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Plats och tid

  
Kommunhuset, Hellqvistsalen, tisdagen den 16 juni 2020, klockan 13.30-17.15, ajournering 
15.00-15.10. 

 

Beslutande Linda Söder Jonsson (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Eva-Carin Sandbom (L), Mattias 
Söderlund (V), AnneMarie Andersson (C), Eleonor Westlund (C) §§ 48-49 och 51, Anders 
Frödin (SD). 

Tjänstgörande  
ersättare Ann-Catrin Cederlund (S) och Yvonne Ericsson (M). 

 

Ersättare   

Övriga  
deltagande  Socialchef Lena Dibbern, avdelningschef Christer Zegarra Eriksson §§ 48-49 och 51, 

enhetschef Jenny Demervall §§ 48-49 och del av 51 och nämndsekreterare Eva Kristina 
Andersson. 

 

Utses att justera AnneMarie Andersson 
Ersättare för 
justerare Anders Frödin 
Justeringens  
plats och tid Kansliet i anslutning till mötets slut. 

Underskrifter 

 
Sekreterare  
 .................................................................................... Paragrafer       48-62 
 Eva Kristina Andersson  

 
Ordförande  
 
 .......................................................................………………………………………………………………………............ 
 Linda Söder Jonsson 
 
Justerande  
 
 ................................................................................................................................................................................................. 
 AnneMarie Andersson 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
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Datum då  
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 48 
Information från förvaltningen (SN 2020/01) 
De viktigaste övergripande händelserna, för vård- och omsorg 
samt för individ- och familjeomsorg under maj 2020 har samman-
ställts. 
 
Utöver detta informeras om att: 
- besöksförbudet i äldreomsorgen, med anledning av corona-

pandemin, har förlängts till den 30 september 2020 
- 12-stegsbehandlingen i KAK har flyttats till Kungsör 
- kommundirektören och socialchefen har fått i uppdrag att 

planera för trygghetsboende 
- alkoholhandläggaren slutar och ny har anställts 
- läget kring corona 
- vikarieläget inför sommaren 
- arbetslöshetsstatistiken 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Rapport 2020-06-08 – Periodens viktigaste händelser maj 2020 

 
Beslut  Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§ 49 
Presentation av ny enhetschef för arbets-
marknad och försörjning (SN 2020/112) 
Nämnden hälsar enhetschef för arbetsmarknad och försörjning 
Jenny Demervall välkommen till Kungsörs kommun.  
 
Jenny började sin anställning den 19 januari 2020. 
 
Hon presenterar sig och sin bakgrund. 
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Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 50 
Principbeslut beträffande färdtjänstresa till 
och från arbete (SN 2019/96) 
Socialnämnden har lämnat uppdrag till socialförvaltningen att, till-
sammans med jurist, utreda regelverket runt arbetsresor till och 
från arbete med färdtjänst för färdtjänstberättigade.  
 
Efter överläggning med jurist föreslår socialförvaltningen att ar-
betsresor och vuxenstudier ska erbjudas färdtjänstberättigad till 
samma taxa som ett ordinarie periodkort inom den allmänna 
kollektivtrafiken. Detta under förutsättningen att  
- läkarintyg styrker att den enskilde inte kan ta sig till och från 

arbetet genom resa med egen bil eller via användandet av all-
männa kommunikationer 

- den färdtjänstberättigade kan använda färdtjänst för resa mel-
lan bostaden och arbetsplatsen 

 
Vidare föreslås att resorna ska betalas med fast månadskostnad 
som följer priset på Länstrafikens periodkort, 30-dagarkort för 
vuxen.  
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-29 

 
SN överläggning Eva-Carin Sandbom (L) anmäler att hon inte deltar i beslutet. 
 
Beslut Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen: 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att  

- arbetsresor och resor till vuxenstudier inom Kungsör kommun 
eller till annan kommun inom ett normalt pendlingsavstånd ska 
erbjudas den färdtjänstberättigade till samma taxa som ett 
ordinarie periodkort inom den allmänna kollektivtrafiken  

- detta tillförs i styrdokumenten Regler för färdtjänst och Avgif-
ter inom socialtjänsten. 
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§ 51 
Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt 
bistånd (SN 2020/110) 
Nuvarande riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd är 
från 2015. Förvaltningen har tagit fram ett nytt förslag till nya rikt-
linjer.  
 
