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§  
Information från förvaltningen (SN 2020/01) 
De viktigaste övergripande händelserna, för vård- och omsorg 
samt för individ- och familjeomsorg under januari 2020 har 
sammanställts. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Sammanställning 2020-02-17 – Periodens viktigaste händelser 

januari 2020 med bilaga  
 
Förslag till beslut Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 
 

Punkten kan komma att kompletteras muntligt vid 
sammanträdet. 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
RAPPORT Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2020-02-17 SN 2020/1  
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Socialförvaltningen  
 Socialnämnden 
Vår handläggare  
  
  

 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Januari månads viktigaste händelser  
Övergripande (Lena Dibbern) 

 Stort reportage i Bärgslagsbladet (bilaga 1) om hemtjänsten i Kungsör av 
vilken det framgår att undersköterskorna tycker att det är roligare att arbeta i 
hemtjänsten bl.a. sedan en ny modell för arbetstyngd införts 

 Arbetet med tidiga och samordnade insatser mellan BUF och SF fortskrider, 
en insats förvaltningarna funderar vidare på är ”Dans för hälsa”. 
Förvaltningen kommer också utreda om denna insats kan erbjudas seniorer på 
de öppna mötesplatserna 

 Ombyggnation av IFO:s lokaler startar inom kort 
 
Vård och omsorg (Kenneth Pettersson) 

 Upphandling trygghetslarm ordinärt boende påbörjad 
 Renovering Södergården pågår enligt plan. Rönnen påbörjas under veca 10. 

Eftersom Rönnen görs på samma sätt som Ängen beräknas renoveringen vara 
klar efter sommaren, mer information kommer. 

 Rekrytering är påbörjad för enhetschef inom VFF pga. kommande pensions-
avgång. 

 För ny organisation för äldreomsorgen är den sista fackliga förhandlingen i 
morgon 18/2. Då blir det också klart vilken enhetschef som tar vilken tjänst 
samt att vi kan annonsera hemtjänstchef.  

 
Individ- och familjeomsorg (Christer Zegarra Eriksson) 

 En Bostadssocial samordnare är anställd från och med 3/2. 
 Ett tillbud hos Öppenvården under januari månad. 
 Barnkonventionen blev svensk lag från 1 januari 2020. Avdelningen har en 

egen arbetsgrupp som arbetar med implementeringen av Barnkonventionen. 
 Enhetschef på Aof har börjat sitt arbete och har under månaden inlett en 

översyn av funktioner på enhetens arbetsmarknadsdel utifrån ändrade 
förutsättningar och behov hos deltagarna. 

 En nytillsatt ungkonsulent på Aof började sin anställning men sade upp sig 
två veckor senare. Tjänsten är alltså utannonserad igen och KAA-samarbetet 
med vuxenutbildningen skjuts upp återigen. 

 En överenskommelse med Centrumkyrkans ordförande kring fortsatt 
samarbete mellan kommunen och Kungsörs Återvinning och secondhand 
utifrån nya förutsättningar har gjorts. 







Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2020-02-25   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen (inkl. verksamhetsberättelse) och akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Bokslut och verksamhetsberättelse för soci-
alförvaltningen 2019 (SN 2020/52) 
Socialförvaltningen har upprättat förslag till verksamhetsberättel-
se/årsbokslut för 2019. 
 
I dokument lämnas en redovisning av bl.a.: 
- Omvärlds- och framtidsanalys 
- personalredovisning 
- jämställdhetsarbete 
- miljöarbete  
- resultatredovisning mål 
- resultatredovisning ekonomi 
- styrande nyckeltal 
- årets viktigaste händelser  

 
 Totalt gör nämnden ett minus på 406 000 kronor. Detta beror på att 

kommunstyrelsen fattat beslut om att finansiera en projektledar-
tjänst för digitalisering och att denna kostnad ska belasta resultatet. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-17 med förslag 
till Bokslut och verksamhetsberättelse socialförvaltningen 
2019. 

 
Förslag till beslut Socialnämnden godkänner Bokslut och verksamhetsberättelse för 

socialförvaltningen 2019.  
 
Godkänt bokslut och verksamhetsberättelse överlämnas till 
kommunstyrelsen. 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2020-02-17 SN 2020/52 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Socialförvaltningen  
 Socialnämnden 
Vår handläggare  
Socialchef Lena Dibbern  
  

 
 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Bokslut och verksamhetsberättelse 2019 
Förvaltningen presenterar i ” Bokslut och verksamhetsberättelse Socialförvalt-
ningen 2019”, årets viktigaste händelser, resultatredovisning av ekonomi, 
redovisning av måluppfyllelse, personalredovisning, hur förvaltningen arbetat 
med miljöarbete och jämställdhetsarbete. 
 
Årets resultat är -406 000 kronor. Detta beror på att kommunstyrelsen fattat 
beslut om att finansiera en projektledartjänst för digitalisering och att denna 
kostnad ska belasta resultatet. 
 
Socialnämnden föreslås besluta att godkänna årsredovisningen 
 
 
 
 
Lena Dibbern 
Socialchef 
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Planering och uppföljningsprocessen i Kungsörs kommun 
Arbetet med mål, resurser och resultat är en process som här exemplifieras i ett årshjul som rullar 
oavbrutet i treårscykler. De nyckelhändelser som sker visas i figurens boxar. I de tre åren pågår 
samtidigt planering framåt och uppföljning bakåt av både kommunens mål, aktiviteter och resurser. 

Mål- och budgetplanering 
I planeringsprocessen ska vi; utifrån uppdrag, sätta mål, göra resursfördelning, skriva verksamhets- 
och aktivitetsplan. Kommunfullmäktige beslutar om vilka mål som ska styra kommunen. Målarbetet 
påbörjas i mars månad, parallellt startar arbetet med rambudgeten. I april fortsätter arbetet med 
rambudgeten. Här formulerar också kommunstyrelsen sina beställningar av tekniska tjänster, service 
och underhåll till de kommunala bolagen. I början av maj lägger kommunstyrelsen fram förslag till 
budgetramar och budgetberedning. Vårens målarbete ska vara klart i juni och kommunfullmäktige 
fastställer då sina mål. Samtidigt fastställs också budgetramar för kommande år (år 1) och ekonomisk 
plan för ytterligare två år (år 2 och 3). Den årliga processen ser något annorlunda ut för bolagen. 
 
Nämnd/styrelse 
Under hösten med början i augusti, är det dags för förvaltning och nämnd att utarbeta nämnd-eller 
styrelsemål, detaljbudget, skriva verksamhets- och aktivitetsplanering. När mål är beslutade i nämnd 
och styrelse i oktober finns förutsättningarna för verksamheten att skriva ned sin planering i en 
verksamhets- och aktivitetsplanering. I verksamhetsplanen anger verksamheten hur de ska arbeta 
under året för att nå målen. Vilka aktiviteter som ska göras, hur det ska genomföras och vem som är 
ansvarig. 
 
Fastställande av mål- och budget  
I oktober fastställs mål och detaljbudgetförslag av nämnd och styrelse.  
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Kommunfullmäktige fastställer kommande års budget i november. I december ska kommunens 
verksamhetsplaner med målarbete, aktiviteter och budget, vara klart inför det kommande året 
 
Uppföljningsprocess  
För att förtroendevalda ska kunna få vetskap om de mål som beslutats kommer att uppnås, måste det 
återkommande ske en uppföljning av resultat i verksamheten. Under uppföljningsprocessen arbetar 
verksamheterna utifrån sina verksamhetsplaner med aktiviteter för att nå mål och förväntade 
resultat.  
 
Uppföljning 
Sker löpande under verksamhetsåret synkroniserat med kommunens ekonomiska uppföljning. 
Kommunfullmäktige, nämnd eller styrelse kan begära uppföljning och prognos när de själva önskar 
under året. Minst vid delårsbokslut 2, tom augusti ska en måluppföljning med prognos redovisas till 
uppdragsgivaren.  
 
Analys 
I februari ska kommunens mål och ekonomiska resultat först följas upp och analyseras och sedan 
sammanställas till årsredovisningen 
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Omvärlds- och framtidsanalys  
 
Förvaltningsövergripande 
Socialnämndens övergripande inriktning/målbild: 
Rätt hjälp, på rätt tid och på rätt plats, av rätt person och till rätt kostnad 
Vård och omsorgs brukare ska enligt värdegrunden kunna känna och uppleva att 
Varje dag ska vara en bra dag! 
 
Den stora utmaningen är att möta den förväntade volymökningen inom vård och omsorg och antalet 
externa placeringar. Inom individ- och familjeomsorgens Utredningsenhet ser vi en stor ökning av 
antalet placerade barn och unga samt vuxna. Inom AoF ser vi stora utmaningar i och med ett ökat 
antal personer till försörjningsstöd med både mer komplexa behov, större behov av stödinsatser och 
längre bidragsperioder vilket medför att kostnaderna stiger markant. Den senaste tiden har vi också 
observerat att ett antal familjer med sociala problem flyttat in i Kungsör från Stockholmsförorter 
vilket också påverkar försörjningsstödets storlek. 
 
Förvaltningsledningen arbetar med att hitta nya och mer kostnadseffektiva arbetssätt för att kunna 
möta de ökade behoven. En översyn av organisationens behov av funktioner/tjänster pågår därför och 
ett förändringsarbete för att bemanna med rätt kompetens har påbörjats. 
 
Personalförsörjningen är en utmaning då det inom socialförvaltningens verksamhetsområde är brist 
på i princip alla personalkategorier. Dessutom är det 50 pensionsavgångar de kommande fem åren. 
Vi har dock nyrekryterat ett antal socialsekreterare som haft längre erfarenhet än de som avslutat och 
glädjande nog ser vi att vi har många sökanden både till enhetschefstjänster och arbetsmarknads-
konsulenttjänster. 
 
Välfärdsteknikplan 2020-2025 är beslutad i socialnämnd i september. Planen kommer att ligga till 
grund för arbetet med att utveckla digitala lösningar utifrån de behov som identifieras i 
socialnämndens verksamheter. 
 
Äldreomsorgsplan 2019-2035 Kungsörs kommun – inklusive viljeinriktning för välfärdsteknik är 
beslutad i socialnämnd och kommer att behandlas på Kommunfullmäktiges sammanträde i januari 
2020. Planen kommer att innebära ett antal inriktningsbeslut från nämnd och fullmäktige som 
kommer att påverka framtida utvecklingsarbete inom verksamheten 
 
Den stora utmaningen är att möta den förväntade volymökningen inom vård och omsorg och antalet 
externa placeringar. Inom individ- och familjeomsorgens Utredningsenhet ser vi en stor ökning av 
antalet placerade barn och unga samt vuxna. Inom AoF ser vi stora utmaningar i och med ett ökat 
antal personer till försörjningsstöd med både mer komplexa behov, större behov av stödinsatser och 
längre bidragsperioder vilket medför att kostnaderna stiger markant. En annan utmaning kommunen 
har vi är den s.k. sociala dumpningen, ett antal familjer med sociala problem flyttat in i Kungsör från 
Stockholmsförorter vilket också påverkar försörjningsstödets storlek. 
 
Förvaltningsledningen arbetar med att hitta nya och mer kostnadseffektiva arbetssätt för att kunna 
möta de ökade behoven. En översyn av organisationens behov av funktioner/tjänster pågår därför och 
ett förändringsarbete för att bemanna med rätt kompetens har påbörjats. 
 
Personalförsörjningen är en utmaning då det inom socialförvaltningens verksamhetsområde är brist 
på i princip alla personalkategorier. Dessutom är det 50 pensionsavgångar de kommande fem åren. 
Vi har dock nyrekryterat ett antal socialsekreterare som haft längre erfarenhet än de som avslutat och 
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glädjande nog ser vi att vi har många sökanden både till enhetschefstjänster och arbetsmarknads-
konsulenttjänster. 
 
Vård och omsorg övergripande 
Vård och omsorg i Kungsör ska bedriva god evidensbaserad vård av god kvalitét med kompetent 
personal. Socialförvaltningen behöver satsa på kompetensutveckling av befintlig personal, lyfta fram 
goda exempel och aktivt marknadsföra vård och omsorg. Vidare behöver socialförvaltningen satsa på 
att vård och omsorg ska vara en attraktiv arbetsplats som främjar hälsosamma scheman och 
innovativa lösningar. Vi behöver omvärldsbevaka utvecklingen som sker inom vård och omsorg. 
Inom socialtjänsten finns generellt en stark vilja att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter för att 
möta framtidens ökade förväntningar och behov.  
 
Vård och omsorg har fått svårare att rekrytera yrkeskategorierna inom vård och omsorg. Kommande 
år innebär också flera pensionsavgångar varför vi behöver säkerställa kompetensförsörjningen  
 
Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om att heltid ska 
vara norm och att fler ska arbeta heltid. Välfärdens behov av kompetens behöver tryggas. Samtidigt 
behöver välfärdssektorn erbjuda attraktiva anställningar. Målet är att tillsvidareanställning på heltid 
är det normala vid nyanställning och att redan anställda medarbetare i högre grad ska arbeta heltid.  
 
Inom vård och omsorg är fokus på förändringsarbetet två större projekt: 

1. Trygg och säker hemgångsrehabilitering: syftet är att hitta ett teambaserat arbetssätt för 
hemrehabilitering, Syftet är också att minska behovet av hemtjänstinsatser och korttidsvård, 
öka förutsättningarna för äldre att bo kvar hemma samt senarelägga behov av särskilt boende. 
Om projektet ger de resultat som förväntas så kommer vård och omsorg kunna erbjuda 12 fler 
särskilt boendeplatser.  

2. Ny demensorganisation: syftet är att säkerställa samma personal oavsett adress, dvs. 
medarbetaren följer brukaren när brukaren byter verksamhet för att öka 
personalkontinuiteten. Dagverksamheten kommer också att erbjudas sju dagar per vecka 
istället för fem.  

Båda dessa projekt är för att kunna möta framtida behov. Enkäten som genomfördes om framtida 
boendeformer visar också att medborgarna önskar att bo kvar i den egna lägenheten så länge som 
möjligt. Antalet personer med diagnosen demenssjukdom fortsätter att öka i kommunen så detta är 
en mycket viktig framtidsfråga för vård och omsorg.  
 
