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Plats och tid

Kommunhuset, Hellqvistsalen, torsdagen den 24 maj 2018, klockan 13.30-17:00.

Beslutande

Linda Söder Jonsson (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Angelika Stigenberg (S), Ulla
Eriksson Berg (L), Anna-Karin Tornemo (V), AnneMarie Andersson (C), Eleonor Westlund
(C), Ewa Granudd (M) och Britt-Marie Häggkvist Back (SD).

Tjänstgörande
ersättare

Ersättare

Ann-Catrin Cederlund (S), Gunilla Lindström (S), Ronny Moström (S), Eva-Carin Sandbom
(L), Kerstin Åkesson (MP), Jenny Andersson (KD), Yvonne Ericsson (M) och Rune
Broström (SD).

Övriga
deltagande

Kommundirektör Claes-Urban Boström § 62, utvecklingsstrateg Stefan Lejerdahl § 62,
socialchef Lena Dibbern, avdelningschef Kenneth Pettersson §§ 62, 63, 69 och vik.
nämndsekreterare Eva Eriksson.

Utses att justera

Britt-Marie Häggkvist Back

Ersättare för
justerare

Marita Pettersson

Justeringens
plats och tid
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-05-24

§ 62
Information om strategisk plan
Kommundirektör Claes-Urban Boström och utvecklingsstrateg
Stefan Lejerdahl informerar om kommunens strategiska
planeringsdokument, som tagits fram som stöd till fullmäktiges
befolkningsmål om 9 000 invånare år 2025. Dokumentet kommer,
tillsammans med återkommande strategiska dragningar för
politiker och tjänstemän, att ge bättre underlag och förutsättningar
inför beslut som rör kommunens utveckling.
Beslut

Justerandes sign

Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till
handlingarna.

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-05-24

§ 63
Information från förvaltningen (SN 2018/7)
Nämnden ges möjlighet att ställa frågor utifrån månadsrapporterna. Socialchef Lena Dibbern informerar om fördjupad
samverkan avseende MAS/MAR, sjuksköterskor inklusive hälsooch sjukvård samt hemtjänsten.
Vård- och omsorgschefen Kenneth Pettersson kompletterar sin
rapport med muntlig information om bland annat Arbetsmiljöverkets inspektion på gruppbostaden Grindstugan och larmet på
Södergården.

Beslutsunderlag

Följande rapporter utgör underlag i ärendet:
• Individ- och familjeomsorgschefen Åse Björkmans rapport
2018-05-17
• Vård- och omsorgschefen Kenneth Petterssons rapport
2018-05-07

Beslut

Socialnämnden lägger informationerna till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-05-24

§ 64
Information om projektdirektiv Äldreomsorgsplan (SN 2018/69)
För kommunens äldreomsorg saknas i dagsläget en strategisk plan
för framtiden. Socialchef Lena Dibbern kommer i dialog med
kommuninnevånare, politiker och medarbetare att leda arbetet med
framtagandet av en äldreomsorgsplan med sikte på 2035. Direktiv
har tagits fram för genomförandet av detta arbete.

Beslutsunderlag

Följande handling utgör underlag i ärendet:
• Projektdirektiv daterad 2018-04-25

Beslut

Socialnämnden lägger informationerna till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-05-24

§ 65
Budget, mål och investeringar 2019 –
flerårsplan 2020-2021 (SN 2018/46)
Inför budgetramarna 2019-2021 ska styrelser och nämnder redogöra för planerade mål och investeringar för de kommande åren.
Kommunfullmäktige har fem övergripande mål som gäller för
mandatperioden, det vill säga till och med 2018. Det är därför
för tidigt för socialnämnden att revidera sina mål varför
målrevidering kommer att ske efter att fullmäktige fastställt
mål för perioden 2019 – 2022.
Socialförvaltningens planerade behov de kommande åren och
som påverkar budgetramen omfattar ökade hyreskostnader,
volymökningar inom verksamheten samt volymminskning där
omställningsarbetet inte går i takt med minskade intäkter.
Även kvalitetsökningar, möjliga effektiviseringar och
planerade investeringar påverkar ramen.
Socialchef Lena Dibbern redogör för förvaltningens förslag
samt informerar även om budgetberedningens förslag, med de
förutsättningar som föreligger utifrån framtagna budgetramar.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
- Socialförvaltningens förslag till budget och investeringar

SN överläggning

Under överläggningen ställer socialnämndens ordförande Linda
Söder Jonsson frågan om nämnden vill göra några förändringar
utifrån budgetberedningens förslag eller om man ställer sig bakom
socialförvaltningens förslag i sin helhet och finner att nämnden vill
gå fram med förvaltningens förslag.

