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Plats och tid

  
Kommunhuset, Hellqvistsalen, tisdagen den 20 februari 2018, klockan 13.30-15.55. 

 

Beslutande Linda Söder Jonsson (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Angelica Stigenberg (S) ej § 17, 
Ulla Eriksson Berg (L), Anna-Karin Tornemo (V), Eleonor Westlund (C), Ewa Granudd (M) 
och Britt-Marie Häggkvist Back (SD). 

Tjänstgörande  
ersättare Ann-Catrin Cederlund (S) § 17 och Lena Norstedt (C). 

 

Ersättare  Ann-Catrin Cederlund (S) §§ 18-31, Gunilla Lindström (S), Eva-Carin Sandbom (L), Kerstin 
Åkesson (MP), Jenny Andersson (KD), Yvonne Ericsson (M) och Rune Broström (SD). 

Övriga  
deltagande  Socialchef Lena Dibbern, avdelningschef Kenneth Pettersson, familjerättssekreterare Kerstin 

Karmhed §§ 27-28, medicinskt ansvarig sjuksköterska Magdalena Johansson § 22 och 
kanslichef Eva Kristina Andersson. 

 

Utses att justera  Britt-Marie Häggkvist Back  
Ersättare för 
justerare Marita Pettersson 
Justeringens  
plats och tid Kansliet 2018-02-21, klockan 15.30  

Underskrifter 

 
Sekreterare  
 .................................................................................... Paragrafer       17-32 
 Eva Kristina Andersson 

 
Ordförande  
 
 .......................................................................………………………………………………………………………............ 
 Linda Söder Jonsson 
 
Justerande  
 
 ................................................................................................................................................................................................. 
 Britt-Marie Häggkvist Back 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Socialnämnden 
Sammanträdes-  
datum 2018-02-20, §§ 17-32 
Datum då  
protokoll anslås 2018-02-22  Datum då anslag  

tas bort 2018-03-16  

Förvaringsplats 
av protokollet Kansliet 
 
 
Underskrift 
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  Utdragsbestyrkande 

 
 



 
 

 
ÄRENDEFÖRTECKNING 
 
Socialnämnden 

 
 
 
Protokoll 2018-02-20 
 

17 Information från förvaltningen 

18 Pågående projekt 

19 Nya Södergården 

20 Verksamhetsberättelse 2017 socialförvaltningen 

21 Budgetuppföljning per den 31 januari 2018 

22 Socialförvaltningens patientsäkerhetsberättelse 2017 

23 Uppföljning intern kontrollplan 2017  

24 Internkontrollplan 2018 

25 Svar på revisionsrapport – Uppföljande granskning av handlägg- 
ningsrutiner inom individ- och familjeomsorgen 

26 Rapportering – ej verkställda gynnande biståndsbeslut/ej verk- 
ställda domar 

27 Yttrande till Uppsala Tingsrätt enligt 4 kap 10 § föräldrabalken - SEKRETESS 

28 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § p 1 och 3 - SEKRETESS 

29 Rapportering från kontaktpolitiker 

30 Meddelanden delegationsbeslut 

31 Meddelanden 

32 Rapport från samverkan för äldre 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§ 17 
Information från förvaltningen (SN 2018/7) 
Budget- och skuldrådgivning med Västerås stad är uppsagd. 
Avsikten var att det skulle bli ett KAK-samarbete. Innan det är 
klart om det blir så kommer avtalet med Västerås att förlängas. 
 
Omorganisation LSS – ser över chefstjänsterna så att de blir jämnt 
belastning. Ser även på att dela upp daglig verksamhet i tre nivåer. 
Kommer att bli viss omflyttning av brukare och anläggningar. 

 
Beslutsunderlag  Följande rapporter utgör underlag i ärendet: 

• Socialchefen Lena Dibberns månadsrapport 2018-02-12 
• Individ- och familjeomsorgschefen Åse Björkmans rapport 

2018-02-08 

    
Beslut Socialnämnden lägger informationerna till handlingarna. 
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§ 18 
Pågående projekt 

   Socialchefen Lena Dibbern informerar om projekt/projektform 
som pågår inom förvaltningen: 

- Tillgänglig bemanning 

- Kvalitet nattetid 

- Heltid som norm (kommer bli projekt om enkät visar intresse) 

- IFO använder medel för familjefridsteamet, våld i nära 
relationer (kompetensutvecklingsprojekt) 

- Ungdomsmottagning (lokalprojekt) 

- Ensamkommande barn 

- Öppenvården deltar i ett forskningsarbete med Karolinska, 
vilket kommer att ingå i familjefridsarbetet då det handlar om 
stöd till familjer när det anmälts våld i nära relationer 

- Utbildningsmöjligheter med hjälp av medel att söka för ut-
veckling och utbildning gällande HBTQ personer, öppen-
vården 
 

Beslut Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna. 
 
