till mål för socialnämnden
2017-2018.
Försörjningsstödet ska minska två procent årligen genom fler
människor i arbete
Målen följs upp och mäts genom
- Försörjningsstödet minskar med två procent per år med basår
2016
- Antalet utbetalda dagar försörjningsstöd minskar jämfört med
2016
Aktiviteter
- Arbetsmarknadsverksamhetens insatser ska matcha klienternas
kompetensbehov utifrån arbetsmarknadens behov.
- Bedömningsinstrument för att kartlägga den enskildes
arbetsförmåga ska tas fram i samverkan med
arbetsförmedlingen
- Förtydliga och förbättra samverkan med externa aktörer
- Utveckla och förbättra handledarstödet till praktikplatserna

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-04-19

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till
kompletterande mål för 2017-2018

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen och akten
Utdragsbestyrkande

Blad

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Sida 1 (1)

Vår beteckning

2017-04-19
Ert datum

Er beteckning

Adressat

Socialförvaltningen

Socialnämnden

Vår handläggare

Pámela Strömberg Ambros, förvaltningschef

Kompletterande mål – socialnämnden
Kommunfullmäktige har, efter förslag från socialnämnden, antagit ett
övergripande mål gällande arbetslösheten i Kungsör
Kommunen ska i samverkan med Arbetsförmedlingen och näringslivet, arbeta för
att minska arbetslösheten de närmaste två åren med två procent årligen med
december 2016 som bas.
Eftersom målet i högsta grad rör socialnämndens verksamheter lämnar
förvaltningen följande förslag till mål för socialnämnden 2017-2018.
Försörjningsstödet ska minska två procent årligen genom fler människor i arbete

Målen följs upp och mäts genom
Försörjningsstödet minskar med två procent per år med basår 2016
Antalet utbetalda dagar försörjningsstöd minskar jämfört med 2016
Aktiviteter
•
•
•
•

Arbetsmarknadsverksamhetens insatser ska matcha klienternas kompetensbehov utifrån
arbetsmarknadens behov.
Bedömningsinstrument för att kartlägga den enskildes arbetsförmåga ska tas fram i
samverkan med arbetsförmedlingen
Förtydliga och förbättra samverkan med externa aktörer
Utveckla och förbättra handledarstödet till praktikplatserna

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till kompletterande mål för 2017-2018

Pámela Strömberg Ambros

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

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-04-25

§
Yttrande till IVO – angående ett ej verkställt
beslut (SN 2017/81)
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, begär att nämnden ska
yttra sig i ett ärende gällande ett ej verkställt beslut om stöd och
service till vissa funktionshindrade. IVO överväger att ansöka om
utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten.
Vård och omsorgschef Kenneth Pettersson har tagit fram ett
förslag till yttrande.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialförvaltningens yttrande, 2017-04-11

Förslag till beslut

Socialnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och
översänder det till Inspektionen för vård och omsorg

Yttrandet lämnas på sammanträdet

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Inspektionen för vård och omsorg och akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-04-25

§
Yttrande till IVO – angående ett ej verkställt
beslut (SN 2017/82)
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, begär att nämnden ska
yttra sig i ett ärende gällande ett ej verkställt beslut om stöd och
service till vissa funktionshindrade. IVO överväger att ansöka om
utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten.
Vård och omsorgschef Kenneth Pettersson har tagit fram ett
förslag till yttrande.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialförvaltningens yttrande, 2017-04-11

Förslag till beslut

Socialnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och
översänder det till Inspektionen för vård och omsorg

Yttrandet lämnas på sammanträdet

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Inspektionen för vård och omsorg och akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-04-25

§
Investeringar 2018-2020
(SN 2017/99)
Inför budgetramarna 2018-2020 ska styrelser och nämnder
redogöra för planerade investeringar för de kommande åren.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialförvaltningens

Förslag till investeringar redovisas på
sammanträdet

Förslag till beslut

Justerandes sign

Socialnämnden ställer sig bakom investeringarna för 2018 och
översänder dem till kommunstyrelsen

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-04-25

§ xx
Socialnämndens internkontrollplan 2017
(SN 2017/52)
Vid socialnämndens sammanträde den 21 mars 2017 konstaterades
att förvaltningens förslag till internkontrollplan inte följer
kommunstyrelsens instruktioner. Därför återremitterades ärendet
till förvaltningen.
Socialförvaltningen har tagit fram en bruttolista med förslag till
kontrollmoment att ingå i nämndens internkontrollplan för 2017.
Hela listan har gåtts igenom och behandlats av socialnämndsberedningen.
Utifrån kommunstyrelsens reglemente för internkontroll och
anvisningar har en riskanalys av de olika kontrollmomenten
genomförts. I föreliggande förslag ingår alla kontrollmoment som
bedömts med ett riskvärde över åtta.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-03-09 med förslag
till internkontrollplan för socialnämnden 2017

Förslag till beslut

Socialnämnden antar internkontrollplanen för 2017

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen och akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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INTERNKONTROLLPLAN SOCIALNÄMNDEN 2017
Rutin
- kontrollmoment (Vad?)

