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Presentation av Årets medarbetare våren 
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§  

Redovisning av medarbetarenkäten 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
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§  

Information från förvaltningen (SN 2019/10) 
De viktigaste övergripande händelserna, för vård- och omsorg 
samt för individ- och familjeomsorg under maj 2019 har samman-
ställts. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 Sammanställning 2019-06-05 – Periodens viktigaste händelser 

maj 2019  
 
Förslag till beslut Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 

Punkten kan komma att kompetteras muntligt vid 
sammanträdet. 

 

 



 

INFORMATION Sida 1 (2)
Datum Vår beteckning 
2019-06-05 SN 2019/10 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat

Socialförvaltningen 
 Socialnämnden
Vår handläggare  
 
 

 
 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Maj månads viktigaste händelser  
Övergripande (Socialchef Lena Dibbern) 

 Äldreplanen är nu sammanställd och det arbete som återstår är att analysera 
innehållet och lämna förslag på strategiska områden att fokusera på 

 Plan för välfärdsteknologi är också i slutfasen av sammanställningen 

 Rekryteringen av IFO-chef är i slutskedet av tillsättningen 

 Stödboendet för ensamkommande flyktingbarn planeras att omorganiseras 

 Arboga kommun har avvaktat med att fatta beslut i frågan om gemensam 
alkoholhandläggning varför denna fråga kommer att fördröjas. Vi har dock ett 
gällande avtal med Köpings kommun som inte påverkas av detta förhållande. 

 
Vård och omsorg (Avdelningschef Kenneth Pettersson) 

 Brukares pengar har försvunnit från värdeskåp på Misteln, är polisanmält. 
Åtgärder har genomförts och brukare ersätts 

 Rutin för matdistributionsfakturering rörande ordinärt boende är under 
framtagande 

 Annons för enhetschef för hälso- och sjukvård publiceras under v23 

 Planerad minskning av nattpersonal på Södergården är svår att genomföra 
just nu på grund av den planerade ytskiktrenoveringen. Denna renovering kan 
också skapa oro för de boende på Södergården 

 
Individ- och familjeomsorg (t.f. avdelningschef Christer Zegarra Eriksson) 

 Personer från IFO:s enheter har deltagit i utbildningen ”Hot och våld på 
arbetsplatsen” i ledet av pågående säkerhetsarbete. 

 Erbjudande om sommarens feriearbete har skickats ut till 55 ungdomar varav 
15 av dessa är ensamkommande unga. 

 En ungdom har skrivits ut från Tallåsgårdens stödboende med anledning av 
incidenten i april.  

 En personal av två på Tallåsgårdens stödboende är fortsatt sjukskriven efter 
incidenten på boendet i april. Den andre personalen som varit sjukskriven 
återgick i tjänst den 4 juni.  



  
 Sida 2 (2)
 Datum Vår beteckning 
 2019-06-05 SN 2019/10 
 Ert datum Er beteckning 
 

 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

 Öppenvårdens råd- och stödsamtal har på senare tid ökat något på 
missbruksdelen, oroliga anhöriga ringer direkt och får kortare vägledning. 

 Två personal från Utredningsenheten har genomgått en femdagars 
fördjupningsutbildning i Signs of safety med fokus på säkerhetsplaneringar. 
Signs of safety är en vedertagen metod för skyddsbedömningar gällande barn, 
och för analys av risk och skyddsfaktorer i barnen hemmiljö. 

 Sex anställda på Utredningsenheten har sagt upp sig och avslutar sina 
anställningar i slutet av augusti. Ett rekryteringsarbete har påbörjats samtidigt 
som undersökning görs kring faktorer i arbetsmiljön som eventuellt kan ha 
bidragit till uppsägningarna. 

 Familjehemssekreterarna på Utredningsenheten har haft svårt att hinna 
rekrytera, utreda och bedöma familjehem i den takt som behovet av 
familjehem har ökat. I brist på tillräckliga platser i egna familjehem har 
placeringar gjorts i konsulentstödda familjehem, vilket medfört en högre 
månadskostnad för placeringarna. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 

 Blad 

Socialnämnden 2019-06-18   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 

§  

Fördjupad samverkan – Budget- och 
skuldrådgivning (SN 2019/91) 
Inom ramen för fördjupad samverkan har ett flertal av socialtjäns-
tens ansvarsområden utretts. Bland annat har en utredning om för-
utsättningarna för en gemensam budget- och skuldrådgivning i 
Västra Mälardalen initierats.  
 
