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Plats och tid  Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 21 mars 2017, klockan 13.30-15.30, 
ajournering klockan 14.20-14.30. 
 
 
 
 
 

 

Beslutande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Linda Söder Jonsson (S), Marita Pettersson (S), Ulla 
Eriksson Berg (L), Eleonor Westlund (C), Ewa Granudd (M) och Britt-Marie Häggkvist 
Back (SD). 

Tjänstgörande  
ersättare Angelica Stigenberg (S) och Lena Norstedt (C). 

 

Ersättare  Eva-Carin Sandbom (L), Kerstin Åkesson (MP) §§ 41-56, Jenny Andersson (KD), Yvonne 
Ericsson (M) och Rune Broström (SD). 

Övriga  
deltagande  Förordnad IFO-chef Åse Björkman, avdelningschef Maria Rosenkvist, vård och omsorgschef 

Kenneth Pettersson, kanslichef Eva Kristina Andersson och nämndsekreterare Frans Flodin. 

Utses att justera  Britt-Marie Häggkvist Back 
Ersättare för 
justerare Linda Söder Jonsson 
Justeringens  
plats och tid Kansliet 2017-03-23 klockan 16.00  

Underskrifter 

 
Sekreterare  
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ÄRENDEFÖRTECKNING 
 
Socialnämnden 

 
 
 
Protokoll 2017-03-21 
 

1 Uppföljning placeringar 

2 Beläggningsstatistik för lediga lägenheter/platser i särskilda  

boenden inom äldreomsorg, LSS och boende för ensamkommande 

3 Time Care 

4 Socialförvaltningens patientsäkerhetsberättelse 2016 

5 Lägesrapport – Utbyggnad äldreboendet Södergården 

6 Lägesrapport – ensamkommande ungdomar 

7 Revidering av egenavgifter färdtjänst  

8 Budgetuppföljning per den 28 februari 2017 

9 Utförande av kommunens anhörigstöd och servicetjänsten frivilligsamordnare 

10 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 

11 Rapportering från kontaktpolitiker 

12 Socialnämndens internkontrollplan 2017 

13 Svar till Inspektionen för vård och omsorg gällande åtgärder på HVB-hemmet 
Tallåsgården 

14 Överenskommelse om samverkan mellan Region Västmanland och kommunerna i 
Västmanlands län avseende äldre 

15 Meddelanden delegationsbeslut 

16 Meddelanden 

17 Begäran om information från resursteamet 
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§ 40 
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 4 350 511 kr 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

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

 
Beslut Socialnämnden lägger informationerna till handlingarna. 
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§ 41 
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, LSS 
och boende för ensamkommande per den 31 mars 2017: 
 
Äldreomsorg: 
- Misteln, fullt, ingen kö 
- Tallåsgården, fullt, ingen kö. 
- Södergården, fullt, två i kö. 
- Gläntan, en plats, ingen kö. 
 
LSS: 
- Gruppbostad LSS, en ledig lägenhet. 
- LSS servicebostad, ingen ledig lägenhet, ingen kö. 
 
HVB 
- Konsulentstödda familjehem, fyra asyl, tre PUT 
- HVB Skogsudden, nio asyl, fyra PUT 
- HVB Tallåsgården, sju asyl, en PUT 
- St. boende Tallåsgården 2, tre asyl, två PUT 
- St. boende Tallåsgården 3, noll asyl, sex PUT 
- Familjehem, släkt, två asyl, fyra PUT 
- Ekonomiskt bistånd, studerar, noll asyl, en PUT 
- Familjehem (kommuns) 16 asyl, en PUT 
Totalt 63 barn med HVB- insatser i kommunen 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens rapport 2017-02-28 
 

Beslut Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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§ 42 
Information om Time Care 
Vård- och omsorgschef Kenneth Pettersson informerar nämnden 
om följderna av att det nuvarande lokala kollektivavtalet för 
medarbetare inom vård och omsorg har upphört från och med 20 
mars. Upphörande av kollektivavtalet kommer leda till konse-
kvenser för medarbetare i Kungsör men även Köping och Arboga. 
 