Syftet med riktlinjerna är att personer som ansöker om ekonomiskt 
bistånd i kommunen ska ges lika behandling när det gäller såväl 
bidragsnivå som förutsättningar för rätt till ekonomiskt bistånd 
samt insatser för att den sökande ska finna vägar till egen försörj-
ning. 

 
Riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd ska ge stöd 
och vägledning i det praktiska arbetet med att tolka lagstiftningen 
samt i de individuella behovsbedömningar som alltid ska göras. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-29 med bilaga 

 
SN överläggning Under överläggningen diskuteras de föreslagna riktlinjerna. Nämn-

den skickar med förslag till korrigeringar i bl.a. punkterna 8.3, 
12.3 och 16.4.1.  

 
Beslut Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att justera förslaget 

till Riktlinjer för ekonomiskt bistånd enligt diskussionen i över-
läggningen. 

 
 Beslut i ärendet tas vid kommande sammanträde.  
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
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§ 52 
Budgetuppföljning per den 31 maj 2020  
(SN 2020/3)  
Socialchef Lena Dibbern redovisar läget kring budget. Prognosen 
på helår är +/- noll.  
 
Under punkten redovisas även beläggning och sökande till särskilt 
boende, LSS, trygghetsboende och äldreboende. 

 
Beslut  Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna. 
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§ 53 
Revidering av beslutsattestanter jämte ersät-
tare för socialnämnden och socialförvalt-
ningen 2020 (SN 2019/179) 
En viss omflyttning av chefer inom förvaltningen har skett och en 
ny chef har anställts. Socialförvaltningen har därför tagit fram ett 
förslag till reviderad attestlista.  
 
Listan har justerats även utseendemässigt. Tidigare redovisades 
varje identitet för sig. Det ny förslaget redovisas på ekonomisyste-
mets ansvarsnivå 4 och gäller för alla identiteter under respektive 
rubrik. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-04 med bilaga 

 
Beslut Socialnämnden reviderar listan över beslutsattestanter och ersät-

tare för dessa för socialnämnden och socialförvaltningen 2020 i 
enlighet med förvaltningens förslag. 

 
Om underskrift görs för hand görs en särskild kontroll av att 
namnteckningen är riktig. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive chef (inkl. tjänsteskrivelse), socialnämndens 
ekonom (inkl. tjänsteskrivelse), akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 54 
Tillfällig ändring av delegationer och attest-
rätt under sommaren 2020 (SN 2020/111) 
Socialförvaltningen föreslår en tillfällig ändring av gällande dele-
gationsordning och attestordning under chefernas semestrar 
sommaren 2020. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-08 

 
Beslut Socialnämnden beslutar om tillfällig ändring i delegationsord-

ningen och attestordningen under sommaren 2020, enligt förvalt-
ningens förslag. 
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§ 55 
Nedläggning av faderskapsutredning enligt 
Föräldrabalken 2 kapitlet, 7 § 2 stycket och 1 
kapitlet 3 § 2 stycket 

 
 
   SEKRETESS 
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§ 56 
Redovisning av synpunkter och klagomål 
perioden augusti 2019 – 30 april 2020  
(SN 2020/86) 
Socialförvaltningens synpunkts- och klagomålshantering ska ses 
som en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Genom att analysera 
inkomna synpunkterna kan information inkomma som påvisar 
brister i gällande rutiner och som föranleder att rutinerna arbetas 
om. Åter andra synpunkter kan handla om att det finns väl utarbe-
tade rutiner men som den som lämnar synpunkter inte håller med 
om är bra rutiner.  
 
Socialförvaltningen har sammanställt de tolv synpunkter och kla-
gomål som lämnats in under perioden augusti 2019 – april 2020 
- ett med beröm  
- ett är ett förslag i kombination med ett beröm.  
- tio synpunkter handlar om klagomål.  
 