Beslut

Socialnämnden ställer sig bakom socialförvaltningens förslag till
budget och investeringar för 2019 och flerårsplan för 2020 – 2021
och översänder den till kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen och akten
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-05-24

§ 66
Delårsrapport per den 30 april 2018
(SN 2018/70)
Socialförvaltningen har upprättat ett förslag till delårsbokslut per
den 30 april. Uppföljningen visar att det fortfarande finns ett
mindre utrymme om 68 tkr kvar gentemot budgetramen. Dock
finns inför sommaren ett läge då kostnader både för ordinarie
personals semester och sommarvikarier samt ett ökat antal
placeringar gör det angeläget för förvaltningen att arbeta med att
effektivisera verksamheten.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Förslag till delårsbokslut

Beslut

Socialnämnden godkänner delårsbokslutet.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen, akten
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-05-24

§ 67
Etapp 2, renovering av gamla Södergården
(SN 2018/71)
Socialförvaltningen har inhämtat två förslag till renovering av
Södergården för nämnden att ta ställning till. Det ena förslaget
innebär bara ett stambyte och ytskiktsrenovering medan det andra
dessutom innebär att smärre justeringar av boendet görs för att
minska en av boendeenheterna till att vara anpassad efter dagens
krav på småskalighet.
Socialförvaltningen förordar det senare förslaget som innehåller
smärre förbättringar, genom att den ena boendeenheten delas till
två enheter vilket innebär ca 10 lägenheter per boendeenhet. En
korridor sätts upp, i och med detta delas det nuvarande matrummet
av varför ett personalrum behöver flyttas för att möjliggöra en
tillräckligt stor matsal i den ena boendeenheten.

Underlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-17, reviderad
2018-05-24

SN överläggning

Under överläggningen föreslår Socialnämndens ordförande Linda
Söder Jonsson att nämnden dels fattar ett principbeslut att
godkänna etapp II enligt förvaltningens alternativ 2 och översända
beslutet till kommunstyrelsen för vidare handläggning i ärendet,
samt att återremittera frågan om hyreshöjningen i syfte att
förvaltningen tillsammans med KKTAB till nämndens
nästkommande sammanträde redovisar en kalkyl för höjningen.
Ordföranden ställer socialförvaltningens förslag mot Linda Söder
Jonssons förslag och finner att nämnden antar det senare förslaget.

Beslut

Socialnämnden beslutar:
– om ett principbeslut som innebär att godkänna etapp II,
renovering av Södergården enligt förvaltningens alternativ 2, till
en total kostnad av 27 853 tkr så att kommunstyrelsen kan fatta

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen, akten
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-05-24
beslut om att KKTAB kan göra den investering som behövs för att
iordningställa etapp II,
– att översända detta beslut till kommunstyrelsen för deras vidare
handläggning i ärendet, samt
– att återremittera ärendet i den del som gäller hyreshöjningen, i
syfte att förvaltningen tillsammans med KKTAB till nämndens
sammanträde i juni redovisar en specificerad kalkyl för höjningen.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen, akten
Utdragsbestyrkande
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§ 68
Förordnande av dataskyddsombud
(SN 2018/45)
I gällande förbundsordning för Västra Mälardalens
Kommunalförbund ska förbundet tillhandahålla en för
förbundsmedlemmarna gemensam specialistfunktion som
personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen (PuL).
Den 25 maj 2018 upphör personuppgiftslagen och ersätts av
dataskyddsförordningen (GDPR). Detta innebär att uppdraget som
personuppgiftsombud upphör och att respektive personuppgiftsansvarig myndighet (nämnd, bolag, förbund) ska utse ett
dataskyddsombud.
Dataskyddsombudets uppgifter är mer omfattande än
personuppgiftsombudets, bland annat ställs större krav på kontroll
av dataskyddsförordningens efterlevnad. Initialt krävs också stora
insatser för att säkerställa att samtliga personuppgiftsansvariga
anmäler sina personuppgiftsbehandlingar till dataskyddsombudet.
Kommuncheferna i Köping, Arboga och Kungsör samt
förbundschef har enats om att föreslå kommunernas gemensamma
IT-strateg Per Wadlin som dataskyddsombud för Köpings,
Arbogas och Kungsörs nämnder, bolag och förbund.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialchefen Lena Dibberns tjänsteskrivelse 2018-05-03

Beslut

Socialnämnden beslutar att:
– entlediga Ann Karlsson, Västra Mälardalens Kommunalförbund,
som personuppgiftsombud,
– förordna Per Wadlin, Köpings kommun, som dataskyddsombud,
– anmäla beslutet till Dataskyddsinspektionen samt
– besluten gäller från 2018-05-25 då dataskyddsförordningen
ersätter personuppgiftslagen.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Dataskyddsinspektionen, dataskyddssamordnaren och
akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-05-24