Det förslag som nu finns om fördjupad samverkan i dessa frågor 
omfattar Arboga och Kungsörs kommuner. Arboga kommun har 
två handläggare med utbildning inom området.  
 
Syftet med att föreslå en gemensam budget- och skuldrådgivnings-
verksamhet mellan Arboga och Kungsör är att  

- minska sårbarheten då Arboga kan ha två handläggare som på 
delar av sina tjänster arbetar med denna verksamhet. Samver-
kan kan också ske med Köpings kommun även om de har 
handläggningen i egen regi  

- säkerställa att denna nyckelkompetens finns inom kommuner-
nas verksamhet 

- underlätta ärendehanteringen då närheten mellan kommunerna 
kortar restiderna och mer tid kan läggas på handläggningen.  

 
Kungsörs andel i en gemensam verksamhet kommer att uppgå till 
30 procent av en tjänst vilket motsvarar det tjänsteköp som idag 
görs via Västerås stad. 
 
Organisatoriskt föreslås att budget- och skuldrådgivningsverksam-
heten hanteras av Arboga för båda kommunernas räkning.  

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-03 
 
Förslag till beslut Socialnämnden förslag: 

 
Kommunstyrelsen beslutar att  

- godkänna samverkan om gemensam budget- och skuldrådgiv-
ning mellan kommunerna Arboga och Kungsör 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 

 Blad 

Socialnämnden 2019-06-18   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

- ge socialchef Lena Dibbern ges i uppdrag att teckna avtal om 
detta. 

 
Detta gör inom ramen för fördjupad samverkan. 
 
Beslutet gäller under förutsättning att Arboga kommun fattar 
motsvarande beslut. 



 

TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (2)
Datum Vår beteckning 
2019-06-03 SN 2019/91 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat

Socialförvaltningen 
 Socialnämnden
Vår handläggare  
Socialchef Lena Dibbern
 

 
 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Förslag om Gemensam budget- och skuldrådgiv-
ning mellan Arboga och Kungsörs kommuner inom 
ramen för fördjupad samverkan i Västra Mälardalen  
Den 31 augusti 2016 tecknades en avsiktsförklaring för ett fördjupat samarbete 
mellan Köpings, Arboga och Kungsörs kommuner. Bakgrunden har varit en poli-
tisk enighet om att ytterligare samverkan behövs för att kommunerna ska klara 
sina framtida uppdrag och få skattemedlen att räcka till mer. Ytterligare vägle-
dande principer för arbetet är bl.a. medborgarperspektiv och skalfördelar. 
 
Inom ramen för fördjupad samverkan har ett flertal av socialtjänstens ansvarsom-
råden utretts, bl.a. har en utredning om förutsättningarna för en gemensam bud-
get- och skuldrådgivning i Västra Mälardalen initierats.  
 
Enligt ett beslut mellan förvaltningscheferna i KAK beslutades att varje kommun 
skulle ta hem verksamheten till sin kommun och att anställa varsin handläggare 
och att en samverkan mellan kommunernas handläggare skulle ske.  
 
Då nuvarande förvaltningschef började sin anställning i början av 2018 ifrågasat-
tes rimligheten i att varje kommun tog hem verksamheten och byggde upp den i 
egen regi p.g.a. sårbarheten som då skulle uppstå i verksamheten.  
 
Kontakter togs med verksamheten i Västerås och även deras chef avrådde oss att 
vi skulle anställa en budget- och skuldrådgivare i varje kommun då en sådan 
samverkan utifrån bl.a. svårigheten att få verksamhetsystemet gemensamt om var 
och en hade en egen handläggare.  Kungsörs kommun har av den anledningen 
förlängt avtalet med Västerås kommun. 
 
Det som framkommit i de förnyade diskussionerna om hur verksamheten bör 
byggas upp inom ramen för fördjupad samverkan är att Köpings kommun är nöjd 
med sitt nuvarande verksamheten, de har en halvtidstjänst som på den andra hal-
van av sin tjänst arbetar inom Budget- och skuldrådgivningen i Västerås stad. De 
har således ingen önskan att för närvarande gå in i en fördjupad samverkan i 
denna fråga men kan tänka eventuellt i framtiden ansluta till denna verksamhet.  
 
Arboga kommun byggde enligt det tidigare beslutet upp en egen handläggning 
med en handläggare för budget- och skuldrådgivning vilket är en sårbar situation. 