I förhandlingarna med fackförbundet Kommunal föreslog komm-
unerna en flexibel arbetstidsmodell för enheter med planerings-
verktyget Timecare. Kommunal valde att inte teckna ett nytt avtal 
om detta. 
 
Det kommer bli svårare med ej delade turer och rätt till heltid. 

 
 

Beslut Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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§ 43 
Socialförvaltningens patientsäkerhets-
berättelse 2016 (SN 2017/74) 
Socialförvaltningen har sammanställt en Patientsäkerhetsberättelse 
för 2016. Av den framgår bl.a. att kommunen uppfyllt patient-
säkerhetsberättelsens målsättningar från 2015. Kommunen har: 
 
- Deltagit i relevanta nationella mätningar 
- Kommunövergripande resultat 
 
Patientsäkerhetsberättelsen har identifierat förbättrings- och utv-
ecklingsområden där följande områden ska prioriteras för att öka 
patientsäkerheten: Basala hygienrutiner och klädregler, god och 
värdig vård i livets slut, avvikelsehantering och riskanalys, komm-
unikation och informationssäkerhet enligt SBAR, vårdplaner (SIP), 
Deltagande i kvalitetsregister och använda sig av resultatet, följs-
amhet till nationella vårdprogram, nutrtionsuppföljning och sårb-
ehandlingar (Rikssår). 
 
För kommande år ska förvaltningen arbeta med att skapa en stark 
säkerhetskultur. Med säkerhetskultur menas ett förhållningssätt 
och attityd hos individen i en organisation, som har betydelse för 
patientsäkerheten.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens Patientsäkerhetsberättelse 2016 
 

Beslut Socialnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen för 2017 
och dess prioriterade verksamhetsområden. 
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§ 44 
Lägesrapport – Utbyggnad äldreboendet 
Södergården (SN 2017/77) 
Projektet löper enligt uppgjord tidsplan. Hittills har inga 
ekonomiska avvikelser uppstått. 
 
Pålningen är slutförd och det som pågår just nu är 
grundläggningsarbeten och projektering av detaljer. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens rapport, 2017-03-17 
 

Beslut Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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§ 45 
Lägesrapport – ensamkommande ungdomar  
Avdelningschefen för stöd och behandling Maria Rosenqvist ger 
socialnämnden en lägesrapport om kommunens ensamkommande 
ungdomar. 

  
 

Beslut Socialnämnden lägger informationen till handlingarna 
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§ 46 
Revidering av egenavgifter färdtjänst   
(SN 2017/73) 
Färdtjänst är tillgängligt för personer som har väsentliga svårig-
heter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kollek-
tivtrafiken. Färdtjänstresor får göras inom kommunen och tre mil 
från kommungränsen. 
 
Egenavgiften fastställs av kommunen och är inte indexreglerat. 
Sedan 1 juli 2016 är lägsta egenavgiften 40 kronor per enkelresa 
och 35 kronor per enkelresa vid samåkning. Därutöver är egen-
avgiften 30 procent av resekostnaden. Vid samåkning betalar varje 
resande 25 procent av sin andel. Egenavgift med specialfordon är 
20 procent av resekostnaden. 
 
Kommunen kan besluta om lägre avgifter för vissa resor och högre 
avgift för övriga resor. 
 
Resor till och från dagverksamhet och daglig verksamhet enligt 
LSS inom kommunen föreslås få en lägre fast avgift med 20 
kronor per enkelresa. 
 
Resor till och från dagverksamhet och daglig verksamhet enligt 
LSS utom kommunen föreslås få en lägre fast avgift med 40 
kronor per enkelresa. 
 
Resor till och från korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 
9 kap § 6 LSS föreslås få en lägre fast avgift med 40 kronor per 
enkelresa. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-03-13 
 

Beslut Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att 
 

- anta de lägre avgifterna för vissa resor med färdtjänst. 
 

- avgifterna börjar gälla från och med 1 juni 2017. 
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§ 47 
Budgetuppföljning per den 28 februari 2017  
(SN 2017/49) 
Förvaltningen och ekonomienheten har granskat utfallet per den 
sista februari 2017. Inga större avvikelser mot budget har 
upptäckts. 

