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Plats och tid

  
Kommunhuset, Hellqvistsalen, tisdagen den 27 november 2018, klockan 13.30-16:30. 

 

Beslutande Linda Söder Jonsson (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Angelica Stigenberg (S), Anna-
Karin Tornemo (V), AnneMarie Andersson (C), Eleonor Westlund (C) och Britt-Marie 
Häggkvist Back (SD). 

Tjänstgörande  
ersättare Eva-Carin Sandbom (L) och Yvonne Ericsson (M) 

 

Ersättare  Ann-Catrin Cederlund (S), Gunilla Lindström (S), Ronny Moström (S) och Lena  
Norstedt (C). 

Övriga  
deltagande  Projektledare Emelie Nyström § 116, IT-strateg Johan Häggström § 116, socialchef Lena 

Dibbern, avdelningschef Kenneth Pettersson, avdelningschef Åse Björkman och vik. 
nämndsekreterare Eva Eriksson. 

 

Utses att justera Anna-Karin Tornemo  
Ersättare för 
justerare Marita Pettersson 
Justeringens  
plats och tid Kansliet 2018-11-30, klockan 07.30  

Underskrifter 

 
Sekreterare  
 .................................................................................... Paragrafer       116 - 127 
 Eva Eriksson  

 
Ordförande  
 
 .......................................................................………………………………………………………………………............ 
 Linda Söder Jonsson 
 
Justerande  
 
 ................................................................................................................................................................................................. 
 Anna-Karin Tornemo 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Socialnämnden 
Sammanträdes-  
datum 2018-11-27, §§ 116-127 
Datum då  
protokoll anslås 2018-11-30  Datum då anslag  

tas bort 2018-12-27 

Förvaringsplats 
av protokollet Kansliet 
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§ 116 
Presentation av projektledare Emelie 
Nyström och IT-strateg Johan Häggström 
 
Inom socialförvaltningen pågår ett projekt för äldreomsorgen i 
kommunen. Syftet med projektet är att ta fram en strategisk 
plan för framtiden, som anger mål och inriktning för äldre-
omsorgens verksamheter på kort och lång sikt. I projektet 
kommer bland annat åldersutveckling, kommande behov av 
bostäder och insatser att belysas, såväl som förnyelse av 
förvaltningens insatser och arbetssätt via t.ex. digital teknik 
och införande av välfärdsteknologi.  
 
Emelie Nyström är från och med september 2018 projekt-
ledare för framtagandet av äldreomsorgsplanen. Emelie 
presenterar sig och berättar att hon besökt förvaltningens olika 
verksamheter och inhämtat kunskap om medarbetarnas 
synpunkter och arbetssätt. Mycket av hennes arbete går just nu 
ut på att samla in fakta och läsa in sig på kommunens 
dokument och skrifter i ämnet, budget och mål m.m.  
 
Johan Häggström är sedan en vecka tillbaka anställd som IT-
strateg för socialförvaltningen. Den framtida utvecklingen 
inom digital teknik, både vad avser verksamhetssystem såväl 
som välfärdsteknologi, kräver att kommunen breddar sin 
kompetens inom området. Johan berättar om sin bakgrund och 
de förväntningar han har på tjänsten.  
 
 
Ordföranden hälsar Emelie och Johan välkommen till kommunen 
och ser fram emot ett gott samarbete. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

 

Utdragsbestyrkande  
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§ 117 
Pågående projekt (SN 2018/33, SN 2017/27) 
 
Enligt önskemål från socialnämnden ska förvaltningen lämna en 
djupare muntlig redogörelse för ett av nämnden utvalt projekt. 
 

Åse Björkman. redogör för projekt ”Innovationsguiden”. Bakgrunden 
till projektet är ett nationellt arbete för att hjälpa bl.a. kommuner att på 
egen hand arbeta med användardriven innovation och tjänsteutveckling i 
den egna verksamheten. Sveriges kommuner och landsting, SKL, bjöd in 
kommunerna i arbetet och 30-talet ansökte om att få vara med. I den 
första omgången fick 11 kommuner chansen, däribland Kungsörs barn- 
och ungdomshandläggare. Handläggarna tyckte att det var svårt att få 
barn och ungdomar delaktiga i utredningsplanen och att detta arbete 
behövde utvecklas. 
 
Innovationsguiden är ett metodstöd med en tydlig steg-för-stegprocess 
som lätt går att använda med hjälp av metodmallar och filmer. I arbetet 
med projektet har ett 100-tal barn och ungdomar i Kungsör frågats ut om 
hur de ser på olika begrepp. Svaren ledde till en rad insikter som har 
utmynnat i olika åtgärder för att förbättra delaktigheten hos barn och 
ungdomar.  
 
