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§ 52 
Information 
Under sammanträdes lämnas följande information: 
 
a) Förordnade IFO-chef Peter Jansson presenterar sig  

b) VD för Kungsörs KommunTeknik AB Stig Tördahl informerar 
om nya äldreboendet. Förfrågningsunderlag för tillbyggnad 
av 20 rum på Södergården om 1 700 m2 är klart och upphand-
ling pågår. Anbud ska vara inne senast 31 augusti 2016. Till 
grund ligger rumsfunktionsprogram som beskriver behoven. 
Verksamheten och en styrgrupp har varit delaktiga. 

Bygglovsansökan är inlämnad. 

Invigning är planerad till den 22 december 2017. 

I nästa steg byggs nuvarande byggnad om. Projektering av 
detta pågår parallellt. Dnr SN 2012/136 
 

c) Medicinskt ansvarig sjuksköterska Magdalena Johansson redo-
visar vårens PPM-mätningar: 

- Basala hygienrutiner och klädregler april 2016 samt analys. 
Dnr SN 2016/118 

- Trycksår och fall vecka 11 2016. Dnr SN 2016/117 

Mätningarna har skickats ut i kallelsen 
  

d) Förvaltningschefen Pámela Strömberg Ambros går igenom 
uppföljning av placeringar för 
- SIS - vuxna respektive barn 
- HVB – vuxna respektive barn 
- Öppenvård – vuxna respektive öppna insatser – barn 
- internat LSS 
 
Av genomgången framgår hur många placeringar som gjorts 
och till vilken kostnad. Dnr SN 2016/27 
 

  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2016-06-21  3 
 
 

 
Justerandes sign Protokollsutdrag till 

 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 

e) Kvalitetssamordnare Johanna Raland och medicinskt ansvarig 
sjuksköterska Magdalena Johansson redovisar resultat i Öppna 
jämförelser äldreomsorg. Egna studier kan göras i Jämföra-
ren på www.kolada.se 
 

f) Avdelningschef Kenneth Pettersson redovisar beläggnings-
statistik för lediga lägenheter/platser i särskilda boenden inom 
äldreomsorgen per den 21 juni 2016: 
 
Äldreomsorg: 
- Misteln, ingen ledig lägenhet (den plats som var ledig er-

bjuds person i kön under dagen) 
- Tallåsgården, ingen ledig lägenhet 
- Södergården, inga lediga platser 
- Gläntan, inga lediga platser 
 
LSS: 
- Gruppbostad LSS, en ledig lägenhet 
- LSS servicebostad, inga lediga lägenheter 
- Korttids/avlastning, inga lediga platser 
- Daglig verksamhet, 3-4 platser (när flytten är klar) 

 

g) Ordföranden redovisning hantering av givna uppdrag i april 
och maj: 

- specificerad rapport på vad underskottet består av med 
analys och förslag till åtgärd för budgetunderskottet 
– ekonomen för socialnämnden deltar vi nämndens sam-
manträden för budgetuppföljning (separat ärende). Alla 
chefer inom socialförvaltningen ska rapportera ett eventu-
ellt underskott varje månad till nämnden 

- jämförelse med andra kommuner – redovisas vid dagens 
möte i budgetuppföljningen 

- internkontroll: Vad blir det efter en avslutad insats – 
nyckeltal finns i Kolada om barn som återkommer inom ett 
år. Ser på samverkan mellan skola och resursteam kring 
unga. Nämnden anser att inget ytterligare uppdrag behöver 
ges.  
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- plan suicid – ingen plan finns  

- frågan om intresset av att vara kontaktpolitiker där ledamot 
besöker bl.a. arbetsplatsträffar och studiebesök på arbets-
platser. För detta utgör arvode för åtta timmar per år, ej 
förlorad arbetsinkomst.  
 