Det som kan noteras är att IFO visar ett försumbart överskott i 
personalbudgeten. Det beror på att verksamheten har två vakanta 
tjänster. Det går inte att göra en prognos då det är mycket sårbart 
inom barn och ungdom där de vakanta tjänsterna finns. Om det 
inkommer fler ärenden än verksamheten kan hantera finns en risk 
att verksamheten tvingas ta hjälp av bemanningsföretag. 

I övrigt ser det i dagsläget ut som om alla verksamheter håller sin 
budget.  

 
SN överläggning Socialnämnden konstaterar att budgeten inte är komplett inlagd i 

ekonomisystemet vilket försvårar uppföljningen.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Uppföljning driftbudget 28 februari 2017 per identitet 
respektive ansvar 

 
Beslut Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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§ 48 
Utförande av kommunens anhörigstöd och 
servicetjänsten frivilligsamordnare  
(SN 2016/151) 
Då befattningshavaren som innehar uppdraget som anhörigstödjare 
och frivilligsamordnare och kommunfixare går i pension under 
maj månad förändras tjänsten till att endast omfatta anhörigstöd 
och frivilligsamordnare. Kommunfixaruppdraget övergår till en-
heten för arbetsmarknad och försörjning. 
 
För utförandet av de övriga uppdragen lämnade socialförval-
tningen ett förslag till socialnämnden i januari som innebär att 
uppdraget delades upp på två personal. Anledningen till uppdel-
ningen var en bedömning utifrån kompetens och lämplighet samt 
att verksamheten inte skulle bli så sårbar om två personer delar på 
ansvaret. 
 
Efter frivilliggruppens besök vid socialnämndens sammanträde i 
januari framkom att gruppens önskan är att endast en och samma 
befattningshavare tillsätts som anhörigstödjare och frivilligsam-
ordnare. Under sammanträdet uppläses också den skrivelse med 
gruppens synpunkter som lämnades till socialnämnden. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-10  
 

Beslut Socialnämnden beslutar 
 

- att erbjuda undersköterska Birgitta Rosander uppdraget som 
anhörigstödjare och frivilligsamordnare från och med den dag 
nuvarande befattningshavare lämnar sin tjänst. 
 

- uppdraget beräknas motsvara en halv tjänst. Det innebär att 
Birgitta kan fortsätta sin ordinarie tjänst inom Trygg hemgång 
med stöd från hemtjänsten 
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§ 49 
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 8 ej verkställda 
beslut den 21 mars 2017. Dessa är: 
- 3 beslut som avser kontaktperson enligt SoL  
- 5 beslut servicebostad enligt LSS 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Rapport om icke verkställda beslut 2017-03-21 
 
Beslut Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna. 
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§ 50 
Rapportering från kontaktpolitiker 
(SN 2016/149) 
Ingen rapportering från besök finns att redovisa vid dagens 
sammanträde. Första besök är dock inplanerade. 
 
Information om kontaktpolitiker kommer snart att finnas på 
kommunens hemsida. 

 
 

Beslut Socialnämnden lägger informationen till handlingarna 
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Kommunstyrelsen och akten 
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§ 51 
Socialnämndens internkontrollplan 2017  
(SN 2017/52) 
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 
anvisningar har en riskanalys av de olika kontrollmomenten 
genomförts. I föreliggande förslag ingår alla kontrollmoment som 
bedömts med ett riskvärde över åtta. 
 

SN överläggning Under överläggningen konstaterades att förvaltningens förslag till 
plan inte följer kommunstyrelsens instruktioner. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

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

 
Beslut Socialnämnden åtterremiterar ärendet till förvaltningen. 
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§ 52 
Svar till Inspektionen för vård och omsorg 
gällande åtgärder på HVB-hemmet 
Tallåsgården (SN 2016/183) 
Kungsör kommun har tidigare redovisat till IVO om hur komm-
unen avser att säkerställa att lokalerna på HVB-hemmet Tallås-
gården utformas med hänsyn tagen till den personliga integriteten, 
så att ungdomar tillförsäkras möjlighet till avskildhet. 
 