§ 69
Delegationsordning Vård och omsorg för
sommaren 2018 (SN 2018/66)
Socialförvaltningen har gått igenom de tjänster som kräver en
tillfällig delegering för attest under sommaren 2018. Vidare har
förvaltningen funnit en tjänst som behöver en stående delegering
inom hemtjänsten.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-07

Beslut

Socialnämnden antar delegationsordningen för Vård och omsorg
sommaren 2018 i enlighet med förvaltningens förslag, samt ger
Josefina Ackelman Thunholm stående delegering för hemtjänst.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Socialförvaltningen och akten
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-05-24

§ 70
Revisionsrapport – Uppföljning av
kommunens modell för målstyrning
(SN 2018/47)
Kommunrevisionen har genomfört en uppföljning av tidigare
granskningar 2014, 2015 och 2016 avseende kommunens modell
för målstyrning och hur den implementerats i kommunstyrelse och
nämnder. Granskningen avser kommunstyrelse, barn- och
utbildningsnämnd och socialnämnd och uppdraget ingår i
revisionsplanen för år 2017.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att det skett en positiv
utveckling. De bedömer att styrningen genom en tydligare modell
och redovisning av mål och måluppfyllelse har stärkts och att det
har blivit lättare att se kopplingen från fullmäktiges mål till
nämnderna.
Fortfarande finns behov av utveckling avseende bland annat hur
målen formuleras och revisorerna rekommenderar att:
- kommunstyrelsen och nämnderna fortsätter arbetet med
utvecklingen av målstyrningen genom att vara tydliga i sina
målformuleringar och beslut om hur måluppfyllelsen ska mätas
-

kommunstyrelsen säkerställer att det i målen för 2019 finns en
gemensam modell i kommunen för hur aktivitetsplaner ska
utformas.

Revisionen önskar nämndernas och kommunstyrelsens svar på
rapporten senast den 1 juni 2018.
Socialförvaltningen har upprättat ett förslag till svar.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Revisorernas missiv daterat 2018-03-27 jämte revisionsrapporten
• Socialförvaltningens förslag till svar daterat 2018-05-21

Beslut

Socialnämnden antar förvaltningens förslag till svar på revisionsrapporten Uppföljning av kommunens målstyrning som sitt eget.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Revisorerna, Kommunstyrelsen och akten
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-05-24

§ 71
Revisionsrapport – Uppföljning av intern
kontroll (SN 2018/49)
Kommunrevisionen har följt upp de granskningar som genomförts
2013 - 2016 avseende kommunens arbete med den interna
kontrollen. Granskningen avser kommunstyrelse, barn- och
utbildningsnämnd och socialnämnd och uppdraget ingår i
revisionsplanen för år 2017.
Vid en uppföljande granskning under 2015 konstaterade revisionen
att flertalet av de synpunkter som tidigare lämnats fortfarande
kvarstod, varför beslut togs om att återigen genomföra en
uppföljande granskning.
Revisorerna anser att det genomförts viktiga åtgärder för att stärka
kommunens internkontrollarbete och att kommunstyrelsen bland
annat har fastställt tillämpningsanvisningar som tydliggör hur
arbetet med planering och upprättande av internkontrollplan ska
genomföras, samt hur uppföljningen ska gå till.
Fortfarande finns behov av utveckling och revisorerna har lämnat
rekommendationer avseende detta arbete men ger inga direkta
rekommendationer till socialnämnden. Av granskningen framgår
att samtliga kontroller är genomförda eller delvis utförda samt att
det i nämndens protokoll inte anges om protokollet expedierats till
revisorerna
Revisionen önskar nämndernas och kommunstyrelsens svar på rapporten senast den 1 juni 2018.
Socialförvaltningen har upprättat ett förslag till svar.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Revisorernas missiv daterat 2018-03-27 jämte revisionsrapporten
• Socialförvaltningens förslag till svar daterat 2018-05-21

Beslut

Socialnämnden antar förvaltningens förslag till svar på revisionsrapporten Uppföljning av intern kontroll som sitt eget.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Revisorerna, Kommunstyrelsen och akten
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-05-24

§ 72
Revisionsrapport – Grundläggande
granskning (SN 2018/50)
Kommunallagen (KL 9 kap 9§) ger uttryck för att revisorerna
årligen ska granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas
verksamhetsområde. Denna grundläggande granskning består av
en löpande insamling av fakta och iakttagelser och ska ge underlag
för att bland annat bedöma styrelsens och nämndernas styrning,
uppföljning och kontroll. Revisionens uppdrag ingår i
revisionsplanen för år 2018 och granskningen avser
kommunstyrelse, barn- och utbildningsnämnd och socialnämnd.
Revisorerna uppfattar att socialnämnden har många stora
utmaningar framför sig, inte minst avseende den demografiska
utvecklingen, varför det är viktigt att det finns en plan för att möta
denna utveckling. Revisionen rekommenderar att planen är
kopplad till kommunens lokalförsörjningsplanering.
Revisionen önskar nämndernas och kommunstyrelsens svar på
rapporten senast den 1 juni 2018.
Socialförvaltningen har upprättat ett förslag till svar.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Revisorernas missiv daterat 2018-03-27 jämte revisionsrapporten
• Socialförvaltningens förslag till svar daterat 2018-05-21