Av klagomålen har  
- fyra föranlett att rutiner förändrats för att undvika att samma 

situation uppstår igen eller att fel rättats till 
- sex har inte föranlett att rutiner ändrats då klagomålen endera 

byggt på missuppfattningar från uppgiftslämnaren eller varit 
klagomål som utifrån nuvarande riktlinjer och rutiner handlagts 
på rätt sätt men som uppgiftslämnaren ändå inte varit nöjd 
med. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens redovisning 2020-06-02 
 
Beslut Socialnämnden tackar för redovisningen och lägger den till 

handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
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§ 57 
Lägesrapport fördjupad samverkan  
(SN 2017/179) 
Socialchef Lena Dibbern redovisar att samarbete med Arboga 
kommun diskuteras och där överenskommelser är tänkta att gälla 
från den 1 oktober 2020 och beslut om detta kommer att lyftas för 
beslut: 
- gemensam nattorganisation  
- medicinskt ansvarig rehabiliterare (MAR)  
 
Diskussioner diskuteras även om möjlighet att får anpassad skol-
gång för LSS-platser i korttidsboende med garanterade platser för 
Kungsörs kommun.  

 
Beslut  Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 
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§ 58 
Meddelanden delegationsbeslut (SN 2020/2) 

Socialnämndens myndighetsutskotts protokoll 2020-05-05-28, §§ 
70-94. 
 
Alkoholhandläggare Robert Koivunen har den 30 april 2020 be-
sluta avskriva ärende om tillfälligt serveringstillstånd från vidare 
handläggning. Detta gjordes sedan sökanden återtagit sin ansökan. 
Med hänvisning till coronapandemin återbetalas ansökningsavgif-
ten. Dnr SN 2020/53 
 
Beslut som har fattats med stöd av delegationsordningen under maj 
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  
 
 2019 2020 
 Bifall Avslag Belopp Bifall  Avslag  Belopp  
Januari 117 83 596396 128 115 699188 
Februari 109 94 624640 116 151 628466 
Mars 126 124 635348 136 119 788860 
April 112 132 539666 109 137 594398 
Maj 124 132 604498 117 132 768239 
Juni 137 127 736543    
Juli 125 101 525573    
Augusti 112 127 609319    
September 115 118 652101    
Oktober 147 126 847427    
November 131 102 711626    
December 117 119 626379    
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Beslut om utredning och behandling samt familjerätt 
 
 Utrednings- och 

behandlingsbeslut 
Familjerättsbeslut 

 2019 2020 2019 2020 
Januari 8 15 3 3 
Februari 3 15 5 4 
Mars 4 14 6 4 
April 10 8 5 4 
Maj 4 5 6 4 
Juni 5  4  
Juli 11  8  
Augusti 13  4  
September 6  5  
Oktober 12  7  
November 16  4  
December 13  2  
 
Färdtjänst och riksfärdtjänst 
 
 Färdtjänst 

Antal beslut 
Riksfärdtjänst 

Antal enkelresor 
 2019 2020 2019 2020 
 Bifall Avslag Bifall Avslag 
Januari 5 0 6 0 12 6 
Februari 5 0 12 0 10 14 
Mars 6 0 9 0 12 4 
April 4 0 11 0 13 0 
Maj 4 0 7 0 15 2 
Juni 8 1   24  
Juli 4 0   6  
Augusti 7 0   12  
September 6 0   8  
Oktober 8 0   14  
November 10 0     
December 10 0   28  
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Biståndsbeslut  
 
 Beslut enligt SoL 2019 Beslut enligt SoL 2020 
 Bifall Avslag  Bifall  Avslag 
Januari  52 6 45 2 
Februari  30 0 48 2 
Mars  35 1 44 1 
April  38 0 37 0 
Maj  34 2 36 2 
Juni  30 3   
Juli  35 0   
Augusti  26 1   
September 25 1   
Oktober  44 0   
November  49 2   
December  39 1   

 
 Beslut enligt LSS 2019 Beslut enligt LSS 2020 
 Bifall Avslag  Bifall  Avslag 
Januari  4 1 3 0 
Februari  0 0 3 0 
Mars  3 2 1 0 
April  2 0 5 2 
Maj  1 0 2 4 
Juni  1 0   
Juli  0 1   
Augusti  2 0   
September 2 0   
Oktober  1 0   
November  5 0   
December  3 0   
 

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

utskotts protokoll 2020-05-05-28, §§ 70-94. 
 