  
 Sida 2 (2)
 Datum Vår beteckning 
 2019-06-03 SN 2019/91 
 Ert datum Er beteckning 
 

 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

De fortsatta dialogerna har därför handlat om att Arboga och Kungsör bygger 
upp en gemensam verksamhet. Arboga har nu utbildat ytterligare en handläggare 
i denna verksamhet. 
 
Syftet med att nu föreslå en gemensam Budget- och skuldrådgivningsverksamhet 
mellan Arboga och Kungsör är således att minska sårbarheten då Arboga i en 
gemensam verksamhet kan ha två handläggare som på delar av sina tjänster arbe-
tar med denna verksamhet. Samverkan kan också ske med Köpings kommun 
även om de har handläggningen i egen regi. Ett annat syfte är att säkerställa att 
denna nyckelkompetens finns inom kommunernas verksamhet. 
 
Utöver dessa vinster kommer även ärendehanteringen underlättas p.g.a. närheten 
mellan kommunerna vilket i sig innebär att restiderna avkortas och mer tid kan 
läggas på handläggningen.  
 
Arboga kommun arbetar i verksamhetssystemet Boss, vilket också sker i Väster-
ås. Kungsörs kommun kan på ett enkelt sätt kopplas på Arbogas verksamhets-
system. Kungsörs andel i en gemensam verksamhet kommer att uppgå till 30 
procent av en tjänst vilket motsvarar det tjänsteköp som idag görs via Västerås 
stad. 
 
Organisatoriskt föreslås att budget- och skuldrådgivningsverksamheten hanteras 
av Arboga för båda kommunernas räkning.  
 
Kungsörs kommun tecknar avtal med Arboga kommun om motsvarande 30 
procent av en tjänst som budget- och skuldrådgivare. Årliga avstämningar av 
avtalet kommer att ske. 
 
Förslag till beslut   

Socialnämnden förslag: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att  
- godkänna samverkan om gemensam budget- och skuldrådgivning mellan 

kommunerna Arboga och Kungsör 
- ge socialchef Lena Dibbern ges i uppdrag att teckna avtal om detta. 
 
Detta gör inom ramen för fördjupad samverkan. 
 
Beslutet gäller under förutsättning att Arboga kommun fattar motsvarande beslut. 

 

 

Lena Dibbern 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 

 Blad 

Socialnämnden 2019-06-18   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 

§  

Budgetuppföljning per den 31 maj 2019  
(SN 2019/32) 

 

Redovisningen sker muntligt vid sammanträdet. 

 

 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 

 Blad 

Socialnämnden 2019-06-18   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Socialchefen, färdtjänsthandläggaren, akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 

§  

Undantag från gällande riktlinjer för färd-
tjänst (SN 2019/96) 

 Färdtjänst är en service som är till för att den som har en funk-
tionsnedsättning ska kunna resa på samma sätt som en person utan 
funktionsnedsättning. 

 
 Resor som faller utanför rätten till bistånd och som inte faller inom 

färdtjänstlagen kan beviljas med stöd av bestämmelserna i 4 
kapitel 2 § socialtjänstlagen (SoL). 

 
 Förvaltningen redogör för två undantag som skulle kunna verk-

ställas med stöd av bestämmelserna i 4 kap. 2 § SoL och kostnaden 
för den enskilda med stöd av 11 § färdtjänstlagen: 

 
a) Arbetsresor till annan kommun – Undantag skulle gälla perso-

ner, som inte har rätt till arbetsresor via Försäkringskassan och 
som beviljas färdtjänst med stöd av 4 kap 2 § SoL.  
 
Tre alternativ redovisas: 

- ett generellt beslut kring att det är den enskildes ansvar att 
ta sig till och från arbetet som övriga medborgare. Ingen 
justering av kostnader för arbetsresor görs 

- ett generellt beslut att färdtjänstkostnad för arbetsresor bör 
vara samma kostnad som för ett pendlarkort som för övriga 
medborgare utan körkort 

- inget generellt beslut fattas eftersom varje enskilt fall är 
unikt och får avgöras från fall till fall utifrån 
Socialtjänstlagen 4 Kap 2 §, bistånd utöver vad som följer 
av 1 § om det finns skäl för det 

 
b) Resor till och från skola – Ungdomar som läser på gymnasie-

skola får gratis resor med lokaltrafik till och från skolan. 
Personer med funktionsnedsättning, som inte kan använda sig 
av lokaltrafik för att ta sig till gymnasieskolan, får resebidrag 
motsvarande ett månadskort. Om den enskilde behöver 
färdtjänst till skolan blir kostnaden därmed mycket höga. 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 