Befolkningsprognosen visar en stor ökningen kommer att ske i gruppen 80 år och äldre  

År 2018 2020 2021 2022 2023 2024 2027 

Antal 80-100 487 540 565 580 607 654 749 

Behov av SÄBO 62 70 74 76 79 85 98 

Behov av hemtjänst 197 218 226 232 243 262 300 

Diff. SÄBO  8 12 14 17 23 36 

Diff. hemtjänst  21 29 35 46 65 103 
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Brukare inom Verksamheten för funktionsvariationer, VFF, har idag en hög medelålder. Det 
framtida behovet av traditionella gruppbostäder minskar medan behov av fler servicebostäder ökar. I 
en övergångsperiod kommer fler anpassade bostäder för äldre behövas. Området behöver en 
funktionshinderplan, liknande den som upprättats för äldreomsorgen, med ett långsiktigt strategiskt 
perspektiv. Nuvarande plan gällde till 2018.  
 
Ett större utvecklingsarbete behöver genomföras inom området, ”Rätt brukare på rätt boendeplats”. 
En behovsanpassad verksamhet som möter nya behov och främjar en högre kvalitet. En annan vinst 
är att den totala bemanningen i framtiden mer exakt kan anpassas efter verksamheternas 
omsorgsbehov och säkerställa att verksamheten bedrivs på ett hållbart vis. Ett sådant 
förändringsarbete har startats och bedöms kunna slutföras under 2019.  
 
Inom daglig verksamhet behöver också ett mer omfattande förändringsarbete genomföras. 
Verksamheten ska erbjuda aktiviteter som är anpassade utifrån brukarens önskemål och förmågor.  
Och kommer att erbjuda verksamhet på tre olika nivåer: verksamheter för personer som befinner sig 
nära den öppna arbetsmarknaden, verksamheter för personer som behöver engageras i meningsfull 
sysselsättning samt verksamheter för personer som behöver stimulera sina sinnen och intryck.  
 
Boendestöd är ett område som ökar och kommer öka framöver. Det gäller även yngre personer. Från 
september kommer stödboendet att kunna förstärka socialpsykiatrin vilket kommer bidra till 
utvecklingen samt även möjliggöra en öppen verksamhet inom området. 
    
En översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen (SOU 2018:88) är överlämnad till 
regeringen i början av året. Utredningen föreslår att staten ska ansvara för insatsen personlig 
assistans medan kommunerna ska vara huvudman för de nya LSS-insatser som föreslås. 
Utredningen föreslår tre nya LSS-insatser. En av dem benämns personlig service och boendestöd och 
ska ge stöd till den som bor i en annan bostad än grupp- eller servicebostad. Stödet kan exempelvis 
innebära praktisk hjälp i hemmet, ledsagning och stöd vid föräldraskap. En annan ny insats som 
föreslås benämns förebyggande pedagogiskt stöd och riktar sig till personer med stor och varaktig 
psykisk funktionsnedsättning med behov av personligt stöd av ett begränsat antal personer som har 
ingående kunskaper om honom eller henne och funktionsnedsättningen. Den tredje nya insatsen 
benämns personligt stöd till barn och syftar till att barn med funktionsnedsättning och deras familjer 
ska få insatser som är mer ändamålsenliga än de insatser som finns i dag.  Den nya lagen om stöd 
och service till vissa personer med funktionsnedsättning förslås av utredningen träda i kraft den 1 
januari 2022. Nya besked väntas. 
 
    
Individ- och familjeomsorg 
Till följd av den nya gymnasielagen från sommaren 2018 har Kungsörs kommun för närvarande sex 
ungdomar som beviljas dagersättning, som ekonomiskt bistånd, till sin försörjning. En svårighet med 
situationen är att dessa ungdomar inte har varaktiga boenden och lever i viss osäkerhet om att få 
stanna i landet eller inte. 
 
IFO arbetar genom en arbetsgrupp organisationen kring arbetet med att implementera 
barnkonventionen som lag. 
 
Ett ökat behov av dödsbohandläggning har gjort att IFO fått ställa om Utredningsenhetens resurser 
mot handläggningen på Arbetsmarknad och försörjning. 
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Redan under slutet av förra året konstaterades en volymökning av försörjningsstödet vilket ökat 
arbetstrycket på försörjningsstödshandläggarna. Ett antal större och mer komplexa hushåll är en av 
orsakerna till detta, dessutom ser vi en ökad tillströmning av hushåll med psykiska och fysiska 
funktionshinder som gör att behovet av stödinsatser och därmed bidragstiderna ökar.  
 
Individ- och familjeomsorgens framtida planer handlar främst om att utveckla samarbetet inom 
förvaltningarna och de externa samarbetsparterna. För avdelningen är det viktigt att uppfattas som att 
vi är tillgängliga, ger ett gemensamt ansikte utåt med att professionellt erbjuda de olika insatserna 
som finns. Styrkan hos IFO i dag är kompetensen är bred hos personalen samt en minskande 
personalomsättning. Idag har vi på samtliga utannonserade tjänster gott om kvalificerade sökande 
vilket tyder på att man arbeta på IFO i Kungsör. 
Fördelar finns även i att vi är samlokaliserade till 90% av verksamheten vilket ger korta beslutsvägar 
och möjligheten till gemensamma beslut över enhetsgränserna ges.  
 
Viktiga delar för verksamhetens myndighetsdelar även framöver är att utförarverksamheterna 
Öppenvårdsenheten och arbetsmarknadsverksamheten utformar insatser som medverkar till att föra 
den enskilde framåt till ett liv mot självbestämmande och egen försörjning. Kopplat till detta finns 
även kostnader som förväntas att ge minskningar på både externa placeringar men även det 
ekonomiska biståndet. Under det kommande året anställs bland annat en bostadssocial samordnare 
vars effekt väntas blir lägre kostnader för både IFO:s så kallade övergångskontrakt men även 
gällande hemtagningar för eftervård av behandling. 
 
Det finns flera pågående samverkansdelar inom avdelningen, med skolan och med externa parter 
såsom exempelvis grannkommunerna, Regionen och Arbetsförmedlingen. Genom att utåt skapa 
kännedom om den egna verksamheten skapas även bättre samverkan och långsiktiga lösningar som 
gynnar den enskilde, oavsett om det gäller inom den egna verksamheten eller i den externa 
samverkan. Detta är någon som kommer att fortsätta arbetas med under kommande år, dels i redan 
upparbetade arbetsgrupper. Vad gäller de anställdas möjligheter till kompetensutvecklig är det också 
viktigt att vi har aktuell kunskap från omvärlden att utbildningar tillgodoses både för den egna 
enheten men även avdelningsövergripande för att få med helheten.  
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Personal   
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

69%

16%

12%
3%

Anställningsform

Tillsvidare

Allm visstid

Best tid ej vik

Visst arbete
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Personalnyckeltal april 

 
 
Personalnyckeltal augusti 

 
 
Personalnyckeltal december 

 
 
Av den övergripande sammanställningen framgår att antalet tillsvidareanställda minskar. Den 
genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat och fler arbetar heltid.  
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Sjukfrånvaron i jämförelse med 2017 och 2018, visar ett årsmedelvärde enligt följande: 
2019 = 8,99 
2018 = 9,10 
2017 = 11,98 
 
 

 
 
Sjukfrånvaro per månad 
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Jämställdhetsarbete   
 
Förvaltningen ska utifrån ett uppdrag från nämnden göra minst en jämställdhetsanalys utifrån 
resultatet av en könsuppdelad statistik. Den analys som genomförts under 2019 är en analys av 
deltagandet på våra öppna mötesplatser Misteln och Gemenskap i Kungsör.  
 
På båda mötesplatserna är det flest kvinnor som besöker mötesplatserna. I åldersgruppen 65 – 79 är 
könsfördelningen relativt jämn, 806 män och 800 kvinnor men i de äldre åldrarna dvs. 80 år och 
äldre är det 223 män och 274 kvinnor. Finns det mer än 60 procent kvinnor i en grupp är den 
kvinnodominerad. Finns det mer än 60 procent kvinnor i en grupp är den kvinnodominerad. (lathund 
för jämställdhet 2018 ISBN: 978-91-618-1658-3). Båda mötesplatserna är per definition 
kvinnodominerade.  
 
Förslag på aktiviteter och vad som kan förbättras på mötesplatserna kommer från deltagare i 
enkätundersökningen. Totalt antal som besvarade enkäten var 77 och 26 % var män och 74 % var 
kvinnor. Åldern på deltagarna, 12 % var yngre än 65, 38 % var mellan 65–75 och 50 % var mellan 
75–85+.  
 
Aktiviteter har i enkäten lyfts fram som män respektive kvinnor vill testa på. Utifrån detta material 
har ett samarbete med kommunens Kultur- och fritidsavdelning inletts i syfte att utröna på vilket sätt 
mötesplatserna kan utvecklas för att locka fler deltagare att besöka dem och för att erbjuda ett mer 
jämställt utbud av aktiviteter. 

Miljöarbete   
Kungsörs kommun har blivit kranmärkt. Det innebär att vård och omsorg inte beställer bubbelvatten, 
utan använder kranvatten och soda stream. Genomgång av återvinning i verksamheterna pågår. 
 
Arbetsmarknad och försörjnings Naturvårdslag arbetar på uppdrag av kommunekologen och 
KKTAB. 
 
Uppdragen laget utför handlar främst om röjarbeten, stängsling och trädfällning åt kommunens 
markägare. Deltagarna i laget befinner sig i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd i samverkan med 
Arbetsförmedlingen och kravet för deltagande är att man står ganska nära arbetsmarknaden då 
jobben som utförs kräver särskild maskinbehörighet och fysisk uthållighet. 
 
I samverkan med Kungsörs återvinning och second hand arbetar man med demontering och sortering 
av skrot, elektronik och grovsopssortering. 
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Kungsörs kommuns Vision 2025 och kommunfullmäktiges mål 
Kungsörs kommuns Vision 2025 lyder: 
 "Vårt Kungsör är den naturnära attraktiva 
Mälarkommunen, där vi med öppenhet och 
kreativitet får människor och företag att mötas 
och växa".  
 
Visionen är ledstjärnan för kommunens 
organisation. Till Visionen hör tre ledord: 
 
Öppenhet 
Vi är stolta över vårt Kungsör. Vi uppmuntrar 
och värnar om varandra med en öppen och 
positiv attityd. Olikhet och mångfald ser vi 
som en tillgång. Det finns möjlighet för alla att 
vara delaktiga och påverka vår framtida 
utveckling. 
 
Kreativitet  
I samverkan får vi saker att hända i ett 
Kungsör där både människor och företag 
växer. I ett kreativt klimat skapar vi 
engagemang och framåtanda. Långsiktiga 
lösningar, i takt med omvärldens förändring, 
bidrar till kommunens hållbara utveckling. Här 
tar vi tillvara idéer och kompetenser i en 
innovativ miljö som skapar fördelar och 
framgång. 
 
Närhet 
Vår kungliga livsmiljö är valet för den som 
vill leva hållbart och tryggt i den lugna orten 
eller på landsbygden. Kungsör är en plats där 
man vill vara. Här är det nära till Mälaren, 
natur och frilufsliv, och det är enkelt att skapa 
en aktiv fritid. Vårt attraktiva och 
variationsrika boende i Mälardalen är en 
styrka där goda kommunikationer gör det 
möjligt att ta tillvara andra städers kvaliteter 
 
 
 
 

Kommunfullmäktiges mål 2019 
⋅ Kommunen ska ha minst 8500 invånare år 

2018 och 9000 invånare år 2025 
⋅ Kommunens resultat ska utgöra minst en 

procent av skatteintäkter och statsbidrag 
varje år 

⋅ År 2025 ska 75 procent av kommunens 
fordonsflotta vara fossilfri 

⋅ Andel elever i åk. 9 som är behöriga till 
program på gymnasiet ska öka varje år 
med 2017 som basår. 2017: 81,6 %  

⋅ Kommunen ska i samverkan med 
Arbetsförmedlingen och näringslivet, 
arbeta för att minska arbetslösheten de 
närmaste två åren med två procentenheter 
årligen med december 2017 som bas 
Utgångsläge: Arbetslöshet 
december -17, 11, 3 % 
Arbetslöshetsmål december -
19, 9,3 % 
Arbetslöshetsmål december -
20, 7,3 %  

 
Begrepp och definition av 
kommunfullmäktiges mål 
Kommunfullmäktige styr med ett begränsat 
antal mål 3-5 stycken som ska ange vad man 
politiskt vill uppnå under en mandatperiod. 
Målen beskrivs med ett tidsatt och mätbart 
värde. Kopplingen mellan fullmäktiges mål 
och målen för nämnder och styrelser är inte 
direkt tvingande. Det är fullmäktige som 
bestämmer för vilka målen ska gälla. 
Kommunfullmäktige kan i förekommande fall 
även formulera mål direkt till en nämnd eller 
styrelse.  
Beslutsansvar: Kommunfullmäktige. 
Uppföljning och prognos: Till 
kommunstyrelse och kommunfullmäktige 
samt årlig redovisning av resultat och analys i 
årsbokslut 

  



 
 9 

Resultatredovisning mål   
 
 
KF-mål Nämnd/Styrelse

mål 
Delår tom april 
med prognos 

Delår tom 
augusti med 
prognos 

Helår tom 
december med 
analys 

Kommunen ska 
ha minst 8500 
invånare år 2018 
och 9000 
invånare år 2025 

Socialförvaltning
ens brukare ska 
utifrån 
tillgängliga 
resurser erbjudas 
bästa möjliga 
livskvalitet 
Indikator: antalet 
personer i 
sysselsättning/ 
aktiviteter/social 
samvaro ska 
årligen öka med 2 
% -enheter 
 

Påbörjat 
Aktivitetsplan för 
mål tas fram per 
verksamhet. 
Startvärde för 
närvaro tas fram. 

På god väg 
Aktivitetsplaner 
är framtagna per 
verksamhet. 
Startvärde för 
vissa 
verksamheter är 
fortfarande under 
framtagande. 
Projektplan för 
aktiviteter 
ordinärt boende är 
under 
framtagande, klart 
i oktober. Närvaro 
mäts.  
 
Plan för VFF är 
under 
framtagande och 
ska vara 
färdigställd 1/10. 
Prognos är att 
målet kommer att 
uppnås, men 
ökningen på 2 % 
kommer inte 
kunna mätas då 
årets resultat är ett 
startvärde. 
 
Inom IFO är dock 
färre personer i 
arbetsmarknads-
åtgärder till följd 
av AF:s 
omstrukturering, 
6,6 % av de 
arbetslösa mot 7,4 
% i mars. 