IVO meddelade socialnämnden i sitt beslut den 27 februari att 
nämnden fortfarande brister vad gäller möjligheten att tillförsäkra 
ungdomarna möjligheten till avskildhet. 
 
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till svar på åtgärder 
till IVO. 
 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens svar, 2017-03-17 
 

Beslut Socialnämnden antar förvaltningens förslag till svar som sitt eget 
och översänder svaret till Inspektionen för vård och omsorg. 
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§ 53 
Överenskommelse om samverkan mellan 
Region Västmanland och kommunerna i 
Västmanlands län avseende äldre  
(SN 2016/226) 
Socialnämnden beslutade den 24 januari 2017 att principiellt god-
känna överenskommelsen om samverkan mellan Landstinget Väst-
manland och kommunerna i Västmanlands län.  
 
Region Västmanland och kommunerna i Västmanlands län har 
ingått i en gemensam samverkan där kommunerna tillsammans 
med Region Västmanland upprättat en lokal handlingsplan. Hand-
lingsplanen ska leda till god, trygg och säker vård och omsorg för 
äldre i behov av insatser från såväl kommunfinansierad som land-
stingsfinansierad verksamhet. 
 
Syftet med samverkan är att tillgodose den äldres behov av 
insatser från båda parter och att dessa samordnas. Den äldres 
perspektiv ska vara utgångspunkten. 
 
Överenskommelsen gäller till och med 31 mars 2018.  
 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Överenskommelse om samverkan mellan Region Västmanland 
och kommunerna i Västmanlands län 

 
 
Beslut Socialnämnden antar överenskommelsen om samverkan mellan 

Region Västmanland och kommunerna i Västmanlands län 
avseende äldre och översänder beslutet till Region Västmanland. 
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§ 54 
Meddelanden delegationsbeslut (SN 2017/30) 
Rapport av beslut i socialnämndens myndighetsutskott  
2017-03-01 §§ 24-37 
 
 
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    
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    
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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  4  
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   18  
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  
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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   
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   
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   
 

 
Beslut  Socialnämnden beslutar att lägga meddelandena om delegations  
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§ 55 
Meddelanden 
Vård- och omsorgschefen Kenneth Petterssons rapport per den 7 
mars 2017 med redovisning av periodens viktigaste händelser, 
ekonomiskt resultat, personalnyckeltal och kommentarer till 
verksamhetens mål och kvalitet. Dnr SN 2017/67 
 
Socialnämndens arbetsutskott i Arboga kommun har beslutat att 
hos Kungsörs kommuns socialnämnd yrka på ekonomisk 
ersättning i särskilt individärende. Dnr SN 2017/65 
 
KPMG:s revisorer har översänt en rapport på granskning intern 
kontroll av arvoden. Sista svarsdatum är satt till den 19 maj.  
Dnr SN 2017/71 
 
KPMG:s revisorer har översänt en rapport på granskning 
samverkan mellan Barn- och utbildningsnämnden och 
Socialnämnden. Sista svarsdatum är satt till den 19 maj.  
Dnr SN 2017/70 
 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har lämnat en 
kontrollrapport på livsmedelshanteringen vid Näckrosens 
gruppbostad i Kungsör kommun. Dnr SN 2017/69 
 
Kungsör kommun har tecknat ett avtal med OneMed Sverige AB 
om sjukvårdsmaterial Dnr SN 2017/68 
 
Socialchefen har tecknat ett avtal med JP Infonet gällande juridisk 
rådgivning inom sociala områden. Dnr SN 2017/67 
 
 
 

Beslut Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna 
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§ 56 
Begäran om information från resursteamet 
 
Socialnämndens ordförande önskar att avdelningschefen för stöd 
och behandling Maria Rosenqvist ger en lägesrapport om 
kommunens resursteam. 

      
 

Beslut Socialnämnden begär en lägesrapport om resursteamet till varje 
sammanträde med start från och med den 25 april 2017 
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