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§ 32 
Information 
Följande information lämnas: 
 
a) Kommunens revisorer besöker socialnämnden för att informera 

om den granskningsrapport som gjorts ”Uppföljning av 
individ- och familjeomsorgen. Rapporten är inte färdigställd.  
 

b) Mats Forsberg, avdelningschef för förebyggande brandskydd 
vid räddningstjänsten besöker nämnden för att informera om 
hur brandskyddet bör vara utformat i kommunen. 
Kommunerna måste följa de lagar och förordningar som finns 
för byggnader och dess brandskydd. Räddningstjänsten har vid 
tillsyner uppmärksammat att det finns en del brister i 
kommunernas verksamheter. Detta kan bero på tidigare brister, 
eller att verksamheten har förändrats. Man räknar med att ha 
gjort en genomlysning av socialnämndens verksamheter under 
2016. 

 
Kommunikationen av resultaten från räddningstjänstens 
tillsyner har inte fungerat ordentligt. Vid tillsyn av Mistelns 
serviceboende framkom brister med bland annat brandlarmet. 
Nämnden har vid ett tidigare möte uppdragit åt KFAB att ta 
fram en kostnadskalkyl för vad installation av brandlarm skulle 
kosta. Detta har ännu inte lämnats.  
Socialnämnden uppdrar åt verksamheten att: 
 
- De handlingsplaner för våra verksamheter gällande 

brandskydd ska vara framtagna och överlämnade till 
räddningstjänsten senast den 31 maj 
 

- Lägga en beställning på komplettering av brandlarm till 
Mistelns serviceboende. 

 
 

c) Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Magdalena 
Johansson informerar om: 

 
- En anmälan enligt Lex Maria.
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- Läkemedelssamverkan, samverkan med vårdcentralen. 

 
 

Information från förvaltningen – Socialchef Pamela 
Strömberg-Ambros informerar om: 
 
Man håller på att rekrytera en IFO-chef. Stora resurser sätts in 
för att hitta vuxenhandläggare.  

 
Information om nya äldreboendet 
Frågor om utformningen av det nya äldreboendet ska innehålla 
samlingssal och personalutrymmen har framkommit. 
Socialnämnden är kritisk till handläggningen runt framtagandet 
av det nya äldreboendet. Nämnden önskar en ordentlig 
uppdatering till nästa sammanträde och önskar en föredragning 
om läget med det nya äldreboendet. 

 
Ensamkommande barn 
För närvarande ansvarar Kungsörs kommun för 71 
ensamkommande barn, varav 17 bor Kungsörs egna HVB-hem 
Skogsudden. Av de ensamkommande barnen är 65 pojkar ch 6 
flickor.  
Under informationen ställs en fråga om utredning av de hem 
som barnen kommer till är ordentligt utredda. Då strömmen 
var som störst hade man inte tid för detta, det görs nu och har 
därför inneburit en del omplaceringar. 
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Budget 
En prognos för 2016 har gjorts med ett utfall på minus fem 
miljoner. Socialnämnden uppdrar till förvaltningsledningen att 
ta fram ett åtgärdsprogram för att se hur man jobbar med 
underskottet. Socialnämnden önskar en förfinad prognos. 
 

 
Kenneth Pettersson, vård- och omsorgschef rapporterar om: 
 
- Daglig verksamhet är igång igen. För korttidsverksamheten har 

man fortfarande ingen lösning när det gäller lokaler men 
lokalgruppen jobbar med detta. 

 
- Enhetschefen på Misteln har slutat och en tillförordnad 

enhetschef kommer att ta över verksamheten tillfälligt. 
 

- En anmälan enligt Lex Sarah är gjord. 
 

- I maj kommer alla chefer att gå en utbildning för 
brandskyddsansvariga. 

 
 

d) Beläggningsstatistik 
Beläggningsstatistiken avser lediga lägenheter/platser i särskil-
da boenden inom äldreomsorgen per den 19 april 2016: 

- Misteln, ingen ledig lägenhet 
-  Tallåsgården, ingen ledig lägenhet 
-  Södergården, två lediga platser 
-  Gläntan, inga lediga platser 
-  Gruppbostad LSS, en ledig lägenhet 
- LSS servicebostad, inga lediga lägenheter 
-   Korttids/avlastning, inga lediga platser 
- Daglig verksamhet, 3-4 platser (när flytten är klar) 
 
 

Beslut Socialnämnden lägger informationerna till handlingarna 
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§ 33 
Rapportering av ej verkställda gynnande 
biståndsbeslut (SN 2016/16) 
En rapport om ej verkställda beslut ska lämnas till socialnämnden. 
 