Till nästa möte ska kort skriftlig information finnas om respek-
tive projekt att sammanställas om syfte, tidplan, lägesrapport 
och när och hur uppföljning ska ske. 
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§ 19 
Nya Södergården (SN 2018/16) 
En plan för arbetet med nya Södergården har tagits fram med bl.a.: 
- utbildning i tekniken som finns i det nya boendet, demens och 

0-vision 
- förhandling av hyror, kontrakt skrivs och gamla sägs upp 
- hjälp att ansöka om kommunalt bostadstillägg och nya vård- 

och omsorgsavgifter 
- riskanalys görs i fyra steg av flytten  
- inköp av inventarier 
- planering av invigningar – en innan inflyttning, en invigning 

för de som ska bo där och deras anhöriga 
- planering av kompetensutveckling 
- flytten startar i april och Tallåsgården töms 
- en utbildningsdag i välfärdsteknik i Västerås 
 
Renovering av övriga Södergården 
- byggplaneringsgruppen bokar täta möten 
- arbetsgrupper för etapp 2 renovering av Södergården 
- pensionärs- och tillgänglighetsrådet blir referensgrupp 
- rapporter till socialnämnden och centrala ledningsgruppen 
- långsiktig plan för både etapp 2 och etapp 3 
- politiskt beslut om etapp 2 planeras till juni månad och etapp 2 

startas i augusti 2018 
- tidplan för långsiktig plan beräknas vara klar i augusti 2018  
 
Övrigt 
- serviceboende avvecklas som biståndsform – ett beslut som 

lyfts till nämnden. Trygghetsboendet blir kvar. 
- Plan för vilka som ska flytta in i gamla Tallåsgården (kanske 

korttidsboende) 
- Trygg hemgång flyttas till hemtjänsten 
- En strategisk plan för välfärdsteknik ska tas fram 
- Beslut om framtida inriktning för Gemensam i Kungsör 

  
Beslut Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna. 
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§ 20 
Verksamhetsberättelse 2017 för socialför-
valtningen (SN 2017/203) 
Kommunstyrelsen har antagit Anvisningar till årsredovisning för 
Kungsörs kommun och dess förvaltningar för 2017.  
 
Socialförvaltningen har utifrån dessa anvisningar upprättat förslag 
till årsbokslut för 2017. 
 
I bokslutet lämnas en redovisning av: 

- årets viktigaste händelser  
- framtidsperspektiv 
- resultatredovisning mål 
- personalredovisning 
- resultatredovisning ekonomi och 
- kvalitetsberättelse. 

 
 Totalt gör nämnden ett positivt beslut på drygt fyra miljoner 

kronor. 
 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens protokoll 2018-01-29, § 20 jämte 
anvisningar inför 2017 års bokslut och årsredovisning 

• Förslag till Verksamhetsberättelse 2017 socialförvaltningen. 
 
Beslut Socialnämnden godkänner Verksamhetsberättelse 2017 för social-

förvaltningen.  
 
Godkänd verksamhetsberättelse överlämnas till kommunstyrelsen. 
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§ 21 
Budgetuppföljning per den 31 januari 2018 
(SN 2018/22) 
Något utdata i det nya ekonomisystemet finns inte ännu. 
 
Ingenting har gjorts som talar för att nämnden inte ska klara 
budget.  
 
Förvaltningschefen Lena Dibbern redogör för nyckeltalsutveck-
lingen mellan januari 2017 och januari 2018.  
 
Avdelningschefen Kenneth Pettersson redovisar läget för belägg-
ning i lägenheterna och de som väntar på plats med respektive utan 
beslut. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

- Rapport om lediga lägenheter inom vård och omsorg per den 
20 februari 2018. 