Beslut

Socialnämnden antar förvaltningens förslag till svar på revisionsrapporten Grundläggande granskning som sitt eget.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Revisorerna, Kommunstyrelsen och akten
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-05-24

§ 73
Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut (SN 2018/2)
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.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Rapport ej verkställda gynnande biståndsbeslut 2018-05-08

Beslut

Socialnämnden beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 74
Meddelanden delegationsbeslut (SN 2018/8)
Socialnämndens myndighetsutskotts protokoll 2018-04-25, §§ 3847.
Socialförvaltningen har fattat beslut enligt delegation. Jämförelse
görs mot förra året. Under sammanträdet är pärm med delegationsbeslut tillgänglig för nämnden att studera.
Socialförvaltningen har fattat beslut enligt delegation. Jämförelse
görs mot förra året.

Försörjningsstöd

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

Justerandes sign

Bifall
84
84
104
78
97

2017
Avslag
30
31
42
37
48

92
84
97
101

60
45
45
78

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Belopp Bifall
360429
107
400475
116
614095
104
408678
104

407403
471193
453290
527864

2018
Avslag
78
61
82
83

Belopp
544512
540698
636623
529043
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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
2017
2018
5
15
6
8
7
16
8
6
6
8
3
3
10
10
9
13

Familjerättsbeslut
2017
4
9
5
4
4
9
2
6
5
8
3
1

2018
16
4
7
4

Färdtjänst och riksfärdtjänst
Färdtjänst
Antal beslut

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

Justerandes sign

2017
2018
Bifall
Avslag Bifall Avslag
6
0
9
0
10
0
6
0
10
0
2
0
1
1
7
0
10
0
10
0
1
0
9
0
2
0
5
0
10
0
7
1

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Riksfärdtjänst
Antal enkelresor
2017
2018
4
6
20
8
16
25
16
21
18
34
63
12

14
3
16
11

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-05-24
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Biståndsbeslut

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

Beslut enligt SoL 2017
Bifall
Avslag
48
0
32
4
47
0
51
4
52
1
55
3
28
0
43
2
55
1
67
2
70
1
49
1

Beslut enligt SoL 2018
Bifall
Avslag
54
2
37
4
46
2
48
2

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

Beslut enligt LSS 2017
Bifall
Avslag
2
2
1
0
1
3
2
0
4
1
4
1
2
1
2
0
3
1
5
1
3
0
2
2

Beslut enligt LSS 2018
Bifall
Avslag
1
0
1
0
3
2
4
0

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Sammanfattande rapport från socialnämndens myndighetsutskotts protokoll 2018-04-25, §§ 38 - 47

Beslut

Socialnämnden beslutar att lägga meddelandena om delegationsbeslut till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-05-24

§ 75
Meddelanden
Socialförvaltningen har den 19 mars 2018 insänt önskemål om att
rekvirera stimulansmedel för 2018 för stärkt bemanning inom den
sociala barn- och ungdomsvården. Dnr SN 2018/55
Socialförvaltningen har den 20 mars 2018 återrapporterat till
Socialstyrelsen hur statsbidraget för att kvalitetsutveckla arbetet
mot våld i nära relationer för 2017 använts.
Dnr SN 2017/111
Socialförvaltningen har den 9 maj 2018 insänt önskemål om att
rekvirera stimulansmedel för 2018 för att stärka insatserna för barn
och unga med psykisk ohälsa. Dnr SN 2018/36

Beslut

Justerandes sign

Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad

18

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-05-24

Blad

19

§ 76
Rapport från verksamhetsbesök (SN § 34)
Socialnämndens ordförande Linda Söder Jonsson rapporterar om
det verksamhetsbesök som ägde rum på Enheten för
arbetsmarknad och försörjning, den 16 maj 2018. Utöver
socialnämndens presidium närvarade även Marita Pettersson (S),
Eva-Carin Sandbom (L), Eleonor Westlund (C) och Britt-Marie
Häggkvist Back (SD). Deltagarna fick möjlighet att ställa frågor
om verksamheten och besöket var uppskattat från såväl
verksamhet som besökare.

Beslut

Justerandes sign

Socialnämnden tackar för rapporten.

Protokollsutdrag till

Enheten för arbetsmarknad och försörjning, akten
Utdragsbestyrkande