Ledamoter och ersättare uppmanas fundera på vilka arbets-
platser som de är intresserade av att besöka. Frågan tas upp 
igen på augusti-mötet. Marie formulerar uppdraget och gör 
det känt i organisationen och för politikerna. Uppgiften 
som kontaktpolitiker ska ha brukarperspektiv. 
  

h) Information lämnas från förvaltningen, bl.a:  

- förvaltningschefen Pámela Strömberg Ambros informerar 
bl.a. organisationsförändringar, personalläget, place-
ringar, läget kring ensamkommande barn och ändring av 
rätt till bistånd enligt Lagen om mottagande av 
asylsökande med flera (LMA) 
 
Uppdrag: Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att 
redovisa hur det ser ut personal/antal boende på HVB-
hemmen. 

- Förordnade chefen för individ- och familjeomsorg Peter 
Jansson beskriver de fasta samverkansgrupperna mellan 
förvaltningens olika delar 

- Avdelningschefen Maria Rosenkvist informerar om den 
nya enheten – Resursenheten. Caféverksamheten nedprio-
riteras till förmån för planerade aktiviteter och stödsamtal. 
Det som saknas är en tolvstegsbehandling på hemmaplan 
där det inom organisationen finns en person som är intres-
serad av att få utbilda sig och få legitimation. 

- Kenneth Pettersson informerar om nya organisationen so-
cialpsykiatrin där Lyktans stödboende, boendestöd till per-
soner med psykiskt funktionsnedsättning, Rödmyrans se-
condhandbutik och biståndshanläggare ska ingå.  
 
Till övriga vård och omsorg rekryteras en enhetschef och 
en bemanningsassistent. Namnet på enheten är inte klart 
ännu. Sommarvikarier är tillsatta, men det finns svårigheter 
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kring sjuksköterskorna. 
 
Personen som har rollen som kommunfixare, anhörigsstöd 
och frivilligsamordnare går i pension nästa sommar. Vid 
nämnden nästa möte presenteras nuläget så att nämnden 
kan ge inriktning på hur detta ska hanteras framöver. 

 
Beslut Socialnämnden lägger informationerna till handlingarna.  
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§ 53 
Budgetuppföljning per den 31 maj 2016  
(SN 2016/124) 
Förvaltningschefen Pámela Strömberg Ambros och ekonomen 
Ingrid Schiller ger en budgetuppföljning per den 31 maj 2016. 
Prognosen på helår pekar på ett underskott om 8 956 000 kronor. I 
den summan ingår en semesterlöneskuld om 3 238 000 kronor.  
 
Vidare redovisar förvaltningschefen uppdraget från senaste mötet i 
form av jämförelse för kostnader med liknande kommuner.  
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Uppföljning driftbudget maj 2016, inklusive semesterlöne-

skuld per identitet respektive ansvar 
 
SN överläggning Under socialnämndens överläggning yrkar AnneMarie Andersson 

(C) att  

- förvaltningen får ett uppdrag att snarast ordna ett möte mellan 
socialnämndens presidium och kommunstyrelsens presidium 
för att diskutera den ekonomiska situationen och  

- nämnden ska ha ett extra sammanträde i augusti för diskussion 
om bara ekonomi. 

 
Efter avslutad överläggning frågar ordföranden om nämnden 
beslutar enligt AnneMaries yrkande och finner att så är fallet.  
 

Beslut Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att snarast ordna ett 
möte mellan socialnämndens presidium och kommunstyrelsens 
presidium för att diskutera den ekonomiska situationen. 

 
 Nämnden beslutar hålla ett extra sammanträde i augusti för 

diskussion om bara ekonomi. 
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§ 54 
Rapportering av ej verkställda gynnande 
biståndsbeslut (SN 2016/16) 
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 ej verkställda 
beslut den 20 juni 2016. Dessa är: 
- tre beslut som avser kontaktperson enligt SoL  
- tre beslut servicebostad enligt LSS 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Rapport om icke verkställda beslut 2016-06-20 
 
Beslut Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna. 
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§ 55 
Ändringar i högkostnadsskyddet för avgifter 
inom äldre- och handikappomsorgen – 
maxtaxa (SN 2016/119) 
Socialförvaltningen föreslår att maxtaxan inom äldre- och handi-
kappomsorgen ska höjas från 1 772 kronor per månad till 1 990 
kronor per månad från och med den 1 oktober 2016. 
 