 
Beslut Socialnämnden lägger informationerna till handlingarna. 
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§ 32 
Rapport från samverkan för äldre 
Kerstin Åkesson (MP) rapporterar från möte kring samverkan för 
äldre. Diskussion finns om paradigmskifte vård – kommun. 
Samverkan krävs: 

- utgå från individen 

- mobila husläkarteam 

 
Beslut Socialnämnden tackar för rapporten. 
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§ 22 
Socialförvaltningens patientsäkerhets-
berättelse 2017 (SN 2018/21) 
Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren upprätta en patient-
säkerhetsberättelse senast 1 mars varje år. I berättelsen ska det 
framgå  
1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående 

kalenderår, 
2. vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, 

och 
3. vilka resultat som har uppnåtts 
 
Socialförvaltningen har sammanställt en Patientsäkerhetsberättelse 
för 2017. Av sammanfattningen framgår följande: 
- Under 2017 har verksamheterna arbetat i olika grad med hygien, 

vård i livets slut, nutrition, sårbehandling och deltagande i kvalitets-
register och mätningar.  

- Utveckling av den interna utbildningen för all vårdpersonal av legiti-
merad personal är ett arbete som på sikt kommer att ge goda resultat 
för patientsäkerheten. Under 2017 har utbildningen utökats med vita-
la parametrar, nedre hygien kopplad till urinvägsinfektioner och vali-
derad smärtskattning.  

- Mätbara positiva resultat kan ses inom hygienområdet med ökad 
följsamhet till hygienrutiner och klädregler på några enheter och 
minskat antal vårdrelaterade infektioner.  

- Målen kan betraktas som på god väg att uppfyllas. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Socialförvaltningens Patientsäkerhetsberättelse 2017 
 

Beslut Socialnämnden godkänner socialförvaltningens patientsäkerhets-
berättelse för 2017 med mål för 2018. 
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Kommunstyrelsen, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 23 
Uppföljning – Internkontroll 2017 
(SN 2017/52) 
Socialnämnden antog internkontrollplan för 2017 vid sitt samman-
träde i april 2017.  
 
Förvaltningen har gjort en uppföljning som visar att samtliga kon-
trollmoment 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 2016-04-25, § 68 – Internkontroll-
plan 2017 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-02 - Uppföljning 
av internkontroll 2017 

 
Beslut Socialnämnden godkänner redovisningen av den interna kontrol-

len för 2017. 
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Kommunstyrelsen och akten 
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§ 24 
Socialnämndens internkontrollplan 2018  
(SN 2017/213) 
Utifrån Reglemente för internkontroll och tillhörande anvisningar 
har förvaltningen tagit fram ett förslag till intern kontrollplan för 
2018.  
 
Förslaget har föregåtts av en riskanalys av tänkbara kontroll-
momenten. I interkontrollplanen ingår alla kontrollmoment som 
bedömts ha ett riskvärde om minst tio. Dessutom ingår de kont-
rollmoment som obligatoriskt ska ingå i den interna kontrollen. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-02-12 med förslag 
till internkontrollplan för socialnämnden 2018 

 
Beslut Socialnämnden antar internkontrollplanen för 2018 
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§ 25 
Svar på revisionsrapport – Uppföljande 
granskning av handläggningsrutiner inom 
individ- och familjeomsorg (SN 2017/210) 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer gjort en uppföl-
jande granskning av handläggningsrutinerna inom individ- och 
familjeomsorgen. Granskningen genomfördes under november-
december 2016 men rapporten kom till socialnämnden först i slutet 
av november 2017. 

 
KPMG:s rekommendationer är att 
• Rapporteringen av delegationsbeslut förbättras genom att 

utskottets beslut rapporteras till socialnämnden 
• Rapportering av beslut delegerat till tjänsteman förtydligas i 

meningen att det ska framgå vilket beslut, vilken paragraf 
alternativt punkt i delegationsordningen det delegerade beslutet 
härstammar från 

• Arbetet med att färdigställa ledningssystemet för systematiskt 
kvalitetsarbete prioriteras 

• En uppföljning görs av hur nyanställd personal upplevt intro-
duktionsprogrammet och hur det fungerat för att på så sätt göra 
eventuella förbättringar 

• Utbildning genomförs av nämndledamöter avseende social-
tjänstlagen och regler för delegation. 

 
Revisorerna vill ha svar på vilka åtgärder socialnämnden vidtagit 
sedan granskningen och om det finns ytterligare åtgärder som 
nämnden har för avsikt att vidta med anledning av synpunkterna 
och rekommendationerna. 
 
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till svar. 

