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Beslutande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Linda Söder Jonsson (S), Marita Pettersson (S), 
AnneMarie Andersson (C) §§ 58-76, Eleonor Westlund (C), Ewa Granudd (M) och Britt-
Marie Häggkvist Back (SD). 

Tjänstgörande  
ersättare Eva-Carin Sandbom (L) och Lena Norstedt (C) § 57 

 

Ersättare  Kerstin Åkesson (MP), Angelica Stigenberg (S), Lena Norstedt (C) §§ 58-76, Jenny 
Andersson (KD), Yvonne Ericsson (M) och Rune Broström (SD). 

Övriga  
deltagande  Socialchef Pámela Strömberg Ambros, förordnad IFO-chef Åse Björkman, avdelningschef 

Maria Rosenqvist, vård och omsorgschef Kenneth Pettersson, ekonom Ingrid Schiller § 63 
kanslichef Eva Kristina Andersson och nämndsekreterare Frans Flodin. 

Utses att justera  Linda Söder Jonsson 
Ersättare för 
justerare Marita Pettersson 
Justeringens  
plats och tid Kansliet 2017-04-27 klockan 16.00  

Underskrifter 

 
Sekreterare  
 
 .................................................................................... Paragrafer      57-76   Frans Flodin 
 
 
Ordförande  
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 Marie Norin Junttila 

 
Justerande  
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 Linda Söder Jonsson 
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datum 2017-04-25, §§ 57-76 
Anslag sätts  
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av protokollet Kansliet 
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§ 57 
Information om Resursteamet 
Avdelningschefen för arbetsmarknad och socialt stöd Maria 
Rosenqvist informerar nämnden om Resursteamet. 
 
Resursteamet arbetar förebyggande med barn och vuxna i behov 
av stöd i tillvaron. Resursteamet har sex medarbetare som arbetar 
för att bryta negativa trender så individen själv ska kunna lösa sitt 
problem. När en individ bedöms vara i behov av stöd som inte 
teamet kan ge, hjälper Resursteamet till att slussa vidare individen 
till Individ- och familjeomsorg (IFO) där det blir ett ärende. 
 
Resursteamet samarbetar med skolor och förskolor för att nå ut till 
barn och unga. Resursteamet samverkar även med BUP, elevvård-
steamet, polisen, och landstinget. 
 
Resursteamet har visat sig vara ett bra stöd och fungerar i dags-
läget väldigt bra. 
 

 
Beslut Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 
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§ 58 
Uppföljning av placeringar  
(SN 2017/28) 
Vård och omsorgschef Kenneth Pettersson går igenom uppföljning 
av placeringar och öppenvård för 
- institutionsplaceringar - vuxna respektive barn 
- hem för vård eller boende – vuxna respektive barn 
- familjehemsvård – vuxna respektive barn 
- Öppenvård – vuxna respektive öppna insatser – barn 
- internat LSS – barn och unga 

 
Av genomgången framgår hur många placeringar som gjorts och 
till vilken kostnad. Sammantaget pekar prognosen på en avvikelse 
om 4 749 208 kronor 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Sammanställning av kostnader för placeringar och extern 
öppenvård per sista mars 2017 

 
Beslut Socialnämnden lägger informationerna till handlingarna. 

 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 
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§ 59 
Beläggningsstatistik för lediga lägenheter 
och platser i särskilda boenden inom äldre-
omsorg, LSS och boende för ensam-
kommande (SN 2017/26) 
Vård och omsorgschefen redovisar beläggningsstatistik för lediga 
lägenheter/platser i särskilda boenden inom äldreomsorgen per den 
24 januari 2017: 
 
Äldreomsorg: 
- Misteln, två lediga, ingen kö 
- Tallåsgården, fullt, ingen kö. 
- Södergården, fullt, ingen kö. 
- Gläntan, två lediga, ingen kö. 
 
LSS: 
- Gruppbostad LSS, fullt. 
- LSS servicebostad, ingen ledig lägenhet, tre i kö. 
 