 Blad 

Socialnämnden 2019-06-18   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Socialchefen, färdtjänsthandläggaren, akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

Tre alternativ redovisas: 

- beslut fattas först när förvaltningen tillsammans med en 
jurist utrett nya generella riktlinjer och var kostnaderna bör 
ligga  

- socialnämndens fattar beslut om viljeinriktning innebäran-
de att alla elever ska ha gratis resor till och från gymnasie-
skolan.  

- inget generellt beslut fattas efter som varje fall är unikt och 
får avgöras från fall till fall utifrån Socialtjänstlagen 4 Kap 
2 §, bistånd utöver vad som följer av 1 § om det finns skäl 
för det 

 
Förslag till beslut Socialnämnden beslutar om undantag från gällande riktlinjer för 

färdtjänst som verkställs med stöd av bestämmelserna i 4 kap. 2 § 
SoL och kostnaden för den enskilda med stöd av 11 § färdtjänst-
lagen: 

 
- Arbetsresor till annan kommun – Undantag gäller personer, 

som inte har rätt till arbetsresor via Försäkringskassan enligt 
alternativ X i socialförvaltningens förslag 
 

- Resor till och från skola – Undantag gäller ungdomar som 
läser på gymnasieskola och som behöver färdtjänst till skolan 
enligt alternativ X i förvaltningens förslag. 
 



 

TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (2)
Datum Vår beteckning 
2019-06-10 SN 2019/96 
Ert datum Er beteckning 
  

    Adressat

Socialförvaltningen 
Vård- och omsorg Socialnämnden
Vår handläggare 

Avdelningschef Kenneth Pettersson 
 

 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Undantag från gällande riktlinjer för färdtjänst 
Färdtjänst är en service som är till för att den som har en funktionsnedsättning 
ska kunna resa på samma sätt som en person utan funktionsnedsättning. Det är 
färdtjänstlagen som reglerar vem som har rätt att få färdtjänst. 
 
För att få färdtjänst måste man: 
 vara folkbokförd i Kungörs kommun. 
 ha en långvarig eller bestående funktionsnedsättning som gör att man inte kan 

förflytta sig på egen hand eller åka med allmänna kommunikationer, som till 
exempel tåg eller buss. 

 
Vilka kostnader den enskilde ska betala bestäms av kommunen enligt 11§ i 
färdtjänstlagen. 
 
Färdtjänst får inte omfatta sjuk- och behandlingsresor (till tandläkaren, läkaren, 
sjukgymnasten eller distriktssköterskan). Inte heller skolskjutsar och resor i 
samband med arbetslivsinriktad rehabilitering får ske med färdtjänst. Sådana 
resor kan personen istället ha rätt att genomföra på annat sätt. 
 
Undantag från gällande riktlinjer för färdtjänst 

Enligt Socialtjänstlagen 1§ har kommunen det yttersta ansvaret för att den en-
skilda får det stöd och den hjälp som de behöver.   
 
Enligt Socialtjänstlagen 4 Kap 2§ får Socialnämnden ge bistånd utöver vad som 
följer av 1§ om det finns skäl för det. Resor som faller utanför rätten till bistånd 
och som inte faller inom färdtjänstlagen kan beviljas med stöd av bestämmelsen 
2§.  
 
Följande undantag skulle kunna verkställas med stöd av bestämmelsen 2§ SoL 
och kostnaden för den enskilde med stöd av 11§ Färdtjänstlagen.   

a) Arbetsresor till annan kommun 
Personer, som inte har rätt till arbetsresor via Försäkringskassan och som beviljas 
färdtjänst med stöd av 4 Kap 2 § SoL.  

- Alternativ 1 – Fatta ett generellt beslut kring att det är den enskildes ansvar 
att ta sig till och från arbetet som övriga medborgare. Ingen justering av kost-
nader för arbetsresor görs. 



  
 Sida 2 (2)
 Datum Vår beteckning 
 2019-06-10 SN 2019/96 
 Ert datum Er beteckning 
  

 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

- Alternativ 2 – Fatta ett generellt beslut att färdtjänstkostnad för arbetsresor 
bör vara samma kostnad som för ett pendlarkort som för övriga medborgare 
utan körkort.  