Bestämmelser om beräkning av avgifter inom äldre- och handi-
kappomsorgen finns i socialtjänstlagens 8 kapitel. 
 
Flera av avgifterna inom äldre- och handikappomsorgen är knutna 
till prisbasbeloppet.  
 
För 2016 är prisbasbeloppet 44 300 kronor. 
 
Från den 1 juli 2016 får maxtaxan uppgå till högst en tolftedel av 
0,5392 x prisbasbeloppet. Det motsvarar 1 990 kronor per månad. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialstyrelsens meddelandeblad nr 5/2016 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-31 
• Förslag till reviderad taxa 
 

Beslut Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen: 
 
 Kommunfullmäktige höjer maxtaxan för äldre- och handikappom-

sorgen till 1 990 kronor från och med den 1 oktober 2016. 
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§ 56 
Taxa för stadsvårdslagets arbete  
(SN 2016/111) 
Socialförvaltningens enhet för arbetsmarknad och försörjning före-
slår att en taxa inför för de tjänster laget utför åt förvaltningar och 
kommunala bolag. Dessa kostnader beräknas framförallt täcka 
transportkostnader. 
 
Stadsvårdslaget är ett team vaktmästare som finns för att bistå 
kommunens förvaltningar med servicetjänster som enklare under-
håll och flytt. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Socialförvaltningens skrivelse 2016-05-23 
• Förslag till taxa för stadsvårdslagets arbete 

 
Beslut Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen: 
 
 Kommunfullmäktige antar taxan för stadsvårdslagets arbete enligt 

förslaget. Taxan börjar gälla den 10 september 2016. 
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§ 57 
Delårsbokslut per den 30 april 2016 för 
socialförvaltningen (SN 2016/116) 
Socialförvaltningen har upprättat ett förslag till delårsrapport per 
den 30 april 2016. Den omfattar: 
- verksamhetsbeskrivning 
- framtidsperspektiv 
- årets viktigaste händelser 
- måluppfyllelse, prestationer, kvalitet 
- personalredovisning 
- jämställdhetsarbete 
- miljöarbete 
- nyckeltal- och mätetal 
- ekonomi 
 
Prognosen på helår pekar på ett minus på 6 000 000 kronor, varav 
- individ- och familjevård - 5 000 000 kr 
- ekonomiskt bistånd - 800 000 kr 
- arbetsmarknadsåtgärder - 200 000 kr 
- övriga verksamheter 0 kr 
 
Rapporten har också överlämnats till kommunstyrelsen för inarbet-
ning i kommunens totala delårsbokslut. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse jämte förslag till 

delårsrapport 
 

Beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till delårsbokslut 
per den 30 april 2016 och lägger det till handlingarna. 

 
Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att  
- presentera en djupare analys och åtgärdsplan kring det 

befarade underskottet 
- hålla talen för sjukfrånvaro under uppsikt 
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§ 58 
Revidering av socialnämndens delegations-
ordning (SN 2016/36) 
Arbetet med översyn av hela delegationsordningen pågår. Två 
organisationsändringar kräver ändring i delegationsordningen 
redan i nuläget: 

- arbetsmarknad och försörjningsstöd har slagits samman och 
fått en gemensam enhetschef. Här föreslås, i huvudsak, IFO-
chef som delegat och ersättare inom området ”Försörjnings-
stöd” ersättas av ”Enhetschef AoF”  

- konsulenterna inom individ- och familjeomsorgen har slutat 
och tjänsterna kommer inte att återbesättas som konsulent-
tjänster, varför samtlig delegation som tidigare gått till kon-
sulent föreslås ges till chefen för individ- och familjeomsorgen 
i avvaktan på översynen av delegationsordningen i sin helhet 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-06-08 med bilaga 
 

Beslut Socialnämnden beslutar om revidering i delegationsordningen 
enligt förvaltningens förslag gällade försörjningsstöd. 