Riskvärde

Metod
(Hur?)

Uppföljning
(När?)

Ansvarig
(Vem?)

Rapport till

10

Komplett genomläsning av delegationsordningen

1 gång/år

Förvaltningshandläggare

Förvaltningschef

10

Komplett genomläsning av befintliga
planer

1 gång/år

Förvaltningshandläggare

Förvaltningschef

10

Kontroll att rutinen är
känd och tillämpas

1 gång/månad

Nämndsekreterare Socialnämnd

12

Komplett genomgång
av samtliga styrdokument

2 gång/år

Avdelningschefer

Förvaltningschef

10

Stickprov

1 gång/år

Avdelningschefer

Förvaltningschef

10

Vid utvecklingssamtal

1 gång/år

Samtliga chefer

Förvaltningschef

16

Komplett

1 gång/år

Avdelningschef

Förvaltningschef

Övergripande
Delegering
- Delegationsordningen är relevant med
avseende på socialnämndens
förvaltningsorganisation och befattningar
m.m.
Dokumenthantering
- Aktuell dokumenthanteringsplan finns och är
tillgänglig och relevant.
Synpunkter och klagomål
- Rutinen för synpunktshantering finns och
tillämpas
Styrdokument beslutade av SN, KS och KF
- Styrdokumenten hålls aktuella och
lättillgängliga.
Privat körning av kommunens bilar
- Privat körning av kommunens bilar

Personal
Inventering bisysslor
- Inventering av bisysslor.
Arbetsmiljö
- Riskanalyser och handlingsplaner finns

1
2017-04-12

INTERNKONTROLLPLAN SOCIALNÄMNDEN 2017
Rutin
- kontrollmoment (Vad?)

Metod
(Hur?)

Uppföljning
(När?)

Ansvarig
(Vem?)

Rapport till

12

Enligt rutin efter varje
löneutbetalning

Löpande

Respektive chef

Förvaltningschef

15

Kontroll att rutiner
finns och är kända och
kan tillämpas

1 gång/år

Respektive chef

Förvaltningschef

10

Kontroll att rutinen
tillämpas

1 gång/år

Respektive chef

Avdelningschef

Brandskydd
- Kontroll av brandskyddsregler och rutiner

15

Kontroll att rutiner
finns och är kända och
kan tillämpas

1 gång/år

Respektive chef

Avdelningschef

Trygghetslarm
- Kontroll av svars och infinnandetid

10

Stickprov

4 gånger/år

Enhetschefen för
hemtjänsten

Förvaltningschef

Rättssäker myndighetsutövning
- Uppföljning av tillsynsbeslut

16

Uppföljning av
tillsynsbeslut samt
utförda åtgärder

1 gånger/år

IFO-chef

Förvaltningschef

Rätt lön
- Rätt lön till rätt person samt att avdrag görs
vid frånvaro
Hot och våld
- Rutiner är kända och tillämpas vid behov
Tillbud och arbetsskador
- Rapportering sker enligt fastställda rutiner

Riskvärde

Verksamhet
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INTERNKONTROLLPLAN SOCIALNÄMNDEN 2017
Rutin
- kontrollmoment (Vad?)

Riskvärde

Metod
(Hur?)

Uppföljning
(När?)

Ansvarig
(Vem?)

Rapport till

10

Stickprov

2 gånger/år

IFO- chef

Förvaltningschef

10

Stickprov

2 gånger/år

Ekonom

Förvaltningschef

10

Stickprov

4 gånger/år

Ekonom

Förvaltningschef

10

Stickprov

1 gång/år

Nämndsekreterare

Förvaltningschef

Ekonomi
Rätt arvode
- Rätt arvode till familjehem och
kontaktpersoner.
Leverantörer
- Kontrollera att inköp görs enligt avtal
Inköpskontroll
- Redovisningskontroll av kvitton

Övrigt
Personuppgiftslagen (PuL)
- Reglerna i personuppgiftslagen är tillgängliga.
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-04-25

§
Rapportering från kontaktpolitiker
(SN 2017/78)
x.
Beslutsunderlag

Rapport
ges vid sammanträdet
Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
•

Förslag till beslut

Justerandes sign

Socialförvaltningens

Socialnämnden

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

Blad

2017-04-25

§
Verksamhetsförändringar 2018 - 2020
(SN 2017/98)
Inför arbetet med budgetramar för 2018-2020 ska styrelser och
nämnder bl.a. redovisa kända verksamhetsförändringar för åren
2018-2020.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• X