Tillsammans med Mälardalens Högskola har kommunen ansökt och fått 
beviljat medel om 5 Mkr för att skapa, testa och implementera ett 
interaktivt verktyg för utredningsplanering. 
 

 
Beslut Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till 

handlingarna.  
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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§ 118 
Information om TES – Trygghet, enkelhet 
och säkerhet (SN 2017/212) 
 
Avdelningschef Kenneth Pettersson informerar om tidplanen för 
det system för trygghet, enkelhet och säkerhet - TES, som 
tillsammans med modulen Nyckelfri hemtjänst ska införas i 
kommunen. Systemet kommer att innebära en större möjlighet till 
resursfördelning samt ökad trygghet för brukare, anhöriga och 
personal.  
 

Efter beställning och leverans kommer systemet att under våren 
testas och utvärderas och beräknas att vara i full drift till 
sommaren 2019.  

 
Beslut   Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.  

 
 

 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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§ 119 
Information om Arbetsmiljöhandboken 
 
Vård och omsorg har upprättat en elektronisk arbetsmiljöhandbok. 
Handboken kommer att läggas upp på intranätet och implemen-
teras hos förvaltningens anställda från den 1 januari 2019 och är 
uppbyggd med nio kapitel samt bilagor, med länkar till aktuella 
dokument – planer, rutiner, checklistor m.m.  
 
Kenneth Pettersson redogör för det omfattande arbetet med 
Arbetsmiljöhandboken och informerar om dess innehåll.  

 

    
Beslut Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 
 
 
 

 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

 

Utdragsbestyrkande  
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§ 120 
Information från förvaltningen (SN 2018/7) 
 

Enligt önskemål från socialnämnden har förvaltningen samman-
ställt en förteckning över periodens viktigaste händelser. 
 

Nämnden ges möjlighet att ställa frågor utifrån rapporten.  
 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Sammanställning över periodens viktigaste händelser 
2018-11-20 

    
Beslut Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 
 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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§ 121 
Detaljbudget 2019 (SN 2018/46) 
Socialnämnden fick vid beslut om ramtilldelning vid kommun-
fullmäktiges sammanträde 2018-06-18 en ram om 240 100 tkr och 
dessutom ett sparbeting på 1 %. Förvaltningen har utifrån detta 
arbetat med att få sin budget i balans.  
 
Efter vidtagna åtgärder kunde socialförvaltningen för budget-
beredningen 2018-11-12 presentera en budget i balans, dock 
kommer föreslagna åtgärder inte fullt ut kunna genomföras från 
2019-01-01 då dessa måste informeras samt förhandlas med den 
fackliga organisationen. 
 
Vid budgetberedningen framkom dock att de finansiella intäkterna 
prognostiseras till ca 5 000 tkr mindre än vad prognosen i juni sa. 
Förvaltningarna fick i uppdrag av budgetberedningen att arbeta 
vidare med att hitta kostnadseffektiviseringar så att det finansiella 
målet om ett överskott 5 400 tkr uppnås och redovisa detta under 
februari månad 2019. Den ytterligare effektivisering förvaltningen 
fått i uppdrag att göra blir utifrån förutsättningarna ca 2 000 tkr. 
 
Det återstår ett par osäkerhetsfaktorer bl.a. intäkter för personlig 
assistans under 2019, varför förvaltningen i nuläget inte kan ge 
definitivt besked om differensen för att uppnå ekonomi i balans. 
Förvaltningen arbetar intensivt med att hitta effektiviseringar som 
innebär att kvalitén i verksamheten kan bibehållas. 
 

    
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialchefen Lena Dibberns tjänsteskrivelse 2018-11-15 
 

 
Beslut   Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att till nästa 

sammanträde redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att nå 
ekonomi i balans utifrån den nya ramen på 236 357 tkr. 

 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Socialförvaltningen, akten 

Utdragsbestyrkande 
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§ 122 
Budgetuppföljning per den 30 oktober 2018 
(SN 2018/22) 
 
Förvaltningschef Lena Dibbern redogör för oktober månads siffror 
och det samtal som förts med revisionen angående ekonomin. 
Förvaltningen prognostiserar en ekonomi i balans inkluderande 
intäkter för ensamkommande barn.  
 
Vård- och omsorgschefen Kenneth Pettersson redovisar läget för 
beläggning i lägenheterna och de som väntar på plats med 
respektive utan biståndsbeslut. 
 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

- Socialchefen Lena Dibberns rapport 2018-11-16 

- Rapport om lediga lägenheter inom vård och omsorg per den 
27 november 2018. 

 
Beslut Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna. 