 
 Socialförvaltningen får i uppdrag att ersätta ”konsulent” med 

”IFO-chef” i hela delegationsordningen (ej området Försörj-
ningsstöd) i avvaktan på total genomgång. 
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§ 59 
Uppföljning – Internkontroll 2016  
(SN 2016/125) 
Socialnämnden antog internkontrollplan för 2016 vid sitt sam-
manträde i mars 2016. Den kompletterades sedan i april.  
 
Förvaltningen har gjort en uppföljning som visar att samtliga 
kontrollmoment är utförda, eller delvis utförda. För de brister som 
upptäckts finns beskrivning av hur detta hanterats och vad som 
görs för att rätta till bristerna. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialnämndens protokoll 2016-03-15, § 27 och 2016-04-19, § 
34 – Internkontrollplan 2016 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-06-14 - Uppföljning 
av internkontroll 2016 

 
Beslut Socialnämnden godkänner redovisningen av den interna 

kontrollen för 2016. 
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§ 60 
Delegation till förordnad IFO-chef 
(SN 2016/120) 
För att lösa chefssituationen på individ- och familjeomsorgen har 
en chefskonsult anställts under perioden 1 juni – 30 september 
2016, med möjlighet till ytterligare en månads förlängning. 
 
För att klara uppdraget behöver han ha delegation på uppdraget. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-06-07 
 

Beslut Socialnämnden ger Peter Jansson från Konsultfirma Peter 
Jansson AB full delegation som avdelningschef för individ- och 
familjeomsorgen under tiden 1 juni och som längst till och med 
den 31 oktober 2016. 
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§ 61 
Riktlinjer för utredning, dokumentation och 
insatser enligt socialtjänstlagen och LVU till 
barn och ungdomar (SN 2016/114) 
Kommunen har det yttersta ansvaret för att barn och unga får det 
skydd och det stöd som de behöver. Kommunens skyldighet 
rörande barn och unga regleras i Socialtjänstlagen (SoL) och 
Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). 
 
Socialförvaltningen har tagit fram förslag till riktlinjer för att 
-  säkerställa en rättssäker och lika behandling i handläggning av 

barn- och ungdomsärenden och tillgång till de insatser som 
erbjuds från kommunens socialtjänst.  

- ge handläggare stöd och vägledning i arbetet när det gäller att 
utreda och bedöma barn och ungas behov av stöd och/eller 
skydd, planera och följa upp verkställda beslut. 
 

Riktlinjerna innehåller principer för vad som ska gälla för hand-
läggning av inkomna ärenden och uppföljning av beslutade 
insatser för barn och unga. 
 
Målgruppen för riktlinjerna är barn och ungdomar i åldern 0-20 år 
som vistas i kommunen. Används ordet barn avses människor 
mellan 0-18 år. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-06-10 jämte förslag 
till riktlinjer 

 
Beslut Socialnämnden antar förvaltningens förslag till Riktlinjer för 

utredning, dokumentation och insatser enligt socialtjänstlagen och 
LVU till barn och ungdomar, med den redaktionella förändringen 
att anmälningsmyndighet kring Lex Sarah ska vara Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO). 
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§ 62 
Riktlinjer för utredning, dokumentation och 
insatser enligt socialtjänstlagen till vuxna 
med missbruks- och beroendeproblem 
(SN 2016/115) 
Kommunen har det yttersta ansvaret för att personer med miss-
bruksproblem får den hjälp och den vård som de behöver för att 
komma ifrån missbruket. Socialnämnden ansvarar för de uppgifter 
som sker enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om vård av missbru-
kare i vissa fall (LVM) och lagen med särskilda bestämmelser om 
vård av unga (LVU). 
 
Socialförvaltningen har tagit fram förslag till riktlinjer för att 
-  säkerställa en rättssäker och lika behandling när det gäller 

utredning, bedömning och tillgång till de insatser som erbjuds 
från kommunens socialtjänst  

- ge handläggare stöd och vägledning i arbetet 
 

Riktlinjerna utgår från socialtjänstlagen, offentlighets- och sekre-
tesslagen, förvaltningslagen och annan relevant lagstiftning som 
berör missbruksområdet. 
 