De rapporter som lämnas berör de beslut som ej verkställts tre 
månader efter beslutet. 
 
Inför dagens sammanträde med socialnämnden finns 6 ej 
verkställda gynnande beslut. 
 

Beslut Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna. 
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§ 34 
Internkontrollplan 2016 (SN 2016/56) 
Socialnämnden antog 2016-03-15 § 27 Internkontrollplan för 
2016. Vid mötet beslutades att riskbedömningen skulle skjutas upp 
till nästa möte. 

 
 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Internkontrollplan 2016 
 
SN överläggning nämnden går gemensamt igenom 
riskbedömningarna och beslutar om riskbedömningarna 
 

SN överläggning  Under socialnämndens överläggning gör nämnden gemensamt en 
riskbedömning för kontrollpunkterna. 

 
 
Beslut Socialnämnden kompletterar Internkontrollplanen med 

riskbedömningar för kontrollpunkterna. Riskbedömningarna läggs 
till i dokumentet Internkontrollplan 2016. 

 
 Socialnämnden uppdrar åt socialförvaltningen att se över 

kontrollpunkten om förebyggande insatser. 
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§ 35 
Ny färdtjänsttaxa (SN 2016/71) 
Färdtjänst är till för personer som på grund av 
funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att förflytta dig på 
egen hand och/eller resa med allmän kollektivtrafik. Färdtjänsten 
är behovsprövad. 
 
För färdtjänstresor tar kommunen ut en egenavgift, denna är inte 
indexreglerad utan fastställs av kommunen.  
 
Socialförvaltningen föreslår följande höjning av egenavgiften: 
 
- En höjning av nuvarande lägsta egenavgift från 35 till 40 

kronor per enkelresa 
 
- En höjning av nuvarande lägsta egenavgift för samåkning från 

30 till 35 kronor per enkelresa. 
 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-04 
 
Beslut Socialnämnden föreslår att ny taxa för färdtjänst gäller från och 

med 1 juli 2016. 
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§ 36 
Investering – Ny bil till hemsjukvården (SN 
2016/72) 
Enhetschefen för hälso- och sjukvård föreslår en investering ”Ny 
bil till hemsjukvården”. 
 
Hemsjukvården ökar med fler besök hos patienter i ordinärt 
boende. I dagsläget har hemsjukvården en bil, men skulle behöva 
utöka med en bill till. 
 
Investeringen beräknas till xxx kronor. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Idéblankett inkommen 2016-04-06 
 

SN överläggning Under socialnämndens överläggning yrkar Linda Söder Jonsson 
(S) på återremiss då man under åren godkänt ett antal investeringar 
för inköp av bilar, och önskar en förteckning av vilka bilar som 
finns, vad de används till och hur mycket de kostar. 
 

 
Beslut Socialnämnden återremitterar ärendet till socialförvaltningen i 

avvaktan på inventeringen av socialförvaltningens bilar. 
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§ 37 
Förslag till ny enhet – arbetsmarknad och 
försörjning (SN 2016/75) 
Socialnämnden ansvarar idag för kommunens 
arbetsmarknadsenhet och för handläggning och utbetalning av 
ekonomiskt bistånd. 
 
De båda verksamheterna har som uppdrag att ge den enskilde stöd 
och möjlighet att gå från ett bidragsberoende till ett självständigt 
liv i egen försörjning. Ofta vänder sig samma individer till de båda 
verksamheterna. 
 
Med en gemensam enhet för arbetsmarknad och försörjning ökar 
möjligheten att få ett samlat grepp kring utanförskapet i 
kommunen. Socialförvaltningen föreslår därför en ny enhet där 
arbetsmarknad och försörjning slås ihop. 
 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-08 inkl. bilaga 

 
SN överläggning Under socialnämndens överläggning ifrågasätter socialnämndens 

ordförande Marie Norin Junttila (S) hur processen för detta gått till 
och varför man tillsatt en chef och beräknat budget för detta innan 
beslut tagits i nämnden. 

 
Beslut Socialnämnden bifaller förvaltningens förslag till ny organisation 

för arbetsmarknad och försörjning och ger förvaltningen i 
uppdrag att finansiera enheten inom befintlig budgetram under 
2016. Socialnämnden begär hos kommunfullmäktige att få utökad 
budgetram 2017 för att finansiera den nya enheten. 
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§ 38 
Hemmaplansvård – Resursteam för barn, 
familj och vuxen (SN 2016/74) 
Kungsörs kommun har idag ingen lösning för hemmaplansvård. 
Ett uppdrag har getts till förvaltningen att planera och starta upp ett 
resursteam för hemmaplansvård.  
 