- Alternativ 3 – Varje enskilt fall är unikt varför inget generellt beslut ska fattas 
utan avgöras från fall till fall utifrån Socialtjänstlagen 4 Kap 2 §, bistånd ut-
över vad som följer av 1 § om det finns skäl för det. 

 
b) Resor till och från skola 
Ungdomar som läser på gymnasieskola får gratis resor med lokaltrafik till och 
från skolan. Personer med funktionsnedsättning, som inte kan använda sig av 
lokaltrafik för att ta sig till gymnasieskolan, får resebidrag motsvarande ett 
månadskort. Om den enskilde behöver färdtjänst till skolan blir kostnaden där-
med mycket höga.  
 
Då det saknas riktlinjer önskar förvaltningen utreda nya generella riktlinjer och 
var kostnaderna bör ligga tillsammans med en jurist.  

- Alternativ 1 – Avvakta beslut tills förvaltningen utrett nya riktlinjer tillsam-
mans med en jurist. 

- Alternativ 2 – Socialnämndens viljeinriktning är att alla elever ska ha gratis 
resor till och från gymnasieskolan.  

- Alternativ 3 – Varje enskilt fall är unikt varför inget generellt beslut ska fattas 
utan avgöras från fall till fall utifrån Socialtjänstlagen 4 Kap 2 §, bistånd ut-
över vad som följer av 1 § om det finns skäl för det. 

 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar om undantag från gällande riktlinjer för färdtjänst som 
verkställs med stöd av bestämmelserna i 4 kap. 2 § SoL och kostnaden för den 
enskilda med stöd av 11 § färdtjänstlagen: 

- Arbetsresor till annan kommun – Undantag gäller personer, som inte har 
rätt till arbetsresor via Försäkringskassan enligt alternativ X i socialförvalt-
ningens förslag 

- Resor till och från skola – Undantag gäller ungdomar som läser på gym-
nasieskola och som behöver färdtjänst till skolan enligt alternativ X i för-
valtningens förslag. 

 
 
 
 
Lena Dibbern 
Socialchef Kenneth Pettersson  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 

 Blad 

Socialnämnden 2019-06-18   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Avdelningschefen, enhetschefen, akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 

§  

Flytt av Näckrosens verksamhet till Tallås-
gården p.g.a renovering (SN 2019/97) 
Förvaltningen föreslår att Näckrosens verksamhet ska flyttas till 
Tallåsgården. 
 
I samband med att Södergården ska renoveras behöver verksam-
heterna på boendet evakueras för att skapa utrymme för renove-
ringen.  
 
För personer boende på Näckrosen bedöms det bästa vara att flytta 
till Tallåsgården. Där finns idag flera verksamheter som riktar sig 
till målgruppen med funktionsvariationer som då blir tillgängliga 
för dessa personer. Verksamheten kommer troligen inte behöva 
flytta tillbaka till Södergården efter renoveringen. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-10 
 

Förslag till beslut Socialnämnden beslutar flytta Näckrosens verksamhet till Tallås-
gårdens lokaler. 
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TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1)
Datum Vår beteckning 
2019-06-10 SN 2019/97 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat

Socialförvaltningen 
 Socialnämnden
Vår handläggare  
Avdelningschef Kenneth Pettersson 
 

 
 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Flytt av Näckrosens verksamhet till Tallåsgården 
pga. renovering 
I samband med att Södergården ska renoveras behöver verksamheterna på boen-
det evakueras för att skapa utrymme för renoveringen.  
 
För personer boende på Näckrosen bedöms det bästa vara att flytta verksamheten 
till Tallåsgården då det kommer att vara den bästa lösningen för denna målgrupp. 
På Tallåsgården finns idag flera verksamheter som riktar sig till målgruppen med 
funktionsvariationer som då blir tillgängliga för dessa personer.  
 
En ytterligare fördel med denna lösning är att verksamheten troligen inte behöver 
flytta tillbaka till Södergårdens lokaler efter renoveringen. 
 
Socialförvaltningens förslag till beslut 
 
Socialnämnden beslutar flytta Näckrosens verksamhet till Tallåsgårdens lokaler. 
 