På god väg 
Inom Särskilt 
boende erbjuds 
aktivitet dagligen 
enligt plan. Bl.a. 
deltar på Lärken 
55% på 
aktiviteter. 
Inom resterande 
särskilt boende är 
utvecklingsområd
e att mäta antal 
deltagare och 
kön.  
En enkät-
undersökning är 
genomförd för 
ordinärt boende 
och kommer vara 
till grund för det 
fortsatta arbetet 
för 
mötesplatserna.   
Inom VFF 
integreras 
aktiviteter i 
brukarnas dagliga 
rutiner och är 
med i 
genomförande-
planerna. Detta 
gäller även 
fritidsaktiviteter. 
Prognos är att 
indikatorn 
uppnås under 
2020. 
Den öppna 
arbetslösheten 
har ökat under 
året antalet i 
program har 
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minskat och är nu 
nere i 6,7 %. 

 Rättssäker 
effektiv 
handläggning 
Indikator: 
(nämnden 
beslutar 2019 om 
servicedeklaratio
ner för olika 
utrednings-typer, 
t.ex. en ansökan 
om 
försörjningsstöd 
behandlas inom 
sju dagar efter 
komplett 
inlämnad 
ansökan) 
Nämndens beslut 
om 
utredningstider 
ska uppfyllas till 
100 %   
Indikator: Beslut 
ska omprövas 
inom föreskriven 
tid och minst en 
gång/år senast 
2021. 

Påbörjad 
Servicedeklaratio
n inom 
ekonomiskt 
bistånd är 
upprättad. 
Servicedeklaratio
ner rörande övrig 
handläggning 
inom 
förvaltningen ska 
upprättas  
Förutom 
indikatorerna 
mäts även antal 
överklagade 
beslut där 
förvaltningen 
förlorat i högre 
instans 

Påbörjad 
Bättre resultat än i 
servicedeklaration
en 
Förlorat i högre 
instans 0 
 
Servicedeklaratio
n rörande 
inställelsetid larm 
hemtjänst är 
upprättad.  
 
Servicedeklaratio
ner rörande övrig 
handläggning 
inom 
förvaltningen ska 
upprättas  
 
VO ligger efter. 
Det har varit svårt 
under 2019 
eftersom 
handläggare varit 
sjuka samt vakant 
tjänst, förbättring 
har skett. 
Prognosen är att 
indikatorn är 
uppfylld till 2021. 
 

Påbörjad 
Servicedeklaratio
n rörande 
inställelsetid larm 
hemtjänst är 
upprättad. Arbete 
pågår med fler.  
En plan kommer 
att upprättas för 
hur 
Biståndsenheten 
på ett 
systematiskt sätt 
ska följa upp 
aktuella ärenden. 
De flesta 
servicedeklaratio
ner inom IFO är 
ytarbetade och 
ska under början 
av 2020 
fastställas av 
socialnämnden.  
Prognosen är att 
indikatorn är 
uppfylld till 2021. 
 

 Välfungerande 
service och god 
tillgänglighet 
Indikator: 
Brukarnas 
upplevelse av gott 
bemötande ska 
årligen öka med 2 
% enheter 
Indikator: 
Svarstider och 
bemötande via e-
post och telefon 

På god väg 
Handlingsplaner 
kommer ligga i 
verksamhetsplan 
för verksamhet. 
Mäts med resultat 
från 
brukarundersökni
ng. 
 
Vi arbetar med 
svarstider mm 
löpande, 

På god väg 
Handlingsplaner 
kommer ligga i 
verksamhetsplan 
för verksamhet. 
Plan för Särskilt 
boende är 
fastslagen. Plan 
för ordinärt 
boende är under 
framtagande, klart 
i oktober. Mäts 
med resultat från 

Mål delvis 
uppnått 
Inom vård och 
omsorg finns 
handlingsplaner 
på 
verksamhetsnivå 
för hur 
upplevelsen av 
gott bemötande 
ska öka.  
Hemtjänst har 
höjt 1% på 
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ska årligen 
förbättras 
Indikator: 
Förvaltningen ska 
ta fram en 
långsiktig plan 
för införande av 
välfärdsteknik 
under 2019  
Indikator: Utöka 
med minst två e-
tjänster årligen   

gemensamt möte 
inte genomfört 
 
Plan för 
välfärdsteknik 
färdigställs under 
hösten 
I år utökar 
förvaltningen 
med 
accesspunkter på 
Södergården, 
nyckelfritt och 
TES 

brukarundersökni
ng 
 
Vi arbetar med 
svarstider mm 
löpande, 
gemensamt möte 
inte genomfört 
 
Plan för 
välfärdsteknik är 
framtagen och ska 
beslutas av 
socialnämnden i 
september 
 
I år utökar 
förvaltningen med 
accesspunkter på 
Södergården, 
nyckelfritt och 
TES 

mycket gott 
bemötande, 
särskilt boende 
har inget resultat 
på mycket nöjda 
men har sänkt 
1% på 
bemötande. VFF 
saknar resultat. 
Indikatorn 
prognostiseras 
att uppnås under 
2020 
Vi arbetar med 
svarstider mm 
löpande. 
Indikatorn 
prognostiseras 
att uppnås under 
2020 
It och 
välfärdsteknikspl
an beslutad. 
Indikatorn är 
uppnådd.  
Accesspunkter, 
Nyckelfritt och 
TES är infört 
inom ordinärt 
boende. 
Indikatorn är 
uppnådd.  

 Människors 
möjlighet till 
inflytande/ 
delaktighet  
Indikator: 
Antalet 
genomförandepla
ner ska årligen 
öka för att 2021 
vara 100 % 

På god väg 
Här följs även 
vård och omsorgs 
mål kring 
trygghet och 
trivsel också.  
Framtagande av 
startvärde pågår, 
handlingsplan 
utifrån resultat. 
Brukarråd from 
Höst 19. 
Egenkontroll var 
3e månad av 
kontaktpersonal-
rapporterar till 
chef-tas på 

På god väg 
Framtagande av 
startvärde pågår, 
handlingsplan 
utifrån resultat. 
Brukarråd from 
september 19. 
En större 
utbildningsinsats 
planeras rörande 
genomförande-
planer 
En samordnare på 
hemtjänst har 
avsatt tid för att 
genom-lysa 
processer samt 

På god väg 
Ett omfattande 
arbete har gjorts 
inom vård och 
omsorg när det 
gäller 
genomlysning av 
alla 
genomförandepla
ner och omstart 
med IBIC för att 
ytterligare 
utveckla arbetet 
kring GFP.  
På särskilt 
boende har 100% 
en GFP med 
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ledningsgrupp 
där det 
protokollförs 

säkerställa 
genomförandepla
ner. Prognos är att 
målet kommer 
uppnås under 
2020. 

indikatorerna  
trygghet, 
delaktighet och 
trivsel och är 
aktuella.  
Hemtjänst är på 
god väg, trots ett 
startvärde i våras 
med enbart 5,8% 
aktuella.  
Inom VFF har 
100% av 
brukarna aktuella 
genomförandepla
ner som tydliggör 
brukarnas 
delaktighet. 
Prognos är att 
målet uppnås 
under 2020.  

Kommunens 
resultat ska 
utgöra minst en 
procent av 
skatteintäkter 
och statsbidrag 
varje år 

  Vi prognostiserar 
ett +/- 0 resultat 

Målet uppnått 
Vi har ett 
negativt resultat 
på – 406 Tkr 
enligt beslut av 
kommunstyrelsen 

År 2025 ska 75 
procent av 
kommunens 
fordonsflotta 
vara fossilfri 

  Minskat behovet 
med två bilar och 
ersatt med två 
elcyklar 

Bidragande till 
måluppfyllelse 
Ca 8 elcyklar har 
införskaffats för 
att minska behov 
av bil. Alla 
verksamheter 
arbetar aktivt 
med att hitta 
arbetssätt som 
inte gör 
verksamheten 
beroende av bil. 

Andel elever i 
åk. 9 som är 
behöriga till 
program på 
gymnasiet ska 
öka varje år med 
2017 som basår. 
2017: 81,6 %  

   Bidragande till 
måluppfyllelse 
Vård och omsorg 
har under året 
tagit emot 
praktikanter från 
åk 9.  
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Kommunen ska i 
samverkan med 
Arbetsförmedlin
gen och 
näringslivet, 
arbeta för att 
minska 
arbetslösheten de 
närmaste två 
åren med två 
procentenheter 
årligen med 
december 2017 
som bas 

Socialnämnden 
har samma mål 
som 
kommunfullmäkti
ge 

Startvärde (dec 
2017): 11,3% 
Resultat 2018 var 
en minskning 
med 0,9 %. 
Tertial 1: 10,3 
%, dvs näst högst 
i länet. Antalet 
öppet arbetslösa 
är 2,9 %, d.v.s. 
lägst i länet. 
Arbetslösa med 
insatser via 
Arbetsförmedling
en är 7,4 %. 
 

Tertial 2: 10,3% 
fortfarande näst 
högst i länet 
Antalet öppet 
arbetslösa 3,7 % 
Arbetslösa med 
insatser via 
Arbetsförmedling
en är 6,6 % 

Bidragande till 
måluppfyllelse 
Samarbete har 
pågått 
kontinuerligt med 
komvux under 
året för att 
erbjuda plats för 
validering och 
APL plats (52 st) 
samt språk-
praktik en dag 
per v (18 st) för 
att öka 
anställnings-
barheten. En 
enhetschef håller 
i alla former av 
praktik och 
placerar ut i 
verksamheterna. 
Detta har också 
ökat samarbetet 
med skolan. 
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Den öppna arbetslösheten har ökat under året antalet i program har minskat. Den totala 
arbetslösheten har ökat från 10,3 % till 10,6 %. En effekt av att Extratjänsterna upphör. 
Konsekvensen av minskat antal i insatser blir ökat behov av försörjningsstöd. 
 
 

Måluppfyllelse och resultat VOO:s egna mål 
 
 
Egna Mål/ 
Uppdrag 

Aktiviteter Delår tom 
april med 
prognos 

Delår tom augusti med 
prognos 

Helår tom 
december med 
analys 

Främja 
hälsosamma 
scheman 

1.Omvärldsanalys 
samt genomlysning 
2.Ta fram åtgärder  
3.Utse utredare 
4.Implementera 
åtgärder 

Ej påbörjat Påbörjat 
Omvärldsanalys 
genomförd, Åtgärder 
framtagna, återstår att 
utreda åtgärder 
Prognos är att målet 
kommer delvis uppnås 
2019 

Påbörjat 
Arbetet har 
pausats i 
avvaktan på 
beslut, då 
hälsosamma 
scheman kommer 
integreras med 
heltid som norm 

 

Måluppfyllelse och resultat IFO:s egna mål 
För 2019 sattes nedanstående verksamhetsmål och indikatorer för måluppfyllelse. 
 

Utredningsenheten 
 
Verksamhetsmål  
”Antal externa insatser och placeringar ska minska med 2016 som basår”. 
Målet för 2019 ej uppfyllt, både barn och vuxna har ökat sina vårddygn. 
 
Indikator 1: Placeringar av vuxna på HVB 
 
 År 2016 2017 2018  2019 

Antal vuxna 25 15   10    15 

Antal vårddygn 4087 1 944   1 436   1 713 

Kostnad 7 691 000 3 078 000 3 218 681 2 130 270 

 
Kommentar:  Kostnadsminskningen för missbruksvården för vuxna på HVB trots ökat antal 
vårddygn förklaras av att 2018 års kostnad inkluderar även kostnader för placeringar på skyddade 
boende av personer som har varit utsatta för våld. I årets resultat är dessa kostnader ej medräknade 
utan redovisas separat från och med 2019. 
 
 
Indikator 2: Placeringar i skyddad boende 
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 År 2018  2019 
Antal         -     3 

Antal vårddygn        -     - 
Kostnad       600 000 1 009 300 

 
Kommentar:  Placeringskostnaden på skyddat boende låg för år 2018 på cirka 600 000 kr, medan 
2019 var 1 009 300 kr. Kostnadsökningen beror på en högre dygnskostnad baserat på ett större behov 
av skydd och säkerhet. Varför antal och vårddygn inte presenteras beror på att statistiksorteringen 
hanterades inom ordinarie placeringar tidigare år. 
 
 
Indikator 3: Placeringar av barn i familjehem 
 
 År 2016 2017  2018  2019 

Antal barn    15  1     13    15 

Antal vårddygn 1 343 189  5 859  7 259  

Kostnad 4 097 000 764 000 3 301 088 6 549 415 

 
Kommentar: Utredningsenheten har under 2019 jämfört med 2018 även haft kostnadsökningar 
gällande familjehemsplaceringar för barn. Ökningen beror både på ökat antal vårddygn för barn i 
familjehem och ökade kostnader för varje placering. Fem stycken barn placerades akut i 
konsulenstödda familjehem i samband med omedelbart omhändertagande enligt LVU och ett barn 
placerades i konsulentstödd behandlingsfamilj utifrån särskilda tillsyn och behandlingsbehov. 
 

Arbetsmarknad och försörjning 
 
Verksamhetsmål 1. ”Färre invånare ska vara beroende av ekonomiskt bistånd”. 
 
Indikator 1.1: 
 
1.1 Andelen ej återaktualiserade med försörjningsstöd ett år efter avslutad insats ska årligen öka 

med år 2018 som utgångsläge. 
 

2018  2019 
  92%    87% 

 
Kommentar: Mål ej uppfyllt. Fler hushåll blir som aktualiserade och får avslag på grund av 
normöverskott, söker åter när överskottet är borta. 
 

Indikator 1.2: 
 
1.2 Antalet aktuella personer inom Arbetsmarknad och försörjning som kommer ut i arbete eller 

studier ska årligen öka med 2019 som basår. 
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År 2019  2020 
  19           - 

 
Kommentar: Trots en kraftigt minskat antal anvisade från Arbetsförmedlingen gick 19 
personer via insats på Aof ut i arbete eller studier. 
 

Verksamhetsmål 2: ”Meningsfulla insatser ska erbjudas personer som befinner sig i 
arbetsmarknadsåtgärder”. 
 
Indikator 2.1: 
 
2.1 Antalet personer i samtliga praktikformer ska öka med 2019 som basår. 

 
År 2019  2020 
  32         - 

 
Kommentar: Under år 2019 verkställdes 32 beslut om praktik via Arbetsförmedlingen och 
enligt 4 kap.4§ SoL. 
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Resultatredovisning ekonomi   
 
Vi prognostiserar ett resultat på – 406 tkr vilket avser en projektledartjänst som 
kommunstyrelsen fattat beslut om ska belasta resultatet. Vi har under året haft stora 
utmaningar inom flera områden.. 
Förvaltningen genomför för närvarande ett flertal aktiviteter för att bromsa kostnads-
utvecklingen vilket förhoppningsvis leder till mer kostnadseffektiva verksamheter. Delar 
av de statliga intäkterna för ensamkommande flyktingbarn har tagits i anspråk för att nå 
resultatet på -406 tkr. En alarmerande signal är att kostnader för placeringar både av 
vuxna, barn och unga samt LSS fortsätter att öka, bara kostnaderna för skyddsplaceringar 
uppgår till över 1 000 tkr vilket vi inte budgeterat för. Liksom att kostnaderna för 
försörjningsstöd, arbetsmarknadsinsatser och hemtjänstinsatser ökat mer än 
prognostiserat. 
Underskottet för den politiska verksamheten, -172 tkr, är beroende av icke budgeterade 
medel under 2019 för politisk verksamhet då dessa förändringar inte var kända i samband 
med budgetarbetet. 
 