HVB 
- Det är 32 ungdomar med HVB- insatser i kommunen. 
 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens rapport 2017-04-25 
 

Beslut Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 
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§ 60 
Månadsuppföljning från förvaltning 
(SN 2017/63) 
Socialförvaltningens chefer har lämnat skriftliga rapporter till 
socialnämnden med den föregående månadens viktigaste händel-
ser, ekonomiskt resultat, personalnyckeltal och kommentarer till 
verksamhetens mål och kvalitet.  
 
Socialchef Pámela Strömberg Ambros lämnar en muntlig månads-
uppföljning av vilken bl.a. framgår att: 

- Alkoholhandläggaren, en tjänst kommunen köper av Köpings 
kommun, har sagt upp sig. Rekrytering pågår. 

- Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har accepterat kom-
munens svar om att eget rum ska ordnas även i kommunens 
HVB-hem när det är möjligt. Därmed har ärendet avslutats hos 
IVO. 

 
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 
 

Beslut Socialnämnden lägger rapporterna till handlingarna 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 
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§ 61 
Information – Uppföljning av feriepraktik-
platser 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 

 
Beslut Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 
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§ 62 
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 
 

Beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till 
kompletterande mål för 2017-2018 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen och akten 

Utdragsbestyrkande 
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§ 63 
Budgetuppföljning per den 31 mars 2017  
(SN 2017/49) 
Socialchef Pámela Strömberg Ambros och ekonom Ingrid Schiller 
redovisar budgetuppföljningen per den 31 mars 2017. 

Det som kan noteras för månaderna januari-mars 2017 är att LSS 
har ett litet överskott och att stöd och behandling, äldreomsorgen 
och socialpsykiatrin har ett underskott. Prognosen pekar på ett 
totalt överskott om 500 000 kronor. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Uppföljning driftbudget 31 mars 2017 per identitet respektive 
ansvar 

 
Beslut Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 

 
Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 
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§ 64 
Rapportering av ej verkställda gynnande 
biståndsbeslut (SN 2017/24) 
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.  
 
Socialförvaltningen rapporterar att det nu finns sex beslut och tre 
avbrott som inte är verkställda beslut den 21 april 2017. Dessa är: 
- fyra beslut som avser kontaktperson enligt SoL  
- fem beslut servicebostad enligt LSS 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Rapport om icke verkställda beslut 2017-04-25 
 
Beslut Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna. 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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§ 65 
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. 
 
Tjänstemän på förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens yttrande, 2017-04-11 
 

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

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Inspektionen för vård och omsorg och akten 

Utdragsbestyrkande 
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§ 66 
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. 

 
Tjänstemän på förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens yttrande, 2017-04-11 
 

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

 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Inspektionen för vård och omsorg och akten 

Utdragsbestyrkande 
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§ 67 
Investeringar 2018-2020 
(SN 2017/99) 
Inför budgetramarna 2018-2020 ska styrelser och nämnder redo-
göra för planerade investeringar för de kommande åren. 
 
Socialchef Pámela Strömberg Ambros redogör för socialnämnden 
planerade investeringar för det kommande året.  
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Investeringssamanställning, 2017-04-25 

 
Beslut Socialnämnden ställer sig bakom investeringarna för 2018-2020 

och översänder dem till kommunstyrelsen 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen och akten 

Utdragsbestyrkande 
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§ 68 
Socialnämndens internkontrollplan 2017  
(SN 2017/52) 
Vid socialnämndens sammanträde den 21 mars 2017 konstaterades 
att förvaltningens förslag till internkontrollplan inte följer kommu-
nstyrelsens instruktioner. Därför återremitterades ärendet till förv-
altningen.  
 
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 socialnämnds-
beredningen. 
 