 
Beslutsunderlag  Följande rapporter utgör underlag i ärendet: 

• Revisorernas missiv 2017-11-22 jämte tidigare missiv och 
revisionsrapport 

• Socialförvaltningens förslag till svar 2018-02-13 
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Beslut Socialnämnden antar förvaltningens förslag till svar på revisorer-
nas uppföljande granskning av handläggningsrutiner inom 
individ- och familjeomsorgen som sitt eget. 
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§ 26 
Rapportering av ej verkställda gynnande 
biståndsbeslut (SN 2018/2) 
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.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Rapport ej verkställda gynnande biståndsbeslut 2018-02-12 
 

Beslut Socialnämnden beslutar lägga rapporten till handlingarna. 
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Uppsala Tingsrätt, personakt 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§ 27 
Yttrande till Uppsala Tingsrätt enligt 4 kap 10 
§ föräldrabalken 
 

 

SEKRETESS 
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§ 28 
Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 
kap 7 § p 1 och 3 
 

 

SEKRETESS 
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§ 29 
Rapportering från kontaktpolitiker 
(SN 2018/3) 
Ingen rapportering från besök finns att redovisa vid dagens 
sammanträde. 
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§ 30 
Meddelanden delegationsbeslut (SN 2018/8) 

Socialnämndens myndighetsutskotts protokoll 2018-01-24, §§ 1-
15. 
 
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    
Mars 104 42 614095    
April 78 37 408678    
Maj 97 48     
Juni       
Juli       
Augusti       
September 92 60 407403    
Oktober 84 45 471193    
November 97 45 453290    
December 101 78 527864    
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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  9  
Mars 7  5  
April 8  4  
Maj 6  4  
Juni 8  9  
Juli 3  2  
Augusti 3  6  
September 10  5  
Oktober 10  8  
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  
Mars 10 0   20  
April 1 1   8  
Maj 10 0   16  
Juni 10 0   25  
Juli 1 0   16  
Augusti 9 0   21  
September 2 0   18  
Oktober 5 0   34  
November 10 0   63  
December 7 1   12  
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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   
Mars  47 0   
April  51 4   
Maj  52 1   
Juni  55 3   
Juli  28 0   
Augusti           43 2   
September 55 1   
Oktober  67 2   
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   
Mars  1 3   
April  2 0   
Maj  4 1   
Juni  4 1   
Juli  2 1   
Augusti  2 0   
September 3 1   
Oktober  5 1   
November  3 0   
December  2 2   
 

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

myndighetsutskotts protokoll 2018-01-24, §§ 1-15. 
 
Beslut Socialnämnden lägger meddelandena om delegationsbeslut till handlingarna. 
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§ 31 
Meddelanden 
Inspektionen för vård och omsorg har den 16 januari 2018 beslutat 
avsluta följande ärenden: 

- Tillsyn av stödboendet för ensamkommande barn och unga vid 
Tallåsgården Dnr SN 2017/184 

- Tillsyn med anledning av klagomål från enskild i handläggning 
av ett barn- och ungdomsärende om missbruk. Dnr SN 2017/93 

 

Inspektionen för vård och omsorg har den 30 januari 2018 beslutat 
avluta ärende – Ej verkställt beslut om korttidsvistelse LSS. In-
spektionen har inte funnit skäl att ansöka om utdömande av 
särskild avgift hos förvaltningsrätten. Dnr SN 2017/108 
  

Enhetschef Marie Norin Junttila har den 10 januari 2018 svarat på 
synpunkt/ansökan om nytt boende. Dnr SN 2018/11 

 

Socialförvaltningen har den 18 januari 2018 återrapporterat till 
Socialstyrelsen hur statsbidraget för stärkt bemanning inom den 
sociala barn- och ungdomsvården för 2017 använts.  
Dnr SN 2018/13 

 

Socialstyrelsen informerar om ett nytt kunskapsstöd – Vägar till 
förbättrad samordning av insatser för barn med funktionsnedsätt-
ning. Materialet går att ladda ner på: 
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017-10-31 

 
Beslut Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 
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§ 31 
Rapport från Samverkan för äldre 
Kerstin Åkesson (MP) rapporterar från möte i gruppen Samverkan 
för äldre. Gruppen diskuterade paradigmskifte vård – kommun. 
Samarbete måste till: 

- utgå från individen 

- mobila husläkarteam 

 
Beslut Socialnämnden tackar för rapporten 
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