Underskottet inom Vård och omsorg beror på: 

• Ett kraftigt ökat behov inom hemtjänst  
• Placeringar LSS (internat) har inte varit med i budget för året på ca 2 400 tkr.  
• Lokalhyror ligger 833 tkr över budget  
• Projekt demensteamet Juvelen ligger under Lärken och inga budgetjusteringar är gjorda. 

Hyresintäkterna på Lärken är beräknat på 25 lägenheter, vilket orsakar 300 tkr för lite 
intäkt 

• Inom HSO har kostnader för sjuksköterskor ökat under hösten (både ordinarie och 
vikarier) samt konsultchefskostnader parallellt med enhetschefslön i 2 månader. 

• Ökade kostnader för extravak och introduktioner 
Kostnader har under perioden belastat fel verksamheter och rör Socialpsykiatri och bistånds 
överskott: 

• Lyktan har i budget nattpersonal, men kostnaden har under året belastat Misteln 
motsvarande 800 tkr. 

• Ett avlösarserviceärende övergick till att bli ett personlig assistansärende och budgeten 
för maj-december har ej flyttats över till området för personlig assistans (170 tkr). 

Följande förbättrar resultatet: 
• Ett stimulansmedel för bemanning inom äldreomsorgen förbättrar resultatet på 

hemtjänsten med 330 tkr.  
• Vakans på biståndsenheten, icke verkställda avlösarserviceärenden och ej fullt nyttjande 

av stödfamiljsinsats. 
• Häggen och grindstugan har ett överskott på ca 700 tkr beroende främst på minskade 

personalkostnader i form av tjänster som bara delvis behövts tillsättas, minskade 
kostnader för övertid och effektiv schemaplanering och restriktiv vikarietillsättning  

• Kraftigt minskade personliga assistansärenden, från 13 till 8 st.  
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Resultatet inom IFO redovisas nedan; 
• Utredningsenhetens minusresultat beror på ökat antal placeringar samt att nivån på budget 

redan vid årets ingång var i underkant. 
• Öppenvårdens plusresultat beror till stor del på deltidstjänst och pensionsavgång hos personal 

medan Tallåsgårdens stödboende fått retroaktiva intäkter från Migrationsverket för tidigare 
kostnader och att vi under året har minskat personalstyrkan markant. 

• Arbetsmarknad och frsörjnings underskott beror på ökade kostnader för försörjningsstöd och 
minskade intäkter för arbetsmarknadsåtgärder. 

 
Utredningsenheten, - 3 794 tkr, Arbetsmarknad och försörjning, -2 669 tkr, Öppenvårdsenheten 
 +615 tkr och Tallåsgårdens stödboende – ensamkommande unga, +4 136 tkr) 
 
 
Socialförvaltningen Utfall Budget Avvikelse 
 (redovisning i tkr) 237 245 236 839 -406 
Socialnämnd 826 654 -172 
Socialförvaltningen 
gemensamt 4 803 6 705 1 902 
Gemensamt IFO 4 591 5 788 1 197 
Utredningsenheten 20 854 17 060 -3 794 
Arbetsmarknad och 
försörjning 15 800 13 131 -2 669 
Öppenvårdsenheten 5 212 5 827 615 
EKB 1 786 5 921 4 135 
Gemensamt vård o omsorg 4 849 6 819 1 970 
Äldreomsorg 84 608 80 763 -3 845 
VFF 57 667 58 050 383 
Hälso och sjukvård 15 108 14 694 -414 
Socialpsyk VFF Bistånd 21 142 21 427 285 
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Styrande nyckeltal 
 

Utveckling - ekonomiskt bistånd 
Nedan redovisas utvecklingen på det utbetalda biståndet i år och i jämförelse mot tidigare år. 
 

 
 

 
 
Kommentar: Kostnadsökningarna kan vi se beror på en ökad inflytt till kommunen, större hushåll 
och längre ihållande bidragsperioder. Den vanligast förekommande bidragstypen är en ensamstående 
man utan barn. Antalet aktuella ärenden per socialsekreterare på ekonomiskt bistånd, ökar gradvis 
med cirka tio hushåll per år. År 2019 fanns 138 pågående hushåll jämfört med 106 hushåll år 2017. 
 

Arbetsmarknadsinsatser 
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Kommentar: Upphörandet av Arbetsförmedlingens Extratjänster syns tydligt i antal minskade 
åtgärdsanställningar under året. Ökningen på beslut om praktik enligt 4 kap.4 § SoL, motprestation 
för att uppbära försörjningsstöd, har ökat i takt med ökat antal nya ärenden på ekonomiskt bistånd. 
 
 

Öppenvårdsenheten 
Enheten hade för år 2019 inga egna verksamhetsmål utan kommer att sätta dessa i 
verksamhetsplanen för år 2020. Nedan beskrivs resultat på uppdrag som främst initieras från 
Utredningenheten. Utöver dessa har sammantaget omkring 300 råd- och stödsamtal utförts både vad 
gäller missbruk och beroende och familjebehandling. 
 
Antal  År 2019 2020 
Nya beställningar        75       - 
Pågående uppdrag        68       - 
Avslutade insatser        63 -  

 
 

Nyckeltal 
VOO 

Utgångsläge Utfall T1 
delår tom  
april 

Utfall T2 
delår 
tom 
augusti 

Utfall T3 
helår tom 
december 

Ökning/ 
minskning i 
% 

Handlingsplan 
finns 

Antal personer 
hemtjänst (exkl 
larm, städ och mat) 

127 105 114 91 -29 
 

Beslutstimmar 
hemtjänst 

6663 5767 6509 7088  Inkl juvelen 
från okt 

var av 
dubbelbemanning 
(dvs tillkommer) 

579 1978 1608 1601   

Totalt antal tim 
hemtjänst exkl TSH 

7242 7745 8117 8689 +20  

0 10 20 30 40 50 60

Kartläggning

Praktik AF

Praktik enligt SoL 4:4

Åtgärdsanställning

Sysselsättning enligt SoL 4:1

Arbetsprövning

Jobbsök

Pågående insatser per dec-19

2019 2018
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Antal kvarvarande 
servicebostadsbeslut 
Misteln 

53 53 - 41 -22  

Beslutstimmar 
Misteln 

4129 4011 4001 4137 +0,2  

Antal brukare 
personlig ass egen 
regi 

13 12 10 8 -39  

Beslutstimmar 
personlig ass egen 
regi 

4538 4538 3816 3061 -33  

Antal brukare 
personlig ass extern 
regi 

6 7 7 7 +17  

Antal personer 
boende stöd 

19 - 22 25 +32  

Beslutstimmar 
boendestöd  

168 tim/4v  152/4v. 173/4v +3  

Antal korttidstillsyn 
barn extern regi 

1 1 1 1   

Antal 
korttidsvistelse 
extern regi 

2 2 2 2   

Köpta boendeplatser  
LSS extern regi inkl 
familjehem 

7 6 5 6 -14  

Ej verkställda totalt 
Säbo äo 

7 6 5 10 +43  

Var av med demens 
Säbo 

4 3 3 8 +200  

Ej verkställda 
trygghetsboende äo 

43 48 55 61 +42  

Ej verkställda 
bmss/servicebostad 
LSS 

1 3 3 0  Från början av 
jan 2020 

Sålda platser till 
andra kommuner 

3 4 4 4 33  

 
 
Statistik för Mötesplatserna visar bland annat: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nyckeltal Antal stöd vid 
besök 
slutenvård 
primärvård 

Ökning/ 
minskning i 
% mot 2018 

Övriga 
uppdrag 

Ökning/ 
minskning i 
% mot 2018 

Antal stöd 
vid 
aktiviteter 
på boenden 

Frivilliga  38 -63 153 -28 41 

 Antal 
per 
vardag 

Antal deltagare 
per aktivitet 

Andel % ej 
boende på 
Misteln 

Andel  
män i % 

Aktiviteter på 
misteln 

1 10-50 25 27 

 Antal  Antal deltagare 
på helår 

Antal 
frivilliga 

Ökning/ 
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• På Misteln har balansgympa genomförts veckovis och har blivit mycket uppskattat. Övriga 
aktiviteter har varit föreläsningar, tipspromenader, värdinna i restaurangen m.m. 
Deltagarantalet på aktiviteterna har ökat markant under året och statistik förs på varje tillfälle. 
Antal män varierar beroende på aktivitet.  

 
 
 
 
  

minskning 
i % mot 
2018 

Guldträffar 6 221 33  
Anhörigstödsträff 11 5/tillfälle   
Trygg hemgång 
tom aug 

14    

Syn och hörsel 241   +26 
Ensamma äldre 
80+ 

128 
utskick 

19 uppvaktn.   
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Årets viktigaste händelser 
 
Övergripande Socialförvaltningen: 

 Ett omfattande arbete för att komma i ekonomisk ram har pågått under året. 
 Förvaltningsorganisation har upprättats och beslutats inom IT, dvs. roller och rollfördelning 

inom IT har upprättats för verksamhetssystemet VIVA. 
 Gemensam upphandling av nytt verksamhetssystem för både IFO samt Vård- och omsorg 

pågår inom KAKS. 
 Rekrytering av gemensam MAS har avbrutits och vi ska nu gå ut med rekrytering av en MAS 

tillsammans med Arboga. 
 Alla chefer och skyddsombud har genomgått en tre dagars utbildning i arbetsmiljö ledd av 

vår HR-avdelning 
 Arbetet med fördjupad samverkan i KAK fortsätter. 
 Fyra representanter från kommunen deltog i årets arbetsmarknadsdagar. Vid hemkomsten 

beslutade vi utifrån de rön vi fått ta del av om tre utvecklingsområden för Kungsörs kommun, 
bl.a. att vi inom ramen för 2020 års budget åter ska äska medel för ytterligare en arbetsledare 
inom AoF i syfte att skilja insatser för ungdomar och vuxna då det inte är optimalt med den 
blandning av målgruppen som idag är inom verksamheten. 

 Vi har utsett en avgiftshandläggare som under året startat arbetet med att få en effektivare 
handläggning. 

 En kvalitetsstrateg har anställts den 1 september. 
 En äldreomsorgsplan med inriktning för välfärdsteknik är upprättad och beslutad av 

kommunfullmäktige. 
 En plan för digitalisering är upprättad oc beslutas av socislnämnden. 

 
Övergripande Vård och omsorg: 

 Bistånd har varit hårt belastat under året som påverkat hela området. Det har varit svårigheter 
med rekrytering av biståndshandläggare sedan februari och samtidig långtidssjukskrivning 
och som medförde en väldigt stor arbetsbelastning för biståndsenheten. Två 
socionomstudenter har stöttat biståndsenheten och enheten var i stort sett fullbemannad igen i 
november. 

 Ny chef för bemanningsenhet (1/2) är Tarja Kauppinen 
 Systematiska arbetsmiljöarbetet har utvecklats under året genom arbetsmiljöhandboken. 

Årshjulet med alla undersökningar av arbetsmiljön har följts upp på ledningsgrupp.  
 Aktivitetssamordnare för ordinärt boende anställd på projektanställning. Mötesplatser på 

Tallåsgården och Misteln arbetar gemensamt med helhetssyn från oktober 
 Personalkläder har köpts in utifrån ny lagstiftning. Arbetskläder finns på enheterna istället för 

personliga. 
 Medarbetarenkäten har presenterats för medarbetarna och handlingsplaner har upprättats 
 Omorganisation kontaktpersonsverksamheten och stödboende för ensamkommande 

överflyttat från IFO till Socialpsykiatri och bistånd. Parallellt flyttades Syrenens 
Servicebostad från Socialpsykiatri till Tarja Kauppinens område.  

 Äldreomsorgsplan 2020-2035 och it- och välfärdsteknikplan 2020-2025 är beslutade 
 Enkätundersökning rörande mötesplatser genomfördes i december och resultatet kommer 

vara underlag för det fortsatta arbetet 
VFF: 

 Under året har arbete pågått med rätt brukare på rätt plats inom bostad med särskild 
service. Planen är nu verkställd och innebär mer specialisering av målgrupp på enheterna 

 Under året har arbete pågått kring omorganisation inom daglig verksamhet ”rätt deltagare 
på rätt verksamhet”. Omorganisationen ska vara färdigställd 2020-06-30.  
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 Under året har VFF gemensamt sett över och tagit fram vissa rutiner för hela VFF i syfte 
att skapa gemensamma arbetssätt och enhetliga rutiner. En viktig del är 
måltidssituationen. 

 Habiliteringsersättning har införts för brukare på daglig verksamhet från 1 april. 
Samtidigt upphörde gratis resor. Arbetsresor har införts för brukare som inte har 
möjlighet att ta sig till daglig verksamhet med personalstöd från samma datum.  

 Näckrosen flyttade till Tallåsgården i september 
 Häggen flyttade tillfälligt till Tallåsgården under september till november när lokalerna 

renoverades utifrån brand.  Häggen uppfyller nu brandklassificeringen. Då Häggens natt 
också ansvarar för Syrenen, så gjordes en tillfällig lösning under perioden där 
stödboendets personal avlastade med natttillsyn.  

 Arbete har pågått ute i verksamheterna för att upprätthålla fortsatt hög nivå när det 
kommer till brukarnas upplevelse av trygghet och inflytande/delaktighet. Ett omtag kring 
IBIC och genomförandeplaner krävdes och det har påbörjats för att kunna leverera 100% 
måluppfyllelse 2021. 

 Grindstugan har utökat med ytterligare en daglig verksamhet, Solbacken. Överflyttningen 
från dv är en anpassning för att skapa en bättre miljö för brukarna i verksamheten samt 
skapa fler möjligheter till aktiviteter för samtliga brukare på Grindstugan då lokalerna inte 
längre delas med andra verksamheter. Lokalen används också som ett aktivitetshus som 
komplement till att gemensamhetsutrymmena på Grindstugan inte är anpassningsbara. 