Kända verksamhetsförändringar redovisas på
sammanträdet

Förslag till beslut

Justerandes sign

Socialnämnden ställer sig bakom verksamhetsförändringar 20182020 och översänder dem till kommunstyrelsen

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-04-25

§
Socialnämndens delegationsordning
(SN 2017/50)
Socialförvaltningen föreslår att kvalitetsutvecklare tas bort som
delegat i delegationsordningen. Kvalitetsutvecklare byts ut mot
IFO-chef.
Nr 5.10 i delegationsordningen föll Stödboende bort och förslås
som tillägg.
Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av vård (placering/
omplacering) i kommunens egna HVB/Stödboende
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-04-18

Förslag till beslut

Socialnämnden fastställer det reviderade förslaget på socialnämndens delegationsordning

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Helena Björnberg och akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Sida 1 (1)
Datum

Vår beteckning

2017-04-18

SN 2017/50

Ert datum

Er beteckning

Adressat

Socialförvaltningen
Socialnämnden
Vår handläggare

Handläggare Helena Björnberg

Socialnämndens delegationsordning
Socialförvaltningen föreslår att kvalitetsutvecklare tas bort som delegat i delegationsordningen. Kvalitetsutvecklare byts ut mot IFO-chef.
Nr 5.10 i delegationsordningen föll Stödboende bort och förslås som tillägg.
Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av vård (placering/omplacering) i
kommunens egna HVB/ Stödboende.
Förslag till beslut
Socialnämnden fastställer det bilagda reviderade förslaget på socialnämndens
delegationsordning.

Pámela Strömberg Ambros
Förvaltningschef

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Helena Björnberg

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-04-25

§
Meddelanden delegationsbeslut (SN 2017/30)
Socialnämndens myndighetsutskotts protokoll

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

Bifall
Januari
97
Februari
93
Mars
103
April
86
Maj
92
Juni
110
Juli
111
Augusti
90
September
87
Oktober
88
November
92
December
109

Justerandes sign

2016
Avslag
19
11
5
13
9
16
30
49
38
31
23
36

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Belopp Bifall
504496
84
436122
84
531316
104
518874
530606
554205
631133
456560
490229
497744
488702
617376

2017
Avslag belopp
30
31
42

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Blad

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-04-25
Beslut om utredning och behandling samt familjerätt

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

Utrednings- och
behandlingsbeslut
2016
2017
14
5
15
6
16
7
12
10
14
6
5
2
10
11
16

Familjerättsbeslut
2016
3
5
4
6
2
2
2
7
4
7
6
6

2017
4
9
5

Färdtjänst och riksfärdtjänst
Färdtjänst
Antal beslut

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

Justerandes sign

2016
2017
Bifall
Avslag Bifall Avslag
4
0
6
0
11
0
10
0
13
0
10
0
4
0
9
0
5
0
3
0
12
0
5
0
9
0
10
0
16
0

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Riksfärdtjänst
Antal enkelresor
2016
2017
8
6
18
14
24
19
22
21
28
10
38
16

4
6
20

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

Blad

2017-04-25
Biståndsbeslut

Förslag till beslut

Justerandes sign

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

Beslut enligt SoL 2016
Bifall
Avslag
61
0
46
0
47
0
68
1
43
1
44
1
46
0
64
0
58
2
46
2
46
0
34
1

Beslut enligt SoL 2017
Bifall
Avslag
48
0
32
4
47
0

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

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

Beslut enligt LSS 2017
Bifall
Avslag
2
2
1
0
1
3

Socialnämnden beslutar att lägga meddelandena om delegationsbeslut till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-04-25

§
Meddelanden
Ett avtal har upprättats mellan Eskilstuna kommun och Kungsör
kommun gällande plats i Eskilstuna kommuns verksamhet för
korttidsboende SN 2017/83
Förslag avseende utvecklingsarbete inom IFO i Kungsörs kommun
har upprättats. SN 2017/84
Avtal - gällande två korttidsplatser på Pluto korttidshem i
Hallstahammars kommun. SN 2017/85
Bekräftelse om inkommande ansökan gällande investeringsstöd till
äldrebostäder. SN 2017/86
Migrationsverket har lämnat information om brandskyddet i
Migrationsverkets lägenheter. SN 2017/90
Socialnämndens myndighetsutskott har godkänt restaurang Casa
Nostras ansökan om serveringstillstånd. SN 2016/215
En synpunkt har inkommit till förvaltningen gällande brister i
hemtjänsten. SN 2017/76
Casa Nostra Due har lämnat en ansökan om uteservering.
SN 2017/88
Inspektionen för vård och omsorg har beslutat att avsluta ett
ärende gällande anmälan enligt lex Sarah från Kungsör kommun.
SN 2017/66

Förslag till beslut

Justerandes sign

Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