Utifrån kommunstyrelsens reglemente för internkontroll och anvi-
sningar har en riskanalys av de olika kontrollmomenten genomfö-
rts. I föreliggande förslag ingår alla kontrollmoment som bedömts 
med ett riskvärde över tio. 
 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-03-09 med förslag 
till internkontrollplan för socialnämnden 2017 

 
Beslut Socialnämnden antar internkontrollplanen för 2017 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen och akten 

Utdragsbestyrkande 
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§ 69 
Rapportering från kontaktpolitiker 
(SN 2017/78) 
Socialnämndens kontaktpolitiker rapporterar från besök som gjorts 
på förvaltningens verksamheter och boenden.  
 
Vid dagens sammanträde lämnades rapport från: 
 
- Anna-Karin Tornemo och Angelica Stigenberg som besökt 

Arbetsmarknadsenheten. Besöket började med ett möte med 
enhetschefen Christer Zegarra Ericsson. Därefter besöktes 
Rödmyran och återvinningen. Besöket var uppskattat. 
 
Nämnddagar kom upp som ett förslag.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Rapport, 2017-03-28 
 

Beslut Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 
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§ 70 
Verksamhetsförändringar 2018 - 2020  
(SN 2017/98) 
Inför arbetet med budgetramar för 2018-2020 ska styrelser och 
nämnder bl.a. presentera kända verksamhetsförändringar för åren 
2018-2020.   
 
Socialchef Pámela Strömberg Ambros går igenom kända verksam-
hetsförändringar för åren 2018-2020.  Redovisat finns ökade och 
minskade kostnader.  
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Tjänsteskrivelse, 2017-04-24 
• Bilaga, 2017-04-25 

 
Beslut Socialnämnden ställer sig bakom verksamhetsförändringar 2018-

2020 och översänder dem till kommunstyrelsen 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen och akten 

Utdragsbestyrkande 
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§ 71 
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 
 

Beslut Socialnämnden fastställer det reviderade förslaget på social-
nämndens delegationsordning 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Helena Björnberg och akten 

Utdragsbestyrkande 
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§ 72 
Meddelanden delegationsbeslut (SN 2017/30) 
Socialnämndens myndighetsutskotts protokoll  
2017-03-22 §§ 38-49 
 
Socialnämndens myndighetsutskotts protokoll 
2017-03-30 §§ 50-51 
 
 
Socialförvaltningen har fattat beslut enligt delegation. Jämförelse 
görs mot förra året. 
 
Försörjningsstöd  
 
 2016 2017 
 Bifall Avslag Belopp Bifall  Avslag  belopp  
Januari 97 19 504496 84 30 360429 
Februari 93 11 436122 84 31 400475 
Mars 103 5 531316 104 42 614095 
April 86 13 518874    
Maj 92 9 530606    
Juni 110 16 554205    
Juli 111 30 631133    
Augusti 90 49 456560    
September 87 38 490229    
Oktober 88 31 497744    
November 92 23 488702    
December 109 36 617376    
 

  

 
Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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Beslut om utredning och behandling samt familjerätt 
 
 Utrednings- och 

behandlingsbeslut 
Familjerättsbeslut 

 2016 2017 2016 2017 
Januari 14 5 3 4 
Februari 15 6 5 9 
Mars 16 7 4 5 
April 12  6  
Maj 10  2  
Juni 14  2  
Juli 6  2  
Augusti 5  7  
September 2  4  
Oktober 10  7  
November 11  6  
December     16   6  
 
Färdtjänst och riksfärdtjänst 
 
 Färdtjänst 

Antal beslut 
Riksfärdtjänst 

Antal enkelresor 
 2016 2017 2016 2017 
 Bifall Avslag Bifall Avslag 
Januari 4 0 6 0 8 4 
Februari 11 0 10 0 6 6 
Mars 13 0 10 0 18 20 
April 4 0   14  
Maj 9 0   24  
Juni 5 0   19  
Juli 3 0   22  
Augusti 12 0   21  
September 5 0   28  
Oktober 9 0   10  
November 10 0   38  
December 16 0   16  

 
 

  

 
Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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Biståndsbeslut  
 