 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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§ 123 
Införande av habiliteringsersättning  
(SN 2018/170) 
I 2012 års budget togs habiliteringsersättningen bort i utbyte mot 
att de som behövde resor till sin dagliga verksamhet fick dessa 
resor kostnadsfritt. De brukare som inte behövde resor till sin 
dagliga verksamhet blev besvikna då det för dem innebar en 
borttagen förmån som inte ersattes med något annat.  
 

Under 2018 utlystes stimulansmedel för att kommunerna endera 
skulle införa habiliteringsersättning och för dem som redan hade 
denna ersättning höja nivån på dagersättningen. Kungsörs 
kommun missade sista ansökningsdatum. Kontakter har därför 
tagits med socialstyrelsen som meddelar att det finns ett enigt 
beslut om att detta stimulansbidrag ska vara långsiktigt över flera 
år och det finns en politisk enighet om att stimulansbidraget ska 
vara bestående. Socialstyrelsen kan dock inte meddela på vilken 
nivå medlen kommer att vara under 2019. 
 

Ett flertal kontakter har tagits med socialdepartementet för att 
försöka utröna storleken på ett stimulansbidrag för kommande år. 
Något svar på frågan har inte kunnat fås p.g.a. det osäkra politiska 
läget.  
 

Kungsörs kommun har 61 brukare som har beslut om daglig 
verksamhet med varierad sysselsättningsgrad. Förvaltningen 
föreslår att habiliteringsersättning införs under 2019 då besked om 
fortsatta stimulansmedel meddelats. Förslaget är att habiliterings-
ersättning införs på samma nivå som grannkommunen, d.v.s. hel 
dag räknas som deltagande i daglig verksamhet mer än fyra 
timmar per dag och halvdag mindre än fyra timmar per dag. 
Beloppet för habiliteringsersättning föreslås till 48 kronor för 
heldag och 35 kronor för halvdag. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Socialchefen Lena Dibberns tjänsteskrivelse 2018-11-14 

 
 
  

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Socialförvaltningen, akten 

Utdragsbestyrkande 
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Beslut   Socialnämnden beslutar att: 

 
- införa habiliteringsersättning under 2019 i samband med att  
   statliga stimulansbidrag går att söka, under förutsättning att  
   medel erhålls 
- de idag kostnadsfria resorna upphör då habiliteringsersättning  
   införs 
- dagpenning för hel dag uppgå till 48 kronor och halv dag    
   35 kronor 
 

 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Socialförvaltningen, akten 

Utdragsbestyrkande 
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§ 124 
Meddelanden delegationsbeslut (SN 2018/8) 
Socialnämndens myndighetsutskotts protokoll 2018-10-25 §§ 104-
110. 
 
Socialförvaltningen har fattat beslut enligt delegation. Jämförelse 
görs mot förra året. Under sammanträdet är pärm med delegations-
beslut tillgänglig för nämnden att studera. 
 
 
Försörjningsstöd  
 
 2017 2018 
 Bifall Avslag Belopp Bifall  Avslag  Belopp  
Januari 84 30 360429 107 78 544512 
Februari 84 31 400475 116 61 540698 
Mars 104 42 614095 104 82 636623 
April 78 37 408678 104 83 529043 
Maj 97 48  91 76 550499   
Juni    129 97                             684511 
Juli    105 88 469666 
Augusti    107 78 611880 
September 92 60 407403 88 59 470748 
Oktober 84 45 471193 89 62 439616 
November 97 45 453290    
December 101 78 527864    
 

  

 
Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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Beslut om utredning och behandling samt familjerätt 
 
 Utrednings- och 

behandlingsbeslut 
Familjerättsbeslut 

 2017 2018 2017 2018 
Januari 5 15 4 16 
Februari 6 8 9 4 
Mars 7 16 5 7 
April 8 6 4 4 
Maj 6 11 4 5 
Juni 8 8 9 5 
Juli 3 12 2 3 
Augusti 3 8 6 5 
September 10 4 5 7 
Oktober 10 11 8 4 
November 9  3  
December     13  1  
 
Färdtjänst och riksfärdtjänst 
 
 Färdtjänst 

Antal beslut 
Riksfärdtjänst 

Antal enkelresor 
 2017 2018 2017 2018 
 Bifall Avslag Bifall Avslag 
Januari 6 0 9 0 4 14 
Februari 10 0 6 0 6 3 
Mars 10 0 2 0 20 16 
April 1 1 7 0 8 11 
Maj 10 0 11 0 16 15 
Juni 10 0 9 0 25 23 
Juli 1 0 14 0 16 14 
Augusti 9 0 4 0 21 15 
September 2 0 9 0 18 11 
Oktober 5 0 8 0 34 14 
November 10 0   63  
December 7 1   12  