Genom att behandla personer på hemmaplan kan man sätta in 
resurser i ett tidigare skede, och minska stora kostnader genom att 
behandla personer hemma istället för att placera dem. 
Arbetsbördan för handläggare inom individ- och familjeomsorg 
skulle även minska då man kan lämna över till ett resursteam, 
istället för att vara både utredare och behandlare. 
 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-10 
 
Beslut Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom socialförvaltningens 

förslag till lösning för hemmaplansvård, och ett resursteam för 
barn, familj och vuxen. 

 
 Socialnämnden önskar en redogörelse för hur arbetet fortlöper 

under socialnämndens sammanträde i Juni. 
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§ 39 
Verksamhetschef för Hälso- och sjukvård 
enligt 29 § HSL (SN 2016/73) 
Förvaltningschef Pámela Strömberg Ambros har av socialnämnden 
tidigare utsetts till verksamhetschef för Hälso- och sjukvård enligt 
29 § HSL. 
 
Socialförvaltningen föreslår att uppdraget överförs till enhetschef 
för Hälso- och sjukvård Ann-Christine Södergran. 
 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-04 

 
SN överläggning Under socialnämndens överläggning framkommer en fråga om det 

nya ansvaret innebär ökade lönekostnader för den nya 
verksamhetschefen. Förvaltningschefen svarar att den nya 
befattningen inte innebär ökade lönekostnader. 

 
Beslut Socialnämnden beslutar utse enhetschef Ann-Christine Södergran 

till verksamhetschef för Hälso- och sjukvård enligt 29 § HSL. 
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§ 40 
Verksamhetsförändringar inför budget 2016-
2018 (SN 2015/) 
Inför de kommande tre åren ser förvaltningen en ökning av 
verksamhetsförändringar som får en påverkan på ekonomin. 
Verksamheternas redovisning av kommande kända behov uppgår 
till en ökad kostnad på 5,1 miljoner kronor för 2017.  

 
 
Beslut Socialnämnden noterar informationen. 
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§ 41 
Meddelanden 
 
Skrivelse från enhetschef Marianne Rundström gällande 
planeringen av utbyggnaden av Södergården, och att man inte 
planerar för personalutrymmen och samlingssal. SN 2016/76 

 
Beslut - Tillsyn av verksamhet för ensamkommande barn gällande 
Nova Care, för kännedom. SN 2016/69 
 
Uppföljning av läkarmedverkan i kommunal vård från Kungsörs 
vårdcentral vid Kungsörs kommuns samtliga enheter. SN 2016/66 
 
Ekonomichef Bo Granudd har undertecknat avtal avseende 
ekonomisk reglering för inkontinenssamordnare. SN 2016/63 

 
Restaurangrapport - O`Nellys 2015. SN 2016/61 

 
Socialchef Pámela Strömberg Ambros har undertecknat ett 
ramavtal om riksfärdtjänst. SN 2016/59 

 

Beslut Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 
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§  42 
Meddelanden delegationsbeslut (SN 2016/20) 
Socialförvaltningen har fattat beslut enligt delegation. Jämförelse 
görs mot förra året. 
 
Försörjningsstöd  
 
 2015 2016 
 Bifall Avslag Belopp Bifall Avslag Belopp 
Januari 94 35 477709 97 19 504496 
Februari 91 33 410197 93 11 436122 
Mars 98 38 429213 103 5 531316 
April 111 36 475072    
Maj 83 28 428358    
Juni 78 39 404643    
Juli 99 37 425975    
Augusti 81 43 394143    
September 69 25 341398    
Oktober 100 41 380947    
November 90 23 423660    
December       
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Beslut om utredning och behandling samt familjerätt 
 
 Utrednings- och 

behandlingsbeslut 
Familjerättsbeslut 

 2015 2016 2015 2016 
Januari 15 14 5 3 
Februari 19 15 3 5 
Mars 7 16 4 4 
April 15  5  
Maj 11  3  
Juni 15  2  
Juli 3  4  
Augusti 17  9  
September 34  2  
Oktober 32  8  
November 18  4  
December     
 
Färdtjänst och riksfärdtjänst 
 
 Färdtjänst 

Antal beslut 
Riksfärdtjänst 

Antal enkelresor 
 2015 2016 2015 2016 
 Bifall Avslag Bifall Avslag 
Januari 21 0 4 0 12 8 
Februari 15 0 11 0 4 6 
Mars 20 1 13 0 24 18 
April 14 0   6  
Maj 11 1   16  
Juni 5 0   22  
Juli 6 2   8  
Augusti 6 0   19  
September 8 0   20  
Oktober 5 0   26  
November 11 0   47  
December 16 1   12  
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Biståndsbeslut  
 