 Beslut enligt SoL 2016 Beslut enligt SoL 2017 
 Bifall Avslag  Bifall  Avslag 
Januari  61 0 48 0 
Februari  46 0 32 4 
Mars  47 0 47 0 
April  68 1   
Maj  43 1   
Juni  44 1   
Juli  46 0   
Augusti           64 0   
September 58 2   
Oktober  46 2   
November  46 0   
December  34 1   

 
 Beslut enligt LSS 2016 Beslut enligt LSS 2017 
 Bifall Avslag  Bifall  Avslag 
Januari  2 0 2 2 
Februari  3 0 1 0 
Mars  1 0 1 3 
April  2 2   
Maj  4 1   
Juni  3 2   
Juli  1 0   
Augusti  1 0   
September 1 0   
Oktober  0 2   
November  2 0   
December  2 0   
 

 
Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att lägga meddelandena om delegations-

beslut till handlingarna. 

 
Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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§ 73 
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 
 
Inspektionen för vård och omsorg har beslutat att avsluta ett 
ärende gällande brister på lokalernas utformning på HVB-hemmet 
Tallåsgården. SN 2016/183 
 
Socialchefen har lämnat ett yttrande till kommunstyrelsen över en 
motion om: Återbruksplan för upprustning och renovering av kom-
munens inventarier. Motionen handlar om att kommunenen ska ta 
fram en återbruksplan för hållbart resursutnyttjande. SN 2017/101 

 
Beslut Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 
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§ 74 
Bostadsanpassning från socialnämnden till 
KKTAB (SN 2017/101) 
Förvaltningsledningen tillsammans med ledningen för Kungsörs 
kommun Teknik AB (KKTAB) föreslår att ansvar och budget för 
bostadsanpassning övergår till KKTAB från och med den 1 juni 
2017. 
 
Skälet till förslaget är att kunskapen om de tekniska åtgärder som 
bostadsanpassning innebär finns hos den tekniska förvaltningen. 
Med KKTAB som ansvarig för utförandet ges kommunen ett 
bättre inflytande med att bättre kunna göra bedömningar om vad 
som är en rimlig kostnad. Samtidigt ökar möjligheten att utföra 
anpassningen i egen regi och då förhoppningsvis till en lägre 
kostnad. 
 
Idag ligger myndighetsutövningen för bostadsanpassningsärenden 
(och parkeringstillstånd) under Västra Mälardalens Kommunal-
förbund. Kostnaden för den administrationen betalas av kommun-
styrelsen. Däremot kostnaderna för bostadsanpassningsåtgärderna 
ligger under socialnämnden. Årsbudgeten för år 2017 är 800 000 
kronor. Förbrukning per den sista mars uppgår till 281 907 kronor.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-04-18  
 

Beslut Socialnämnden godkänner att Bostadsanpassningen inklusive 
budget för över till KKTAB från och med den 1 juni 2017. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

KKTAB och akten 

Utdragsbestyrkande 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 
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§ 75 
Ändring av sammanträdestid i maj 
(SN 2017/176) 
Socialnämndens sammanträde den 16 maj 2017 behöver ändra 
startiden från klockan 13.30 till klockan 16.00. 

 
 

Beslut Socialnämnden beslutar att ändra sammanträdestiden den 16 maj 
2017 från klockan 13.30 till klockan 16.00.   

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 
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§ 76 
Närvaro av förvaltningens chefer/handläg-
gare vid sammanträden 
För att socialförvaltningens chefer inte ska behöva sätta av onödig 
tid vid sammanträden vill socialnämnden förtydliga behovet av 
förvaltningens närvaro: 

- socialchefen och vård- och omsorgschefen, som även är ställ-
företrädande socialchef, förväntas närvara vid alla sammanträ-
den 

- övriga avdelningschefer förväntas att närvara vid informations-
delen och om nämnden önskar föredragning av ärende. 

- handläggare kallas till möte om nämnden önskar information 
om någon verksamhet eller föredragning av ärende. 

 
 
 
 
 
  

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 
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