 
 
 
Lena Dibbern 
Socialchef Kenneth Pettersson 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 

 Blad 

Socialnämnden 2019-06-18   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive chef (inkl. tjänsteskrivelse), ekonomikontoret 
(inkl. tjänsteskrivelse), akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 

§  

Tillfällig ändring av delegationer och attest-
rätt under sommaren 2019 (SN 2019/98) 
En tillfällig ändring av delegationsordning och attestordning före-
slås under chefernas semestrar sommaren 2019. Förvaltningen har 
sammanställt ett förslag med uppgift om vem som ersätter 
respektive chef och under vilka veckor. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-10 
 

Förslag till beslut Socialnämnden beslutar om tillfällig ändring i delegations-
ordningen och attestordningen under sommaren 2019, enligt 
förvaltningens förslag. 



 

TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1)
Datum Vår beteckning 
2019-06-10 SN 2019/98 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat

Socialförvaltningen 
 Socialnämnden
Vår handläggare  
Socialchef Lena Dibbern 
 

 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Tillfällig ändring av delegationer och attesträtt 
under sommaren 2019 
En tillfällig ändring av gällande delegationsordning och attestordning föreslås 
under chefernas semestrar sommaren 2019,  enligt följande: 
 
Namn Ersättare Veckor 
Tarja Kauppinen Linda Forsman-Axelsson 28-31
Cynthia Zegarra Eriksson Ann-Christin Loord 

Karoline Pettersson
25-28 
33 

Ann-Christin Loord Cynthia Zegarra Eriksson 
Karoline Pettersson

29-32 
33 

Linda Forsman-Axelsson Tarja Kauppinen 26-27 
32-35

Isabella Piva Hultström Josefina Ackelman Thunholm 26-28 
32-33

Sandra Karlsson Tarja Kauppinen 
Marie Norin Junttila 
Kenneth Pettersson

26 
27-29 
30 

Josefina Ackelman Thunholm Isabella Piva Hultström 29-31 
34 

Ann-Christine Södergran Marie Norin Junttila 29 
Marie Norin Junttila Tarja Kauppinen 

Kenneth Pettersson 
Sandra Karlsson

26 
30 
31-32

  
Christer Zegarra Eriksson Lena Dibbern 

Lena Dibbern
25-27 
31-32

Josef Zsidó Johnny Östergren 
Christer Zegarra Eriksson

26-27 
28-30

Johnny Östergren Christer Zegarra Eriksson 33-34
 
 
 
 
 
Lena Dibbern 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 

 Blad 

Socialnämnden 2019-06-18   
 
 

 
Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 

§  

Meddelanden delegationsbeslut (SN 2019/) 
Socialnämndens myndighetsutskotts protokoll 2019-05-23, §§ 57-
65. 
 
 
Beslut som har fattats med stöd av delegationsordningen under 
mars månad är tillgängliga för nämnden under mötet. Nedan 
lämnas en jämförelse mot förra året gällande antal beslut/ärenden. 
 
Försörjningsstöd  
 

 2018 2019 
 Bifall Avslag Belopp Bifall  Avslag  Belopp 
Januari 107 78 544512 117 83 596396
Februari 116 61 540698 109 94 624640
Mars 104 82 636623 126 124 635348
April 104 83 529043 112 132 539666
Maj 91 76 550499 124 132 604498
Juni 129 97 684511   
Juli 105 88 469666   
Augusti 107 78 611880   
September 88 59 470748   
Oktober 89 62 439616   
November 150 109 795737   
December 115 71 457119   

 
  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 

 Blad 

Socialnämnden 2019-06-18   
 
 

 
Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

Beslut om utredning och behandling samt familjerätt 
 

 Utrednings- och 
behandlingsbeslut

Familjerättsbeslut 

 2018 2019 2018 2019
Januari 15 8 16 3
Februari 8 3 4 5
Mars 16 4 7 6 
April 6 10 4 5
Maj 11 4 5 6
Juni 8 5 
Juli 12 3 
Augusti 8 5 
September 4 7 
Oktober 11 4 
November 6 3 
December 10 12 

 
Färdtjänst och riksfärdtjänst 
 

 Färdtjänst 
Antal beslut

Riksfärdtjänst 
Antal enkelresor

 2018 2019 2018 2019 
 Bifall Avslag Bifall Avslag 
Januari 9 0 5 0 14 12
Februari 6 0 5 0 3 10
Mars 2 0 6 0 16 12
April 7 0 4 0 11 13
Maj 11 0 4 2 15 15
Juni 9 0  23 
Juli 14 0  14 
Augusti 4 0  15 
September 9 0  11 
Oktober 8 0  14 
November 7 0  24 
December 2 0  28 