Målgruppen för riktlinjerna är vuxna med missbruks- och beroen-
deproblematik. Som vuxna räknas personer som fyllt 18 år. När 
det gäller unga vuxna i åldrarna 18 till 20 år som har missbruks-
problem kan de efter socialtjänstens utredning bli föremål för in-
satser enligt såväl socialtjänstlagen som lagen med särskilda be-
stämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av miss-
brukare i vissa fall (LVM), insatser enligt LVU kan pågå fram tills 
den unge fyllt 21 år. Dessa riktlinjer behandlar endast utredning 
och insatser enligt socialtjänstlagen. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-06-10 jämte förslag 
till riktlinjer 

 
Beslut Socialnämnden antar förvaltningens förslag till Riktlinjer för ut-

redning, dokumentation och insatser enligt socialtjänstlagen till 
vuxna med missbruks- och beroendeproblematik. 
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§ 63 
Yttrande – Handlingsprogram enligt lagen 
om skydd mot olyckor (SFS 2013:778) 
(SN 2016/92) 
Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat fram ett förslag till 
handlingsprogram för skydd mot olyckor 2016-2018. Innan det 
kan fastställas ges berörda nämnder och styrelser möjlighet att 
yttra sig över innehållet. 
 
Socialförvaltningen tycker programmet är bra, men har några 
förslag till kompletteringar. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Remiss av handlingsprogram enligt lagen om skydd mot 
olyckor  

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-06-21 - Förslag till 
yttrande – Handlingsprogram för skydd mot olyckor 

 
Beslut   Socialnämnden antar socialförvaltningen förslag till yttrande som 

sitt eget och lämnar det till kommunstyrelsen. 
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§ 64 
Handlingsplan för brandskydd inom vård 
och omsorg (SN 2016/101) 
Avdelningschefen för vård och omsorg har tagit fram ett förslag 
till handlingsplan för brandskydd inom vård och omsorg.  
 
Planen har tillkommit sedan majoriten av vård och omsorgs 
verksamheter inte klarat tillsynen när det gäller brandskydd. 
Anledningen till det är ändrade brandskyddsregler.  
 
Alla kostnader för att åtgärda problemen kommer att slås samman 
efter en överenskommelse med verkställande direktörena för 
Kungsörs KommunTeknik AB och Kungsörs Fastighets AB. 
Överenskommelsen innebär ökad hyra med ca 300 000 kronor per 
år i 20 år. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Handlingsplan för brandskydd inom vård och omsorg 
 

Beslut Socialnämnden godkänner handlingsplanen och lägger den till 
handlingarna. 
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§ 65 
Avsägelse och fyllnadsval – ordförande i 
kommunala handikapprådet (SN 2015/168)  
Marie Norin Junttila (S) har begärt att få bli befriad från uppdraget 
som ordförande i kommunala handikapprådet från och med den 1 
augusti 2016.  
 
Diskussioner pågår om att slå samman pensionärs- och handikapp-
råden. Beslut om detta finns inte ännu. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Avsägelse från Marie Norin Junttila 
 
SN överläggning Socialnämnden noterar att Marie Norin Junttila återtagit sin 

avsägelse. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2016-06-21 19 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive akt 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 66 
Meddelanden 
Beslut från inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2016-05-17. 
De har avslutat ärendet med anledning av Lex Maria-anmälan av-
seende misstänkt självmord för person med hemsjukvårdsinsatser. 
IVO kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.   
Dnr SN 2016/55 
 
 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2016-06-07: 

- § 93 - Budgetramar för 2017 med plan 2018-2019.  
Dnr SN 2016/112 

- § 94 – Kommunfullmäktiges mål 2017-2018.  
Dnr SN 2016/113 

- § 95 – Reviderade Regler för färdtjänst – Ny färdtjänsttaxa. 
Dnr SN 2016/71 

- § 106 – Fyllnadsval – ledamot i socialnämnden.  
Dnr SN 2014/210 

 
 