 
 

  

 
Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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Biståndsbeslut  
 
 Beslut enligt SoL 2017 Beslut enligt SoL 2018 
 Bifall Avslag  Bifall  Avslag 
Januari  48 0 54 2 
Februari  32 4 37 4 
Mars  47 0 46 2 
April  51 4 48 2 
Maj  52 1 60 0 
Juni  55 3 55 2 
Juli  28 0 34 1 
Augusti           43 2 46 0 
September 55 1 40 0 
Oktober  67 2 43 1 
November  70 1   
December  49 1   

 
 Beslut enligt LSS 2017 Beslut enligt LSS 2018 
 Bifall Avslag  Bifall  Avslag 
Januari  2 2 1 0 
Februari  1 0 1 0 
Mars  1 3 3 2 
April  2 0 4 0 
Maj  4 1 2 0 
Juni  4 1 1 0 
Juli  2 1 6 1 
Augusti  2 0 1 1 
September 3 1 0 1 
Oktober  5 1 1 0 
November  3 0   
December  2 2   
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Sammanfattande rapporter från socialnämndens 

myndighetsutskotts protokoll 2018-10-25 §§ 104-110. 
 

Beslut  Socialnämnden lägger meddelandena om delegationsbeslut till 
handlingarna. 

 
Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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§ 125 
Meddelanden 
Länsstyrelsen har fattat beslut efter tillsyn enligt alkohollagen som 
genomfördes den 12 september 2018. Länsstyrelsen har uppmärk-
sammat att det i några akter saknas handlingar och/eller uppgifter 
som styrker att grundläggande krav i alkohollagen är uppfyllda. I 
övrigt bedöms att kommunen följer lagstiftningen i de delar som 
granskats. (SN 2018/91) 
 

Arbetsmiljöverkets föranmälan om inspektion på Södergården den 
11 december 2018. (SN 2018/172) 
 
 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-10-15: 

- § 9 Inkallelseordning för ersättare i styrelse och nämnder  
(SN 2018/165) 
 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-11-12: 

- § 20 Rapport från socialnämnden – ej verkställda gynnande 
biståndsbeslut (SN 2018/2) 

- 26 Revidering av avgifter inom socialtjänsten – 
Pensionärspriser på Mistelns restaurang (SN 2018/142) 

- § 37 Sammanträdestider för kommunfullmäktige  
(SN 2018/161) 

- § 44 Val av socialnämnd (SN 2018/171) 

 

 
Beslut Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive akt/meddelandepärm 

Utdragsbestyrkande  

 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2018-11-27  15 
 
 
 

§ 126 
Rapport från verksamhetsbesök (SN 2018/34) 
 
Socialnämndens ordförande Linda Söder Jonsson rapporterar om 
det verksamhetsbesök som ägde rum på Misteln, den 24 oktober 
2018. Utöver socialnämndens ordförande närvarade även Gunilla 
Lindström (S), Angelica Stigenberg (S) och AnneMarie Andersson 
(C). Besökarna fick möjlighet att träffa verksamhetens personal 
och brukare, som tog tillfället i akt att få sina frågor besvarade. 

 
 
Beslut   Socialnämnden tackar för rapporten.  
 

 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 
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§ 127 
Fördjupad samverkan – Samarbete kring 
medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)  
(SN 2018/173) 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen 24 § har kommunen en skyldig-
het att se till att det finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska 
inom sina verksamheter. Arbetsuppgifterna har i samband med 
införandet av patientsäkerhetslagen och övertagandet av hemsjuk-
vården utökats och till viss del förändrats.  

Inom ramen för fördjupad samverkan har frågan om en gemensam 
medicinskt ansvarig sjuksköterska lyfts. Flera fördelar med detta 
har identifierats. Ett förslag finns om kostnadsfördelning mellan 
kommunerna. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Socialchefen Lena Dibberns tjänsteskrivelse 2018-11-21 

 
Beslut Socialnämndens förslag: 
 
 Kommunstyrelsen beslutar att tillsammans med Köpings och 

Arboga kommuner inrätta en gemensam tjänst som medicinskt 
ansvarig sjuksköterska med kostnadsfördelningen: 
- Köping 50 procent 
- Arboga 30 procent 
- Kungsör 20 procent.  

 
Detta görs inom ramen för fördjupad samverkan.  

 
Beslutet gäller under förutsättning att Köpings och Arboga 
kommuner fattar motsvarande beslut. 
 
Socialförvaltningen får i uppdrag att, tillsammans med 
grannkommunerna, sätta former för tjänsten. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen, akten 

Utdragsbestyrkande 
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