 
 

  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 

 Blad 

Socialnämnden 2019-06-18   
 
 

 
Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

Biståndsbeslut  
 

 Beslut enligt SoL 2018 Beslut enligt SoL 2019
 Bifall Avslag Bifall  Avslag
Januari  54 2 52 6
Februari 37 4 30 0
Mars  46 2 35 1
April  48 2 38 0
Maj  60 0 34 2
Juni  55 2  
Juli  34 1  
Augusti 46 0  
September 40 0  
Oktober 43 1  
November 45 2  
December 29 2   

 
 Beslut enligt LSS 2018 Beslut enligt LSS 2019
 Bifall Avslag Bifall  Avslag
Januari  1 0 4 1
Februari 1 0 0 0
Mars  3 2 3 2
April  4 0 2 0
Maj  2 0 1 0
Juni  1 0  
Juli  6 1  
Augusti 1 1  
September 0 1  
Oktober 1 0  
November 2 2  
December 2 0  

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

 Sammanfattande rapporter från socialnämndens myndighets-
utskotts protokoll 2019-xx-xx, §§ x-x. 

 
Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att lägga meddelandena om delegations-

beslut till handlingarna. 



 

RAPPORT 

 

 
 
Rapport av beslut i socialnämndens myndighetsutskott 2019-05-23 §§ 57-65 
 

§ Ärende/delegationshänvisning  Beslut/ 
kostnad 

 Ärenden – Vård och omsorg  

57 Ändring av beslut – korttidsvistelse enligt 9 § punkt 6 LSS i form av 
sommarkollo 

Bifall. Oförändrad 
kostnad 

58 Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen – boendestöd på Solviks 
folkhögskola 

Bifall hösttermi-
nen 2019 till av-
slutad skolgång. 
 
Kostnad:  
- hösttermin 

22 338 kr 
- vårtermin 

26 937 kr

 Ärenden – Ensamkommande  

59 Rapport – Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § 
socialtjänstlagen 

Till handlingarna 

60 Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen – fortsatt placering i 
familjehem 

Bifall 2019-06-01 
– 11-30 

Kostnad: 19 784 
kr/mån 

 Ärenden – Barn  

61 Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen – stadigvarande placering 
i familjehem på halvtid 

Bifall. 

Kostnad:  
- placering ca 

6 000 kr/mån 
- omkostnad ca 

3 000 kr/mån

62 Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen – stadigvarande placering 
i familjehem 

Bifall 

Kostnad:  
18 787 kr/mån

63 Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen – stadigvarande placering 
i familjehem inom nätverket 

Bifall  

Kostnad:  
- placering ca  

8 061 kr/mån 
- omkostnad ca 

4 844 kr/mån



 

RAPPORT 

 

 

 Ärenden – Vuxna  

64 Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen – tandvård Bifall. 

Kostnad:  
13 832 kr

 Ärenden – övrigt  

65 Aktuella institutionsplaceringar Till handlingarna 

 
 
 
Eva Kristina Andersson 
Nämndsekreterare 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Socialnämnden 2019-06-18   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive akt/meddelandepärm 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 

§  

Meddelanden 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har gjort hälsoskydds-
tillsyn enligt miljöbalken 

- Gruppbostad Häggen och Kinnekulle dagverksamhet.  
Dnr SN 2019/87 

- Gruppbostad Grindstugan. Dnr SN 2019/88 

 

Inspektionen för vård och omsorg granskar kommunernas kontroll 
av tillstånd för konsultverksamhet. Dnr SN 2019/85 

 

En polisanmälan har gjort om stöld på Tallåsgårdens gruppboende. 
Dnr SN 2019/84 

 

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Peterson har undertecknat 
en överenskommelse om samverkan mellan Region Västmanland 
och respektive kommun i Västmanland avseende äldre.  
Dnr SN 2018/96 

 

Socialnämnden i Arboga kommun har den 29 maj 2019,  

- § 103 antagit riktlinjer för alkoholservering i Köping, Arboga 
och Kungsörs kommuner 

- § 104 reviderat delegationsförteckning gällande Alkohollagen 
så att delegationen blir lika i Köping, Arboga och Kungsörs 
kommuner 

Besluten gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslu-
tar om samverkansavtal gällande gemensam alkoholhandläggning i 
Västra Mälardalen. Dnr SN 2019/31 

 

 
Förslag till beslut Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 
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