 Ombyggnation har genomförts på Grindstugan för att matcha brukares särskilda behov 
samt skapa bättre arbetsmiljö. 

 Grindstugan har under 2019 minskat antalet arbetsskadeanmälningar och tillbud. Under 
2018 gjordes 131 anmälningar och under 2019 gjordes motsvarande 15-20 st. varav 13 st. 
under perioden jan-mars.   

 Personlig assistans har kraftigt minskat under året, från 13 brukare till 8 i egen regi. 
Personlig assistansgrupperna har fått utbildning i VIVA och arbete har påbörjats med att 
dokumentera genomförandeplaner. 

 Personal från Tallåsgården – stödboende för ensamkommande – har påbörjat intro inom 
socialpsykiatrin.  

 MI-utbildning har utförts hos större delen av personalgruppen på Lyktan – både på 
grundnivå och fördjupningsnivå. 

 En tuff brukarsituation har pågått under hela 2019 inom socialpsykiatrin vilket har 
påverkat personal och övriga medboende markant. Bestående resultat är en förändrad 
vård- och omsorgsnivå. 

ÄO: 
 Tillfällig omorganisation Södergården pga. föräldraledighet. Istället för tre chefer var det 

under året två chefer samt en arbetsledare. 
 Enligt underlag från vårdtyngdsmätningen är 2,0 åa flyttade från Rönnen till Lärken i maj. 
 Etapp 2 Södergården har pågått under året enligt plan. Boendeenheterna delas så max 10 

brukare bor per del av avdelning. Ängen är i stort sett klar och kommer i fortsättningen ha 
inriktning demenssjukdom eller kognitiv svikt 

 Ny enhetschef för hemtjänsten från 4/3 är Isabella Piva Hultström 
 I maj skickade vård och omsorg 10 medarbetare till demensdagarna i Malmö, vilket var 

mycket uppskattat. Medarbetarna har sedan redovisat både muntligt och skriftligt till sina 
kollegor.  

 Servicedeklarationer för inställelsetid larm infördes under våren. Ett fåtal avvikelser har tagits 
emot gällande att inställelsetid ej har efterlevts. Uppskattningen är att inställelsetiden följs till 
95% inom hemtjänst. 
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 I september slutade enhetschefen för Misteln. Tillfälligt under resterande året var 
tillförordnad enhetschef Isabella Piva Hultström 

 Trygg och säker hemgångsrehabilitering (projekt) startade i september. Samtidigt togs 
beslutet om trygg hemgång bort eftersom det ingår samt att antal korttidsplatser 
minskades från 11 till 6. Under året har enbart 4 brukare gått igenom projektet så i 
december utökades målgruppen samt påbörjan av en uppdelning av kostnader.  

 Demensteamet Juvelen (projekt) påbörjades i oktober. Gamla demensteamet inom 
hemtjänsten flyttades till Juvelen samt att dagverksamheten ingår inom Juvelen 7 dagar 
per v. I dagsläget är 12 brukare inom enheten. Arbete pågår med att begränsa målgruppen 
inom projektet till de som har behov av dagverksamhet.  

 Planeringsverktyget TES och nyckelfritt är infört inom ordinärt boende, både hemtjänst 
och Mistelns trygghetsboende under året. Hemtjänsten är inte helt klara med 
monteringen.  

 Under våren, genom förändrat arbetssätt minskade hemtjänsten behovet av 2 bilar. 
Behovet har sedan ökat under hösten. Under hösten har hemtjänsten effektiviserat sina 
processer och minskat behovet av sju vikarierader på 75%.  

 En bilansvarig utsågs på hemtjänst, samt att det togs fram nya rutiner kring bilarna. Detta 
har resulterat i två skador april till december mot tidigare flertalet skador/vecka.  

 Hemtjänsten tog emot stora mängder larm där larmets karaktär ofta inte är av akut art. 
Detta tog resurser från de faktiska akuta larmen och skapar också en minskad respekt för 
larmen från medarbetare. En folder skickades ut i oktober till alla med trygghetslarm 
under hösten. Efter utskicket hart antalet larm mer än halverats. 

 Arbetstyngdsmätning är genomfört på hemtjänsten. Detta har medfört mer rättvis 
arbetsbelastning för medarbetarna och säkerställer att brukaren erhåller kontaktperson och 
genomförandeplan inom 2 v.  

 Hemtjänsten har under hösten arbetat med 100% aktuella genomförandeplaner (alla är nu 
påbörjade) efter utbildningsinsats samt employer branding (arbete med varumärke och 
medarbetarskap) samt dessutom finns nu ett it-ombud 

 Hemtjänsten har kartlagt tid och när på dygnet serviceinsatser såsom tvätt, städ, handling, 
promenader m.m. utförs. Insatserna motsvarar arbetet minst 4 medarbetare i snitt utför 
städ och 4 som gör övriga serviceinsatser per dag. Alla är undersköterskor och skulle 
behövas i omvårdnadsarbetet, 

 Genomlysning på chefsnivå inom äldreomsorgen är genomförd och samverkan kommer 
nu att ske inför en ny chefsuppdelning inom området. 

 Mötesplatserna gjorde en omfattande undersökning för målgruppen ensamma äldre över 80 år 
som resulterade i julaftonsfirande på tallåsgården kl 10-13 på julafton. Deltog gjorde 10 st.   

HSO: 
 Enhetschefs sista arbetsdag var 2019-08-31. Rekrytering pågår. Rekryteringsföretag är 

inkopplat samt att en konsultchef är inhyrd.  
 En arbetsterapeut har anställts från maj (utökning 0,75 åa) med uppgift att bedöma behov av 

dubbelbemanning inom hemtjänst samt ha viss tid i trygg och säker hemgångsrehabilitering. 
 Rehabiliteringspersonalen har haft en planeringsdag i syfte att öka kvaliteten i 

rehabiliteringen av äldre. 
 Två nya sjuksköterskor rekryterades i slutet av året och är nu fullbemannat 

 
Individ och familjeomsorg 
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Utredningsenheten 
 Under året har samarbetet mellan KAK-kommunerna utökats utifrån ”Fördjupad 

samverkan” inom området familjehemsvård och våld i nära relationer. Detta har resulterat i 
överenskommelser om att gemensamt rekrytera kontrakterade jourhem samt möjlighet att 
använda varandras verksamhets- och jourlägenheter för korttidsplacering av personer som är 
utsatta för hot och våld i nära relationer. 

 
 Man har träffat fem arbetsgrupper inom skolan och två arbetsgrupper inom förskolan i 

Kungsör och informerat om socialtjänstens arbete med anmälningar om barn som far illa, 
diskuterat vidare samarbete, rutiner och mötesformer för samråd och anmälan. 

 
 Vuxenhandläggarna har i flera enskilda fall arbetat tillsammans med Beroendecentrum i 

Västerås och en samverkansgrupp har startats där en personal från enheten ingår. 
 

 Under året har flera medarbetare på enheten genomgått flera utbildningar i syfte att förbättra 
sina verktyg för utredning och bemötande i fall av våld i nära relationer. 

 
 Socialsekreterarna för barn- och unga deltar i projektet ”Innovationsguiden”,  ett projekt som 

Mälardalens högskola startade under 2017 och som syftar till att öka barnens delaktighet i 
utredningarna. Projektgruppen har under 2019 tillsammans med it-tekniker utvecklat appen 
”Digichild”. Där ges barn, genom att rita och pussla ihop bilder, möjlighet att beskriva 
personer, situationer, områden som kan vara relevanta att utforska tillsammans med 
föräldrarna i samband med utredningen. Appen har testats av ca 75 barn i olika åldrar vid 
Björskogsskolan i Valskog och justerats utifrån barnens synpunkter och önskemål. Nästa steg 
i projektet är den praktiska användningen av appen i kontakt och samtal med barn. 

 

Arbetsmarknad och försörjning  
 Konsekvenser på verksamheten utifrån AF:s upphörande av Extratjänster 

I december 2018 bestämde AF sig för att omedelbart upphöra med Extratjänster vilket under 
det första halvåret 2019 drabbade ett trettiotal personer i pågående åtgärdsanställning. 
Förutom att den enskilde miste det arbete man påbörjat orsakade även detta oplanerade 
ekonomiska kostnader. Semesterdagar som inte hann tas ut inom ramen för anställningen fick 
betalas ut månaden efter det att beslutet för AF upphörde och lämnade kommunen med ej 
återsökningsbara kostnader för semestersättning. Detta och minskade bidragsintäkter blev en 
stor del av årsunderskottet för arbetsmarknadsverksamheten. 

 
 Stationskaféet nedlagt 

Under det första kvartalet 2019 lades Stationskaféet ned efter ca ett års drift, orsaken var 
främst ett minskat antal deltagare med behov/intresse av platsen. Detta gjorde den inaktuell 
för arbetsträning och som en följd blev driftkostnaden för lokal och kiosk inte längre 
försvarbar. 

 
 Kartläggning av arbetssökande ungdomar 18-24 år 

Ungdomsarbetslösheten i Kungsör har under flera år och är fortfarande en av länets högsta. 
Enheten beslutade därför att tillsammans med Arbetsförmedlingen och vuxenutbildningen att 
göra en offensiv insats för målgruppen. Man kallade de arbetssökande för att göra en 
individuell kartläggning för att därefter erbjuda insatser. Man informerade och 
behovsinventerade de 82 ungdomarna och fann att 15 av dem skulle kunna erbjudas 
information och för kommuninsats som studier eller praktik. Resterande personer befann sig i 
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pågående utbildning/insats via Arbetsförmedlingen. Samverkansgruppen bestående av studie- 
och yrkesvägledare från vuxenutbildningen, arbetsmarknadskonsulent samt socialsekreterare 
från ekonomiskt bistånd träffas löpande flera gånger i månaden med AF. 

 
 Samverkan med Arbetsförmedlingen  

Fram till maj månad samverkade Arbetsmarknad och försörjning och vuxenutbildningen med 
Arbetsförmedlingen på veckobasis, vilket fungerat mycket bra de senaste åren. Af:s 
omställningsarbete gjorde att de inte längre kunde tillgodose kommunen med denna resurs 
och samverkan upphörde i princip fram till oktober månad då den återupptogs men med 
mindre påverkansmöjligheter för kommunen. Antalet till arbetsmarknadsverksamheten 
anvisade personer på beslut från AF till kommunen sjönk från 134 personer i januari till 63 
personer i september. I december 2019 har några få anvisats men den största delen anvisas nu 
istället från socialsekreterare på ekonomiskt bistånd. 

 
 Alternativ språkinlärning  

Under året har antalet utrikesfödda arbetssökande till verksamheten ökat. Vanligen har man 
genomfört sin etableringsperiod hos Arbetsförmedlingen (24 mån), har helt eller delvis 
slutfört sina SFI studier och/eller annat språkaktivitet men ändå inte lyckats att komma ut på 
arbetsmarknaden. I dialog med AF, hamnar ansvaret indirekt på kommunen eftersom man 
som arbetssökande även behöver komplettera sitt ekonomiska uppehälle med 
försörjningsstöd. Utifrån detta och behovet av att stärka det svenska språket som en väg mot 
egen försörjning, utbildades en personal på arbetsmarknadsdelen i inlärningsmetoden 
suggestopedi och under hösten startades insatsen”Alternativ språkinlärning (ASP)”. Insatsen 
fungerar som ett komplement till den planering man har genom AF, försörjningsstöd och SFI. 
I december fanns det två grupper om ca 7-8 personer i varje och ytterligare en nivåbaserad 
grupp är under uppstart. 

 
 Arbetsledare på heltid till Stadsvårdslaget 

De senaste två åren har personerna som varit aktuella för platser i Stadsvådslaget fått ett allt 
större behov i sin arbetsanpassning utifrån både psykisk och fysisk arbetsförmåga. Detta har 
lett till ett ökat behov av handledarstöd i arbetet varför vi i augusti anställde en arbetsledare 
på heltid istället för den med KKTAB delade tjänsten på 0.75% (0.375%). Naturvårdslaget 
(KKTAB) har nu istället en egen 0.75% tjänst för arbetsledning. 

 
 Feriearbetande ungdomar 

Sommaren 2019 feriearbetade 53 ungdomar med god uppskattning av våra förvaltningar och 
bolag. Av dessa ungdomar var 6 boende på Tallåsgårdens stödboende för ensamkommande 
unga. 

 
 Nya ärenden som benäms ”social dumpning” 

Under året har ekonomiskt bistånd fått cirka 15-20 nya ärenden som flyttat till kommunen 
med andra kommuners stöd, enbart utifrån skälet förstahandskontrakt på boende. Det 
gemensamma i dessa ärenden är att de kommer ifrån orter runtom i Stockholmsområdet där 
bostadsbristen är stor. Att motivera en oplanerad inflytt utan större chanser till arbete 
och/eller nära till socialt nätverk blir svårt för den enskilde som i de flesta fall får avslag på 
sin ansökan om ekonomiskt bistånd. SKR kallar företeelsen ”social dumpning” och är idag 
ett utbrett problem i flera kommuner i landet. 
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Öppenvårdsenheten 
 Enheten har utbildat hela familjebehandlargruppen i ”Signs of Safety” tillsammans med 

Utredningsenheten. Det har även utbildats två familjebehandlare i PATRIARK som är ett 
verktyg för att göra bedömning om hög/låg risk föreligger vid insatser som handlar om 
hedersrelaterat våld. 

 Ungdomsmottagningen har under året upphört och övergått till Köping vilket innebär att 
Kungsörs ungdomar nu är hänvisade till Köpings ungdomsmottagning. 
 

 Man har också påbörjat förberedelserna till att tillsammans med Köping och Arbogas 
öppenvårdsenheter, forma en permanent 12-stegsbehandling som enligt plan ska startas upp i 
Arboga under mars 2020. 
 

 Barnkonventionen är nu svensk lag från 2020 och Öppenvårdsenheten startade upp en 
arbetsgrupp på avdelningen som har till uppgift att bevaka den juridiska utvecklingen och 
tillse att IFOs verksamheter implementerar de delar som är extra relevanta för uppdragen. 
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§  
Revidering av riktlinjer för alkoholservering 
(SN 2020/32) 
Enligt 8 kap. 9§ i alkohollagen ska kommunen tillhandahålla rikt-
linjer för tillämpningen av alkohollagen och tillhörande föreskrif-
ter. 
 
Nuvarande riktlinjer antogs av kommunfullmäktige den 9 decem-
ber 2013 och finns redovisade i kommunens författningssamling 
med nr D.28. 
 