Socialchefen Pámela Strömberg Ambos har tecknat avtal om 
bemanningstjänster för behov som uppstår vid sjukdomar, 
arbetsanhopningar och motsvarande situationer med 
med 
- Anycare AB. Dnr SN 2016/110 
- Eskilstuna Omsorg & Behandling AB. Dnr SN 2016/109 
- LäkarLeasing Sverige AB. Dnr SN 2016/108 
 
 
Migrationsverket har den 27 maj 2016  
- beviljat 391 761 kronor och  
- avslagit 17 894 kronor 
i ärenden där kommunen sökt ersättning för kostnader av vård av 
barn i annat hem än barnets eget. Dnr SN 2016/105 
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Migrationsverket har den 27 maj 2016 avslagit Kungsörs kom-
muns begäran om ersättning för kostnader av vård av barn i annat 
hem än barnets eget i två ärenden. I båda fallen hade kommunen 
begärt ersättning om 2 000 kronor.  
Dnr SN 2016/106 och SN 2016/107 
 
 
 
Sveriges Kommuner och Landsting informerar i skrivelse 2016-
05-27 om läget kring styrning och finansiering av kvalitetsregister. 
Dnr SN 2016/103 
 
 
Verksamhetschef HSO Ann-Christine Södergran informerar om att 
det i Västmanland kommer att vara remisstvång till sjukgymnast/ 
fysioterapeut från och med den 1 januari 2017. Diskussion pågår 
med vårdcentralen om samarbete/samverkan och avtal. Dnr SN 
2016/102 
 
 
Socialchefen Pámela Strömberg-Ambros har den 19 maj 2016 
tecknat avtal med 

- Peter Jansson, Konsultfirma Peter Jansson AB om tidsbegrän-
sat uppdrag som chef för individ- och familjeomsorgen under 
perioden 2016-06-01--09-30, med option på en månads för-
längning. Dnr SN 2016/100 

- Kungsörs Fastighets AB om en träningslägenhet på Syren-
vägen 5A. Dnr SN 2016/98 

 
 
Socialchefen Pámela Strömberg-Ambros har undertecknat avtal 
gällande elektronisk åtkomst och användande av IT-stödet vid 
samordnad plan vid utskrivning och samordnad individuell plan 
mellan landstinget Västmanland och länets kommuner.  
Dnr SN 2016/96 
 
 
Förvaltningen har polisanmält ett försök till bedrägeri med hjälp av 
faktura för en tjänst som inte beställts. 
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Revisorerna informera i skrivelse, inkommen den 21 juni 2016, om 
att en uppföljning har gjorts av tidigare granskning kring hur 
samarbetet för barn som far illa eller riskerar att fara illa. De har 
konstaterat att de problem som identifierades 2013 kvarstår. En 
förändring har skett – öppenvårdsverksamheten är sedan maj 2016 
i sin helhet inom socialnämndens verksamhet.  
 
Vid granskningen har information lämnats om att åtgärder kommer 
att vidtas under hösten 2016. Revisorerna kommer därför att följa 
upp vilka åtgärder som vidtagits genom att slutföra granskningen i 
november 2016. SN 2014/50 

 
 

Beslut Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 
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§ 67 
Meddelanden delegationsbeslut (SN 2016/20) 
Socialnämndens myndighetsutskotts protokoll 2016-05-19, §§ 
102-112 
 
 
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 4 0 6 14 
Maj 11 1 9 0 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 68 1 
Maj  47 2 43 1 
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 2 2 
Maj  1 1 4 1 
Juni  9 3   
Juli  3 1   
Augusti  3 1   
September 5 0   
Oktober  1 0   
November  5 0   
December      
 

 
Beslut  Socialnämnden beslutar att lägga meddelandena om delegations-

beslut till handlingarna. 
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§ 68 
Hälsningsord 
Ordföranden Marie Norin Junttila (S) tackar ledamöter, ersättare 
och tjänstemän för arbetet under första halvåret och önskar trevlig 
sommar.  
 
Övriga önskar ordföranden detsamma.  
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