Beslut  Socialnämnden lägger meddelandena om delegationsbeslut till 

handlingarna. 
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§ 59 
Meddelanden 
Kommunrevisorerna har skickat sin Grundläggande granskning 
2019 till bl.a. socialnämnden för kännedom.  
Dnr SN 2020/93 
 
Enhetschef Isabella Piva Hultström har besvarat en begäran om 
kopia av avvikelserapportering och återrapportering – hemtjänst/ 
hemsjukvård. Dnr SN 2020/95 
 
Information från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om vad 
de sett i sin nationella tillsyn av lite drygt 1000 verksamheter inom 
särskilt boende, hemtjänst och LSS-boenden med anledning av 
Covid-19. Dnr SN 2020/104 
 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför en riktad till-
synsinsats avseende särskilda boenden för äldre m.fl. med anled-
ning av covid-19. IVO har intervjuat  
- enhetschef Marie Norin Junttila Dnr SN 2020/97 
- enhetschef Isabella Piva Hultström Dnr SN 2020/101 
- enhetschef Ann-Christin Loord Dnr 2020/102 
De uppgifter som framkom vid intervjuerna föranleder inte IVO att 
vidta någon ytterligare granskning av verksamheten.  
 
Information från Arbetsförmedlingens generaldirektör om Arbets-
förmedlingens prioriteringar med anledning av coronapandemins 
effekter på arbetsmarknaden. Dnr SN 2020/71 
 
Statistiska Centralbyrån har skickat ett reviderat utfall för utjäm-
ning av LSS-kostnader mellan kommuner, utjämningsåret 2020.  
Dnr SN 2019/101 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2020-06-16  16 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
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Utdragsbestyrkande  

 
 

Drygt 50 kommuner har skickat protokollsutdrag med meddelande 
att de inte kan garantera hemtjänstinsatser vid tillfällig vistelse i 
kommunen under coronavirusets aktiva fas. Dnr SN 2020/92 
 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-06-08: 
- § 107 Fyllnadsval – ersättare i socialnämndens presidiebered-

ning.  
Ny ersättare: Ronja Lund-Wall (M). Dnr SN 2018/171 

- § 99 Kost- och städorganisation.  
Kommunfullmäktige har godkänt genomförandeplanen för en 
sammanhållen städorganisation och de nödvändiga ramjuste-
ringar som krävs för att den nya kost- och städorganisationen 
ska kunna träda ikraft från och med 1 augusti 2020. 
Dnr SN 2020/113 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Revisionsrapporten Grundläggande granskning 2019 
 
Beslut Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 
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§ 60 
Uppdrag till nämnderna – åtgärder för att få 
2021 års budget i balans (SN 2020/78) 
Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedning har gett nämn-
derna i uppdrag att redovisa åtgärder och dess konsekvenser för att 
nå budget i balans utifrån 2020 års budget med tillägg fyra miljo-
ner i resultat- och utjämningsreserven (RUR) och uppräknat till 
2021 års nivå vad gäller löner och priser. 
 
Förvaltningen redovisar de föreslag som hittills tagits fram att utre-
da.  
 
Beslut i ärendet fattas vid kommande sammanträde. 
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§ 61 
Revidering av Avgifter i socialtjänsten  
(SN 2020/117) 
Socialförvaltningen har uppmärksammat att abonnemanget kring 
mat på Misteln behöver ändras då abonnemang idag är dyrare än 
att köpa låda varje dag. 
 
I nu gällande avgifter står det att abonnemang på varm matlåda på 
Misteln (middag) och den som har abonnemang för att äta på 
Misteln (middag) kostar 1 725 kronor per månad. Förvaltningen 
föreslår att dessa ändras till 1 525 kronor per månad. 
 

Beslut  Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen 
 

Kommunfullmäktige reviderar abonnemangsavgiften för  
- den som äter på Misteln (middag)  
- varm matlåda på Misteln (middag)  
från 1 725 till 1 525 kronor per månad. 
 
Detta justeras i Avgifter för socialtjänsten. 
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§ 62 
Hälsningsord 
Ordföranden Linda Söder Jonsson (S) tackar ledamöter, ersättare 
och tjänstemän för arbetet under första halvåret och önskar trevlig 
sommar.  
 
Övriga önskar ordföranden detsamma.  
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