Ett förslag till reviderade riktlinjer för alkoholservering låg som 
bilaga till förslaget om gemensam alkoholhandläggning i KAK i 
fjol. De har antagits av nämnden och senare kommunfullmäktige 
under förutsättning av Arboga och Köpings kommuner fattade 
motsvarande beslut. Förslaget föll då Arboga kommun beslutade 
annorlunda. Förslaget till reviderade riktlinjer behöver därför 
lyftas igen för beslut.  
 
Dokumentet innehåller främst redaktionella ändringar med lite 
förtydliganden av syfte och mål med riktlinjer.  

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Alkoholhandläggarens tjänsteskrivelse 2020-02-03 med bilaga 
 

Förslag till beslut Socialnämnden förslag till kommunstyrelsen: 
 

Kommunfullmäktige reviderar Riktlinjer för alkoholservering i 
Kungsörs kommun i enlighet med förslaget.  

 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2020-02-03 SN 2020/32 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Socialförvaltningen Socialnämnden 
  
Vår handläggare  
Alkoholhandläggare Robert Koivunen  
  

 
 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Reviderade riktlinjer för alkoholservering i 
Kungsörs kommun 
Bifogat (bilaga 1) finns förslag till reviderade riktlinjer för alkoholservering i 
Kungsörs kommun för beslut i nämnd i februari. Detta förslag låg som bilaga till 
förslaget om gemensam alkoholhandläggning i KAK i fjol. De har således 
antagits av nämnd men eftersom beslutet föll (Arboga beslutade annorlunda) så 
måste de upp i nämnd och antas för sig.  
 
Dokumentet innehåller främst redaktionella ändringar med lite förtydliganden av 
syfte och mål med riktlinjer. De tidigare riktlinjerna gällde endast under förra 
mandatperioden, därför behöver de tas på nytt (kommunal informationsskyldig-
het i enlighet med 8 kap. 9 § alkohollagen). 
 
 
 
 
Robert Koivunen 
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Inledning 
Varje kommun ska ta fram och tillämpa riktlinjer för alkoholservering. 
Riktlinjerna ska redogöra för vad som gäller enligt alkohollagen och anslutande 
föreskrifter, samt för lokala förhållanden som kommunen tar hänsyn till vid 
tillståndsprövning. 
 
I regeringens skrivelse En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och 
tobakspolitiken 2016-2020 (Skr. 2015/16:86) anges mål och inriktning för ANDT-
politiken (ANDT står för Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak). Ett mål är 
bland annat minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och en 
strategi för detta är en samordnad, effektiv och likvärdig alkoholtillsyn. I 
skrivelsen konstateras att samarbete mellan kommuner och mellan kommuner och 
andra myndigheter är en framgångsrik väg som kan bidra till ökad kompetens och 
kvalitet i tillsynen. 
 
Riktlinjerna gäller under innevarande mandatperiod. 

Syftet med riktlinjer för alkoholservering 
Det primära syftet med att ha lokala riktlinjer för servering av alkohol är att den 
som vill etablera en serveringsverksamhet i kommunen på ett överskådligt sätt ska 
kunna förutse vad som gäller enligt lagstiftning och enligt kommunal anpassning i 
området. Syftet är också att skapa förutsättningar för likabehandling av alla 
ansökningar om serveringstillstånd och provsmakningstillstånd inom kommunen. 
Den som söker serveringstillstånd ska även känna till vad som förväntas av dem 
som sökande. 

Tillämpningen av riktlinjer 
Riktlinjerna för alkoholservering ska inte ses som normgivande för tillämpningen 
av alkohollagen i ärenden som rör serveringstillstånd, utan snarare som ett 
förtydligande och en inriktning på hur kommunerna ser på dessa frågor. 
Kommunerna kommer inte enbart att luta sig mot formuleringarna i dessa 
riktlinjer för exempelvis avslagsbeslut eller beslut om villkor av 
serveringstillstånd.  

Alkohollagen – en skyddslag 
Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. En utgångspunkt 
för kommunen är att skyddet för människors hälsa går före företagsekonomiska 
eller näringspolitiska hänsyn. 

Kommunens mål med riktlinjer för alkoholservering 
Målen med riktlinjerna för alkoholservering i Kungsörs kommun är att de ska: 

 Bidra till minskad överkonsumtion av alkohol. Särskilt fokus ska ligga på 
skyddet av barn, ungdomar och unga vuxna. 

 Bidra till en förbättrad folkhälsa. 

 Förtydliga sambandet mellan matservering och alkoholservering. 



 

 

 Säkerställa att de som avser att etablera eller bedriver verksamhet med 
alkoholservering får ett professionellt och tydligt bemötande från 
kommunen. 

 Verka för fler alkoholfria ungdomsmiljöer och ungdomsarrangemang.  

  
 
  



 

 

Ansökan och handläggning 

Skriftlig ansökan  
Ansökan om serveringstillstånd görs skriftligt på särskild blankett till kommunen 
där serveringsstället är beläget. Det är också möjligt att lämna in ansökan via 
kommunens webbplats. Serveringstillstånd som avser servering i inrikes trafik på 
fartyg, luftfartyg eller järnvägståg (trafikservering), meddelas dock av den 
kommun där det företag som vill bedriva serveringen har sitt säte, eller där den 
person som vill bedriva serveringen har sin hemvist. Har företaget inte säte inom 
landet eller personen inte hemvist inom landet, meddelas tillstånd av Stockholms 
kommun. 

Prövningsavgift 
Alkohollagen medger för kommunerna att ta ut avgift för prövningsärenden 
gällande serveringstillstånd. Bilagt till dessa riktlinjer finns en förteckning på de 
aktuella avgifterna i Kungsörs kommun. Ingen ansökan anses fullständig innan 
prövningsavgiften är betald. 

Handläggningstider vid ansökan 
Rättsregel 
Enligt 5 § alkoholförordningen ska en kommun fatta beslut i ett ärende om 
serveringstillstånd inom fyra månader från det att en fullständig ansökan har 
inkommit till kommunen. Om det är nödvändigt på grund av utredningen får 
handläggningstiden förlängas med högst fyra månader. Kommunen ska informera 
sökanden om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga 
tidsfristen har gått ut. 
 

Riktlinjer 
Ärenden enligt alkohollagen ska handläggas snabbt, smidigt och rättssäkert. 
Handläggningstiden skiljer sig oftast beroende på vilken typ av tillstånd ärendet 
gäller. Generellt kan man säga att stadigvarande tillstånd och tillstånd som gäller 
servering till allmänheten kräver en mer omfattande prövning än tillfälliga 
tillstånd och tillstånd till slutna sällskap. Det är viktigt att observera att 
handläggningstiden räknas från och med det datum då en fullständig ansökan 
lämnas in till kommunen.   
 
Med hjälp av uppföljning i det ärendehanteringssystem som administrerar 
serveringstillstånd har kommunen tagit fram genomsnittliga handläggningstider 
för ärenden enligt alkohollagen. Handläggningstiden är i normalfallet: 
 
 5-8 veckor för stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten 
 4-6 veckor för stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap 
 4-6 veckor för tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten 
 4-6 veckor för provsmakningstillstånd 
 3-5 veckor för permanent utvidgning av serveringstillstånd  
 1 vecka för tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap 
 1 vecka för stadigvarande utvidgning av serveringstillstånd som ej gäller 

uteservering eller serveringstid 



 

 

 1 vecka för tillfällig utvidgning av serveringstillstånd som ej gäller 
uteservering 
 

Rutin vid anmälningsärenden 
Vissa typer av tillstånd kräver endast att sökande eller tillståndshavare gör en 
anmälan till kommunen, exempelvis kryddning av egen snaps, anmälan av 
godkänd lokal för catering till slutet sällskap, anmälan av serveringsansvarig 
personal. Anmälningar görs på särskilt avsedda blanketter. I regel gäller anmälan 
från och med den dagen den nått kommunen. Som tillståndshavare eller sökande 
får du alltid en bekräftelse på att din anmälan lämnats in till kommunen.  

Kommunens informationsskyldighet med mera 
Rättsregel 
Enligt 8 kap 9 § alkohollagen har kommunen en skyldighet att informera om vad 
som gäller enligt denna lag och anslutande författningar. 
 

Riktlinjer 
Information om vad som gäller för servering av alkohol i Kungsörs kommun går 
att hitta på kommunens webbplats. Dessutom är kommunens alkohol- och 
tobakshandläggare tillgänglig för information och rådfrågning via telefon, e-post 
och på kontoret i Köping, måndag – fredag under kontorstid.  
 

Utbildning 
För att tillståndshavare i kommunen ska ges möjlighet att ha en så väl utbildad 
personal som möjligt när det gäller servering, samarbetar kommunen med 
Länsstyrelsen i arbetet med ansvarsfull alkoholservering. Ansvarsfull 
alkoholservering är en utbildning som riktar sig till personal som handhar alkohol 
i sin yrkesutövning. Syftet med utbildningen är att öka personalens förståelse för 
alkoholens påverkan på kroppen. 
 
Kommunen erbjuder även tillståndshavare i Kungsör att få besök av kommunens 
alkohol- och tobakshandläggare för kortare information till exempelvis nyanställd 
personal.  
 

Alkohol- och drogpolicy 
Kungsörs kommun anser att det är viktigt att personal och gäster kan känna sig 
trygga på restauranger i kommunen. Tillståndshavare uppmuntras därför till att ha 
en genomtänkt alkohol- och drogpolicy på serveringsstället. I det arbetet kan 
kommunen vara en resurs och ett stöd. Det ställs dock inga krav på att en sådan 
finns.  

 

Restaurangråd  
Ett restaurangråd för samtliga tillståndshavare i de tre kommunerna Arboga, 
Kungsör och Köping samordnas varje år. Restaurangrådet träffas en till två gånger 
per år och är ett forum för kommunerna att delge tillståndshavare information. 



 

 

Rådet är också en möjlighet att utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma 
förhållningssätt i de tre kommunerna. 
 

Kunskapsprov  
Den som söker serveringstillstånd måste ha kunskaper i svensk 
alkohollagstiftning. Sökande ska därför avlägga ett kunskapsprov hos kommunen. 
Kunskapsprovet är framtaget av Folkhälsomyndigheten men administreras hos 
kommunen. För att kunna genomföra ett kunskapsprov måste en ansökan om 
serveringstillstånd finnas hos kommunen. Varje ansökan medger tre försök att 
klara provet. Därefter måste en ny ansökan lämnas in. 
 
Vem som ska avlägga provet avgörs av vilken företagsform som verksamheten 
ska drivas i. Grundprincipen är att minst hälften av de personer som anses ha ett 
betydande inflytande i rörelsen ska avlägga kunskapsprov. Det kan därför ställas 
krav på att fler än en person ska avlägga godkänt kunskapsprov. I Kungsörs 
kommun ingår det första kunskapsprovet i ansökningsavgiften. Prov nummer två 
och tre debiteras enligt fastställd taxa. 
 

Remissyttranden 
Rättsregel 
Enligt 8 kapitlet 11 § alkohollagen ska kommunen hämta in Polismyndighetens 
yttrande vid en prövning av ett stadigvarande serveringstillstånd, såväl till 
allmänheten som till ett slutet sällskap. Kommunen ska också hämta in 
Polismyndighetens yttrande vid en prövning av tillfälligt serveringstillstånd till 
allmänheten, om det inte rör sig om ett litet arrangemang. Enligt 8 kapitlet 16 § 
ska också de lokaler som används för stadigvarande servering vara brandsäkra. 
Brandsäkerheten kan också vara något som kommunen behöver beakta när den 
prövar en ansökan om tillfälligt serveringstillstånd. 
 

Riktlinjer 
Kungsörs kommun remitterar i regel alltid Polismyndigheten vid 
ansökningsärenden för serveringstillstånd. Andra myndigheter som remitteras är 
Kronofogden, Skatteverket och kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet. Om 
sökande innehar eller har haft serveringstillstånd i någon annan kommun 
remitteras i regel även den kommunen. 
 
Remisserna avser att ge svar på huruvida det föreligger hinder när det gäller 
sökandes vandel eller serveringsställets utformning eller belägenhet. 
 
Särskild vikt läggs vid Polismyndighetens och miljö- och hälsoskyddsenhetens 
yttranden.    
 
Kommunen remitterar i regel inte Räddningstjänsten för yttrande om brandskydd. 
Det är sökandes ansvar att se till så att intyg om godkännande ur 
brandskyddssynpunkt lämnas in till kommunen. 
 
  



 

 

Olägenheter på grund av serveringsställets belägenhet eller andra skäl 
Rättsregel 
Enligt 8 kapitlet 17 § alkohollagen får kommunen vägra serveringstillstånd om 
serveringsstället på grund av placering eller andra skäl kan befaras medföra 
olägenheter i fråga om ordning och nykterhet, eller medföra särskild risk för 
människors hälsa. Kommunerna bör i sina riktlinjer ange vilka kriterier de 
tillämpar vid bedömningen, för att det ska bli tydligare för dem som ansöker om 
serveringstillstånd. Kommunen måste dock alltid bedöma samtliga 
omständigheter i det enskilda fallet. 
 

Riktlinjer 
Vid varje prövning av nytt serveringstillstånd eller vid varje väsentlig utökning av 
befintligt serveringstillstånd ska kommunen beakta risken för olägenheter på 
grund av serveringsställets belägenhet eller särskild risk för människors hälsa. 
Kommunen fäster stor vikt vid Polismyndighetens och miljö- och 
hälsoskyddsenhetens yttranden. Polismyndigheten yttrar sig särskild angående 
ordningsfrågor vid och i anslutning till serveringsstället. Miljö- och 
hälsoskyddsenheten yttrar sig särskilt angående störning för boende eller andra 
berörda på grund av den tänkta serveringsverksamheten.  
 
I Kungsörs kommun betraktas särskilt områden där ungdomar vistas eller samlas, 
såsom skolor, ungdomsgårdar eller idrottsanläggningar, som känsliga ur 
alkoholsynpunkt. Detta utifrån tanken att alla barn och ungdomar ska ha möjlighet 
till en uppväxt utan alkohol. Andra områden där kommunen kan vara restriktiv 
med serveringstillstånd är miljöer där redan etablerade missbruksproblem eller 
brottsrelaterade problem konstaterats, samt miljöer där buller eller andra 
störningar från serveringsverksamhet kan medföra risker för uppkomst av 
alkoholrelaterade olägenheter. Serveringsställets inriktning (nöjeskrog, renodlad 
matrestaurang, pub, målgrupp m.m.) är en faktor av särskild betydelse vid 
bedömningen av risker för eventuella olägenheter.  
 