 Beslut enligt SoL 2015 Beslut enligt SoL 2016 
 Bifall Avslag Bifall Avslag 
Januari  61 0   
Februari  54 1   
Mars  52 0   
April  38 0   
Maj  47 2   
Juni  59 1   
Juli  43 0   
Augusti           63    0   
September 59 0   
Oktober  40 0   
November  47 0   
December      

 
 Beslut enligt LSS 2015 Beslut enligt LSS 2016 
 Bifall Avslag Bifall Avslag 
Januari  2 1   
Februari  2 0   
Mars  2 0   
April  0 0   
Maj  1 1   
Juni  9 3   
Juli  3 1   
Augusti  3 1   
September 5 0   
Oktober  1 0   
November  5 0   
December      

 
 
SN överläggning Under socialnämndens överläggning går socialnämnden igenom 

delegationsbesluten och kostnaderna för dessa. Man diskuterar hur 
beslutstagandet går till och om handläggarna har något tak för hur 
stora summor de kan besluta om.
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Beslut Socialnämnden beslutar att: 
 

-  Lägga meddelandena om delegationsbeslut till handlingarna. 
 

- Uppdra åt förvaltningen att ta fram budgetdokument från jämförbara 
kommuner för att se hur Kungsörs socialnämnds budget förhåller sig till 
dessa. 
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§ 43 
Övrigt 
Anna-Karin Tornemo (V) föreslår att politikerna ska sätta sig in 
mer i verksamheterna genom att vara kontaktpolitiker, och ansvara 
för en ”egen” verksamhet. Nämnden stödjer förslaget och 
ordförande får i uppdrag att till nästa nämnd ta reda på hur 
kostnaderna skulle se ut för detta samt att ta fram en lista över alla 
socialnämndens verksamheter. 
 
Eva Granudd (M) har önskat en ekonomisk uppföljning rörande 
ökade kostader för socialnämnden i och med att tiden flyttades 
från 16.00 till 13.30. Ordförande har efter kontroll med 
ekonomikontoret fått svaret att kostnaden blir runt 55-60 000 kr/år. 
Socialnämnden uppdrar till presidiet att se över vilken information 
man kan skicka ut med kallelsen för att förkorta 
informationspunkten, och sammanträdet. 
 
Eleonor Westlund (C) ställer en fråga om man kommer att öppna 
köket för matlagning på HVB-hemmet Skogsudden igen. 
Skogsudden är för närvarande överbelagt med 5 personer och 
ventilationen i köket har inte kapacitet för det personantalet. Vid 
normal beläggning öppnar köket för matlagning igen. 
 
Eleonor Westlund (C) föreslår att man visar information på 
storbild, istället för att dela ut papperskopior och kan på så sätt 
spara pengar. Nämnden ställer sig bakom förslaget. 
 
Socialnämndens sekreterare kommer att byta arbetsuppgifter. 
Nyrekrytering pågår. 

 
 
Beslut Socialnämnden noterar informationen. 
 


	Första sida
	00 innehåll
	Protokoll 2016-04-19

	32 Information
	§ 32
	Information

	33 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut
	§ 33
	Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut (SN 2016/16)

	34 Internkontrollplan 2016
	§ 34
	Internkontrollplan 2016 (SN 2016/56)

	35 Ny färdtjänsttaxa
	§ 35
	Ny färdtjänsttaxa (SN 2016/71)

	36 Investering - Bil till hemsjukvården
	§ 36
	Investering – Ny bil till hemsjukvården (SN 2016/72)

	37 Ny enhet - arbetsmarknad och försörjning
	§ 37
	Förslag till ny enhet – arbetsmarknad och försörjning (SN 2016/75)

	38 Hemmaplansvård
	§ 38
	Hemmaplansvård – Resursteam för barn, familj och vuxen (SN 2016/74)

	39 Verksamhetschef för HSO
	§ 39
	Verksamhetschef för Hälso- och sjukvård enligt 29 § HSL (SN 2016/73)

	40 Verksamhetsförändringar
	§ 40
	Verksamhetsförändringar inför budget 2016-2018 (SN 2015/)

	41 Meddelanden
	§ 41
	Meddelanden

	42 Medd delegationsbeslut
	§  42
	Meddelanden delegationsbeslut (SN 2016/20)

	43 Övrigt
	§ 43
	Övrigt