Kommunens tillsynsverksamhet 
Rättsregel 
Kommunens tillsynsansvar för områdena servering av alkoholdrycker och 
marknadsföring av alkoholdrycker framgår av 9 kapitlet 2 och 3 §§ alkohollagen. 
 

Riktlinjer 
Kungsörs kommun utför tillsyn av serveringsställen enligt alkohollagen. Tillsynen 
sker systematiskt och på ett sådant sätt att alkoholpolitiska olägenheter undviks 
samt till skydd för folkhälsan. Tillsynen kan rendera i administrativa ingripanden 
från kommunernas sida, men är i grunden till för att stödja näringsidkarna i 
kommunerna så att de kan driva sin verksamhet i enlighet med de regler som 
gäller enligt lagar och förordningar. Det är även av stor vikt för kommunen att se 
till att det råder rättvisa konkurrensförhållanden för de näringsidkare som vill 
driva verksamhet i kommunen.  



 

 

I Kungsörs kommun tillämpas tillsynen när det gäller serveringstillstånd på ett 
sådant sätt att de ställen som säljer mest alkohol och därmed också betalar mest 
tillsynsavgift, ska få den mest frekventa tillsynen. 
Förutom de inplanerade tillsynerna genomför kommunerna också påkallade 
tillsyner. Tillsynerna är i regel alltid oanmälda men inte dolda. Dold tillsyn kan 
dock förekomma. 
 
Kommunerna har ett gemensamt tillsynsansvar med Polismyndigheten när det 
gäller tillsyn enligt alkohollagen. Kommunen strävar efter att utöva tillsynen i 
samverkan med andra myndigheter i så stor utsträckning som möjligt. 
Tillsyn enligt alkohollagen sker på två sätt. Dels genom så kallad inre tillsyn och 
dels genom så kallad yttre tillsyn. 

 

Inre tillsyn 
Kommunens inre tillsyn av verksamheten sker i syfte att se till att de 
förutsättningar som krävs för erhållande av tillstånd, när det gäller personlig och 
ekonomisk lämplighet för tillståndshavare, fortfarande gäller. Den inre tillsynen är 
rent administrativ och genomförs med hjälp av kreditupplysningstjänster, remisser 
och förfrågningar till andra myndigheter. Exempelvis skickas förfrågningar till 
Skatteverket, Kronofogden, Polismyndigheten och Bolagsverket. 
Tillståndshavarna lämnar även in en restaurangrapport där de redovisar inköp och 
försäljning av alkoholdrycker. Inre tillsyn av tillståndshavare sker löpande under 
året.  

 

Yttre tillsyn 
Den yttre tillsynen innebär besök på serveringsstället. Denna tillsyn sker i syfte att 
kontrollera att tillståndshavaren sköter serveringen i enlighet med alkohollagens 
regler. Den yttre tillsynen omfattar även kontroll av ordningsläget utanför 
serveringsstället. Den yttre tillsynen samordnas i regel alltid med 
Polismyndigheten. I största möjliga mån samverkar kommunen även med 
Skatteverket, Kronofogden och Räddningstjänsten eller andra berörda 
myndigheter. Yttre tillsyn sker i regel alltid oanmält och kan äga rum närsomhelst 
under serveringsställets öppettider.  
Kommunen upprättar varje år en särskild tillsynsplan för tillsynen av 
serveringsställen med tillstånd.  
 

Tillsynsavgifter 
Rättsregel 
Kommunen har enligt 8 kapitlet 10 § alkohollagen rätt att ta ut avgifter för tillsyn 
av den som har provsmaknings- eller serveringstillstånd. Avgifterna beslutas av 
kommunfullmäktige och baseras på självkostnads- och likställighetsprincipen som 
regleras närmare i kommunallagen (2017:725). 
 

Riktlinjer  
Kommunen tar ut en avgift för att täcka kostnaderna för tillsyn. I Kungsör är det 
de restauranger där tillsynsbehovet är som störst, som också får betala de högsta 



 

 

tillsynsavgifterna. Utgångsvärdet för beräkning av tillsynsavgiften är 
prisbasbeloppet som räknas om varje år. År 2020 är prisbasbeloppet 47 
300 kronor. För att beräkna tillsynsavgiften placeras restaurangens 
alkoholomsättning in i intervall. Varje intervall har ett indextal som ökar med 
alkoholomsättningen. Prisbasbeloppet multipliceras med indextalet och man får 
ett tal som i sin tur multipliceras med procentsatsen för alkoholomsättningen på 
serveringsstället, resultatet utgör tillsynsavgiften. 
 

Indexberäkning 
Nedan förklaras indelningen av intervaller för alkoholomsättningen samt indexberäkning. 

 
Alkoholomsättning (kr) Index 
0 - 200 000 0,6 
200 001 - 400 000 0,7 
400 001 - 600 000 0,8 
600 001 - 800 000 0,9 
800 001 - 1 000 000 1,0 
1 000 001 - 2 000 000 1,1 
2 000 001 - 3 000 000 1,3 
3 000 001 - 4 000 000 1,5 
4 000 001 - 5 000 000 1,7 
5 000 001 - 6 000 000 1,9 
6 000 001 - 7 000 000 2,1 
7 000 001 - 8 000 000 2,3 
8 000 001 - 9 000 000 2,5 
9 000 001 - 2,7 

 
Räkneexempel 
En restaurang har en totalomsättning på 500 000 kronor och en alkoholomsättning 
på 70 000 kronor, vad blir tillsynsavgiften? 

Enligt tabellen får restaurangen ett index på 0,6 för alkoholomsättningen  
70 000 kr. Indexvärdet (0,6) multipliceras därefter med prisbasbeloppet som är 47 
300 kronor (år 2020), detta ger resultatet 28 380 kronor. 

Alkoholomsättningens del av totalomsättningen är 14 procent 
(70 000/500 000=0,14). 

14 procent av 28 380 kronor är 3 973 kronor, vilket utgör tillsynsavgiften. 
Avgiften är dock aldrig lägre än 3 000 kronor eller högre än 35 000 kronor. 
 

Det betalar tillståndshavare för 
I tillsynsavgiften ingår den tillsyn som görs av kommunen. Utöver detta så 
tillkommer service till krögare, rådgivning, utbildning i Ansvarsfull 
Alkoholservering, administration, arkivering och diarieföring, samverkan med 
andra myndigheter och kommuner, intern utbildning, löner, lokaler och andra 
kostnader knutna till verksamheten.  



 

 

Riktlinjer vid servering 

Serveringstider 
Rättsregel 
Bestämmelsen i 8 kapitlet 19 § alkohollagen om serveringstider syftar främst till 
att motverka olägenheter som onykterhet och oordning. Bestämmelsen om 
serveringstider är en viktig del av den svenska alkoholpolitiken, och social hänsyn 
ska därför gå före affärsmässiga eller konkurrensmässiga hänsyn. Att en 
konkurrerande restaurang redan har fått längre serveringstid behöver därför inte 
motivera bifall till en annan ansökan. När kommunen prövar en restaurangs 
serveringstid ska man beakta om serveringstiden kan medföra olägenheter i fråga 
om ordning och nykterhet, eller om den kan innebära särskild risk för människors 
hälsa. Skyddet för människors hälsa och intresset av att upprätthålla ordning, 
nykterhet och säkerhet ska alltså stå i förgrunden när kommunen prövar sena 
serveringstider. 
 

Riktlinjer 
En restaurangs öppethållningstid har betydelse för boende i serveringsställets 
närhet och för polisens arbete med att upprätthålla ordning och säkerhet. Frågan är 
central såväl ur folkhälsoperspektiv som ur alkoholpolitiskt perspektiv. Det finns 
en koppling mellan alkoholkonsumtion och våldsproblematik.  
 
Normaltiden för serveringstillstånd är mellan klockan 11.00 och klockan 01.00. I 
Kungsörs kommun kan man söka tillstånd för öppethållande till klockan 02.00, 
detta måste dock motiveras särskilt i ansökan. För att erhålla senare 
öppethållningstid än normaltiden krävs att varken Polismyndigheten eller miljö- 
och hälsoskyddsenheten avstyrker en sådan ansökan. Serveringsstället ska vara 
utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens utgång.   
 
Det bör understrykas att det inte föreligger någon generell rättighet att erhålla 
serveringstider utanför normaltiden, utan att en individuell prövning alltid ska ske 
i det enskilda fallet. Remissyttranden från Polismyndigheten och miljö- och 
hälsoskyddsenheten tillmäts stor betydelse. Kommunen förbehåller sig rätten att 
medge olika serveringstider till olika serveringsställen beroende på exempelvis 
serveringsställets inriktning eller belägenhet. 
 
Tillfälliga arrangemang, såsom festivaler eller utomhuskonserter, där servering av 
alkohol sker under tillfälliga och provisoriska former ska bedömas på samma 
grunder som stadigvarande tillstånd när det gäller serveringstider.  
 
Kommunen kan tillämpa så kallad prövotid vid beslut om utökad serveringstid. 
Det innebär att serveringsstället under en period får ha den sökta längre 
öppethållningstiden men att detta beslut kan omprövas av kommunen om det 
framkommer att beslutet medfört omgivningsstörningar eller 
ordningsproblematik. Kommunen kan också behäfta beslut om utökad 
serveringstid med villkor i form av exempelvis antalet ordningsvakter som ska 
finnas på serveringsstället vid senare serveringstider. (läs mer om villkor under 
rubriken ”villkor vid meddelande av serveringstillstånd” s. 16). 



 

 

 

Ordning och nykterhet 
Rättsregel 
Allmänna bestämmelser om försäljning finns i 3 kapitlet i alkohollagen, och 
bestämmelser om servering av alkoholdrycker finns i 8 kapitlet. I lagens 1 kapitel 
11 § andra stycket står det att servering är en typ av försäljning där drycken 
förtärs på stället. Bestämmelserna i 3 kapitlet om försäljning är därför tillämpliga 
även vid servering. 3 kapitlet 5 § och 8 kapitlet 20 § handlar båda om att se till att 
hålla ordning där man säljer och serverar alkoholdrycker. Enligt 3 kapitlet 5 § ska 
skador i möjligaste mån förhindras vid försäljning, och den som säljer 
alkoholdrycker ska se till att det råder ordning och nykterhet på försäljningsstället. 
Enligt 8 kapitlet 20 § ska personal vid servering se till att måttfullhet iakttas och 
att störningar på grund av oordning och onykterhet undviks. 
 

Riktlinjer 
Kungsörs kommun utgår från att krögarnas inställning och förhållande till 
servering av alkoholdrycker är ansvarsfull och präglas av måttfullhet. 
Tillståndsinnehavare i Kungsörs kommun bör ha fokus på återhållsamhet vid 
servering, se till så att skadeverkningar av alkohol ska förhindras samt att kravet 
på ordning och nykterhet gäller såväl på serveringsställena som i dess direkta 
närhet. Även annan oordning som inte är direkt orsakad av alkoholförtäring ska 
undvikas.   
 
Ett sätt att öka kontrollen av ordning på serveringsstället är att anställa 
ordningsvakter, det finns utrymme för kommunen att ställa krav på 
serveringsstället att ha ordningsvakter, en typ av villkor som kan meddelas i 
samband med tillståndsgivning. Andra villkor som kan ställas är exempelvis att 
inskränka vilka drycker som får serveras, om serveringen ska begränsas vid vissa 
tidpunkter eller vid särskilda arrangemang. 
 
Kungsörs kommun anser det inte förenligt med alkohollagens krav på måttfullhet 
att servera större mängder alkohol vid ett och samma tillfälle till en gäst eller en 
mindre grupp människor. Servering av alkohol ska ske av serveringspersonal som 
är anställd av tillståndshavaren och får inte överlåtas till gäster för självservering. 
Detta innebär att servering av helflaskor spritdryck s.k. helrör, ölhinkar, 
shotsbrickor och användande av drinkvagnar eller liknande inte är tillåtet.  
 
Det är heller inte tillåtet med tillfälliga prissänkningar på alkoholdrycker, s.k. 
happy hour, där drycker med högre alkoholhalt främjas. Om tillståndshavare vill 
sänka priset tillfälligt på exempelvis spritdrycker så ska även andra drycker 
(inklusive lättdrycker) och mat sänkas i motsvarande grad.   
 
Mängdrabatter på alkohol är inte tillåtet, vilket innebär att exempelvis en starköl 
ska kosta lika mycket oberoende på om gästen köper en eller flera. Priset på 
spritdrycker ska anges i centiliter. Centiliterpriset ska vara detsamma oavsett 
mängd eller storlek på shot eller drink.  
 



 

 

Uteserveringar 
Rättsregel 
Enligt 8 kapitlet 14 § första stycket alkohollagen ska ett serveringstillstånd avse 
ett visst avgränsat utrymme, exempelvis en uteservering som finns i anslutning till 
serveringsstället. Kommunen kan vid tillståndsgivningen besluta om kortare 
serveringstider på en uteservering än inomhus. Vid ett beslut om 
serveringstillstånd kan kommunen även villkora tiderna för när uteserveringen ska 
vara utrymd. Anledningen är att verksamheten inte får störa omgivningen, till 
exempel dem som bor i närheten av restaurangen. Om kommunen inte har 
villkorat tillståndet med en särskild utrymningstid för uteserveringen gäller 
serveringsställets utrymningstid, det vill säga 30 minuter efter den serveringstid 
som gäller för serveringsstället i övrigt. Se 8 kapitlet 19 § i alkohollagen samt 
regeringsrättens dom Mål nr 7544-07. 
 

Riktlinjer 
För att få utnyttja en yta som uteservering krävs det tillstånd från markägaren, om 
det är frågan om offentlig plats krävs ett tillstånd, tillstånd om begagnande av 
offentlig plats, från Polismyndigheten.  
 
Enligt alkohollagen gäller samma regler för alkoholservering utomhus som 
inomhus. Det betyder att uteserveringen ska vara överblickbar för 
serveringspersonalen så att det enkelt kan kontrolleras vilka gäster som får 
tillgång till alkoholdrycker samt om olägenheter uppstår. 
 
Eftersom risken för omgivningsstörningar är större på uteservering än vid 
servering inomhus kan kommunen besluta om olika serveringstider utomhus och 
inomhus på ett och samma serveringsställe. En individuell prövning görs dock 
alltid i det enskilda ärendet. 
 
Utrymningstiden för en uteservering är 30 minuter efter serveringstidens utgång. 
 

Gemensamt serveringsutrymme 
Rättsregel 
I 8 kapitlet 14 § andra stycket alkohollagen ges möjlighet för flera tillståndshavare 
att utnyttja ett gemensamt serveringsutrymme. Det innebär att ett särskilt tillstånd 
kan beviljas för att servera på samma yta. En förutsättning är att de som ansöker 
om gemensamt serveringsutrymme har ett eget serveringstillstånd. Särskilda 
villkor kan meddelas i samband med beslutet om tillstånd för ett gemensamt 
serveringsutrymme. 
 

Riktlinjer 
Det finns möjlighet för flera tillståndshavare att tillfälligt eller stadigvarande söka 
tillstånd för gemensamt serveringsutrymme. En förutsättning är att de som 
ansöker har ett eget serveringstillstånd. Det är viktigt att känna till att om det 
uppstår överträdelser mot alkohollagen eller om andra missförhållanden kring det 
gemensamma serveringsutrymmet uppdagas så kan tillståndet för det 



 

 

gemensamma serveringsutrymmet återkallas. Om överträdelserna enbart gäller det 
gemensamma utrymmet påverkas inte det enskilda tillståndshavarnas tillstånd.  
 
Det är möjligt att ansöka om serveringstillstånd och gemensamt 
serveringstillstånd vid ett och samma tillfälle. Kommunen kommer dock att 
behandla detta som två olika ansökningar. Handläggningstiden för denna typ av 
ärenden är 5-8 veckor. 
 

Villkor vid meddelande av serveringstillstånd 
Rättsregel 
Enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer kan en kommun när den meddelar 
tillstånd också meddela olika slags villkor. Syftet är att motverka alkoholpolitiska 
skadeverkningar. Villkoren kan alltså endast meddelas vid beslut om 
serveringstillstånd. Dit räknas också beslut om utökning av ett gällande tillstånd, 
till exempel förlängd serveringstid och utökning av serveringslokal eller annat 
serveringsutrymme. Villkoren får inte vara generella utan behovet ska bedömas i 
varje enskilt fall. Kommunen kan däremot i sina riktlinjer beskriva under vilka 
förutsättningar ett beslut kan komma att villkoras. 
 

Riktlinjer 
Kungsörs kommun använder sig av möjligheten att besluta om villkor i främst 
följande fall: 
 
 Villkor om att det ska finnas ordningsvakter på serveringsstället samt 

klockslag för när dessa ska vara på plats 
 Villkor om att enbart tillåta bordsservering på hela eller delar av 

serveringsstället 
 Villkor om att serveringspersonal måste tjänstgöra på uteservering 
 Villkor om spelning av musik på uteservering 

 

Tillfälliga tillstånd till allmänheten och slutna sällskap 
Rättsregel 
Enligt 8 kapitlet 2 § alkohollagen kan ett serveringstillstånd meddelas för 
servering till allmänheten eller slutet sällskap. Tillståndet kan vara stadigvarande 
eller avse en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle (tillfälligt 
serveringstillstånd). 
 
  



 

 

Riktlinjer 
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 
Tillfälliga tillstånd till allmänheten förekommer oftast i samband med någon form 
av kulturellt, musikaliskt eller idrottsligt arrangemang. Inte sällan sker 
serveringen i provisoriska lokaler, till exempel tältarrangemang. 
Alkoholserveringen bör ingå som en del i arrangemanget och inte utgöra det 
huvudsakliga syftet.   
 
Kungsörs kommuns inställning är att idrott och alkohol inte hör ihop. 
Kommunerna värnar också om att bevara alkoholfria miljöer i så stor utsträckning 
som möjligt i syfte att värna folkhälsan. Kommunen är därför restriktiv vid 
meddelande av tillstånd till arrangemang där alkoholservering kan utgöra ett 
onaturligt inslag i miljön samt på idrottsplatser eller i samband med 
idrottsevenemang eller arrangemang riktade till ungdomar.   
 
Ansökningar om tillfälliga tillstånd till allmänheten prövas i samma ordning som 
stadigvarande tillstånd. Kravet på sökandes lämplighet är lika stort som på ett 
stadigvarande tillstånd. Tillredd mat ska tillhandahållas under restaurangliknande 
former, krav på eget kök i anslutning till serveringen föreligger dock inte. 
 
Vid bedömningen av eventuella villkor eller serveringstider ska 
Polismyndighetens och miljö- och hälsoskyddsenhetens remissyttranden tillmätas 
stor betydelse. 
 
Tillfälliga tillstånd ges högst 12 gånger per år eller för en sammanhängande 
period om maximalt två månader. Om kommunen bedömer verksamheten som 
permanent eller årligen återkommande krävs ett stadigvarande tillstånd, så kallad 
säsongsrättighet. 
 
Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap 
Ett slutet sällskap är en begränsad krets av personer som har någon form av 
gemensamt intresse eller annat innehållsmässigt samband mellan deltagarna, 
utöver den tillställning som tillståndet söks för. Verksamhet som betraktas som 
offentlig enligt 2 kap. 3 § Ordningslagen (1993:1617) kan inte meddelas tillstånd 
till slutet sällskap. Slutna sällskap kan inte bildas på stället och medlemskap ska 
inte kunna förvärvas i entrén.   
 
Ansökningar om tillfälliga tillstånd till slutet sällskap prövas i samma ordning 
som stadigvarande tillstånd. Kravet på sökandes lämplighet är lika stort som för 
ett stadigvarande tillstånd. Tillredd mat ska tillhandahållas under 
restaurangliknande former, krav på eget kök i anslutning till serveringen 
föreligger dock inte.  
 
Vid prövningen av ansökningar av serveringstillstånd till slutet sällskap beaktas 
särskilt hur medlemskap i det slutna sällskapet förvärvas, om det finns något 
innehållsmässigt samband mellan medlemmarna, omfattningen av det slutna 
sällskapet samt hur annonsering för arrangemanget gått till.  
 



 

 

Tillfälliga tillstånd ges högst 12 gånger per år eller för en sammanhängande 
period om maximalt två månader. Om kommunen bedömer verksamheten som 
permanent eller årligen återkommande krävs ett stadigvarande tillstånd, så kallad 
säsongsrättighet. 
 
Undantag från krav om serveringstillstånd 
Serveringstillstånd krävs inte om serveringen: 
 
 avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer, och 
 sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden 

för inköp av dryckerna, och 
 äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- 

eller lättdrycker 
 
Observera att samtliga kriterier ska vara uppfyllda för att undantag från 
krav på serveringstillstånd ska gälla. 
 
 

Cateringverksamhet 
Rättsregel 
Enligt 8 kapitlet 4 § alkohollagen kan den som bedriver cateringsverksamhet för 
slutna sällskap meddelas stadigvarande serveringstillstånd under förutsättning att 
den lokal där serveringen äger rum för varje tillfälle anmäls till och godkänns av 
kommunen. Den som bedriver cateringverksamhet ska ha ett eget kök för 
tillredning av mat för att få stadigvarande serveringstillstånd 
 

Riktlinjer 
Ett stadigvarande serveringstillstånd för slutna sällskap vid cateringverksamhet 
förutsätter att det ska finnas ett väl utrustat kök för tillredning av mat. På menyn 
ska det finnas ett varierat utbud av för-, huvud- och efterrätter. Tillståndet gäller i 
den kommun där tillståndet meddelats. Om verksamhet ska ske i annan kommun 
måste en ansökan göras i den aktuella kommunen. 
 
För varje tillfälle som tillståndshavaren ska servera mat och alkoholdrycker ska en 
anmälan på särskild blankett lämnas till kommunen. Tillståndshavaren ska även 
lämna in ett godkännande från Räddningstjänsten för lokalen ur 
brandsäkerhetssynpunkt. Ett sådant godkännande krävs dock inte om serveringen 
ska ske i privat bostad.  
 

Kryddning av snaps 
Rättsregel 
Enligt 8 kapitlet 3 § alkohollagen får den som har ett stadigvarande tillstånd att 
servera spritdrycker, efter anmälan till kommunen, rätt att krydda spritdryck för 
servering som snaps i den egna serveringsrörelsen. 
 



 

 

Riktlinjer 
Lagstiftarens avsikt med paragrafen är att den tradition som finns i Sverige med 
kryddning av okryddat brännvin som snaps ska kunna bevaras och fortleva på 
serveringsställen runt om i landet. Verksamheten ska vara i liten skala för 
servering på det egna serveringsstället. Av den anmälan som ska göras till 
kommunen ska det framgå vilka kryddor som används, vilken spritdryck som 
avses och vilken mängd som ska kryddas. Tillståndshavaren redogör också i 
restaurangrapporteringen till Folkhälsomyndigheten för mängden egenkryddad 
snaps. Kryddningen ska ske i originalbutelj.   
 

Provsmakning 
Rättsregel 
Av 8 kapitlet 6 § framgår att provsmakning av spritdrycker, vin, starköl eller 
andra jästa alkoholdrycker kan anordnas vid arrangemang riktade till allmänheten 
under förutsättning att arrangören har ett stadigvarande serveringstillstånd som 
omfattar de drycker som provsmakningen avser samt den lokal där 
provsmakningen ska ske. De partihandlare som deltar enskilt eller gemensamt 
ansöker om och erhåller ett tillfälligt tillstånd för provsmakning av de drycker 
som avses erbjudas. 
 
Enligt 8 kapitlet 7 § har den som tillverkar alkoholdrycker från råvaror som 
produceras på den egna gården och som har ett stadigvarande serveringstillstånd 
rätt att, efter anmälan till kommunen, vid tillverkningsstället erbjuda 
provsmakning av de egenproducerade dryckerna. Om sådant tillstånd saknas, får 
tillverkaren erbjuda provsmakning av egentillverkade alkoholdrycker vid 
tillverkningsstället efter beviljande av särskilt tillstånd för provsmakning. 
 

Riktlinjer 
Provsmakning av alkoholdrycker är ett avsteg från alkohollagens krav på 
matservering i samband med alkoholservering. Vid de olika formerna av 
provsmakning som kan sökas eller anmälas finns således inget mat- eller 
kökskrav. Provsmakning avser en mindre mängd alkohol per serveringstillfälle i 
syfte att skapa en uppfattning om kvalitet och smak, inga hela glas ska serveras 
vid provsmakning. 
 
Provsmakning kan ske vid tre olika typer av arrangemang: 
 
 En tillståndsinnehavare kan inom ramen för sitt serveringstillstånd på sitt 

serveringsställe anordna provsmakning av alkoholdrycker. Innan 
arrangemanget ska en anmälan göras till kommunen.   

 Partihandlare kan enskilt eller gemensamt ansöka om tillfälligt tillstånd för 
provsmakning av alkoholdrycker till allmänheten vid tillfälliga 
arrangemang. Provsmakningen bör vara en del av ett större arrangemang 
såsom exempelvis mässor för mat och dryck. 

 Producenter av alkoholdrycker från råvaror kan på sitt tillverkningsställe 
ansöka om särskilt tillstånd för provsmakning av de egentillverkade 
dryckerna.   

  



 

 

Etiska överväganden vid servering 
Kungsörs kommun är en plats där människor med olika bakgrunder, 
förutsättningar och egenskaper lever och verkar. Alla ska känna sig trygga och 
säkra i offentliga miljöer och i det lokala nöjes- och restauranglivet.  
 
Kungsörs kommun vill att de krögare som verkar i kommunen delar de etiska 
grundprinciperna om alla människors lika värde och aktivt arbetar för att alla ska 
känna sig välkomna på serveringsställen i kommunen. Kommunen har 
tillsammans med restaurangrådet Västra Mälardalen tagit fram gemensamma 
trivselregler för restauranger med serveringstillstånd. Trivselreglerna gör det 
tydligt för både krögaren och gästen vad som förväntas av respektive part vid ett 
restaurangbesök. Trivselreglerna ska finnas tydligt uppsatta på serveringsstället. 
Tillståndshavare i kommunen ska sträva efter att motarbeta alla former av 
diskriminering. Evenemang av sexistisk karaktär eller som på annat sätt kan 
uppfattas som stötande utifrån diskrimineringssynpunkt får inte förekomma i 
samband med alkoholservering.  
 
Erkänt eller lagakraftvunnet diskrimineringsbrott bedöms allvarligt och innebär 
normalt att serveringstillståndet ifrågasätts. 
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§  
Budgetuppföljning per den 31 januari 220 
(SN 2020/3)  

 
 
 

Lämnas muntligt på nämnden 
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§  
Uppföljning av plan för tillsyn av serverings-
ställen enligt alkohollagen 2019  
(SN 2019/17) 
Planen för tillsyn av serveringsställen 2019 fastställdes av social-
nämnden den 19 januari 2019. 
 
Alkoholhandläggaren har lämnat en uppföljning för 2019 års till-
syn. Alkoholhandläggaren bedömer att tillståndshavarna i kommu-
nen generellt sköter verksamheten på ett tillfredsställande sätt och 
är måna om att följa alkohollagens bestämmelser. 

 
Underlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Alkoholhandläggarens uppföljning 2020-01-16 
 
Förslag till beslut Socialnämnden tackar för uppföljningen och lägger den till 

handlingarna. 
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  Robert Koivunen 
  Alkoholhandläggare 
    

    
  

  

 

  
 

       
       

 
 

 Socialnämnden 
 

 
Uppföljning av plan för tillsyn av serveringsställen enligt 
alkohollagen 2019 i Kungsörs kommun 
Under 2019 har ambitionen varit att kommunen skulle genomföra minst ett 
tillsynsbesök på respektive serveringsställe i Köpings kommun. Under året har det 
med anledning av hög arbetsbelastning hos polismyndigheten fortsatt varit 
svårigheter att tillsammans med myndigheten genomföra tillsyn på 
serveringsställen sena kvällar och nätter. Då detta är den tid på dygnet då risken 
för alkoholpolitiska olägenheter är som störst på serveringsställen, är det också 
den tiden som prioriteras i tillsynsarbetet. Med anledning av detta har kommunen 
valt att prioritera fler besök på de centrala serveringsställen som lockar flest 
gäster, under den tid då nämnda risker är störst, när detta har varit möjligt. 
Samtliga serveringsställen har således inte fått ett tillsynsbesök under året, det rör 
sig då i stor utsträckning om serveringsställen där riskerna bedöms vara låga, t.ex. 
lunchrestauranger och särskilda boenden med serveringstillstånd. 
 
Sedan våren 2018 använder förvaltningen kreditupplysningstjänsten Syna.se 
vilket möjliggör bevakning av befintliga tillståndshavare i kommunen. 
Bevakningen innebär att handläggaren får en bevakningsrapport via e-post så 
snart en förändring skett hos tillståndshavaren. Denna bevakning har ersatt det 
tidigare remissförfarandet och har effektiviserat den inre tillsynen. Då brister 
upptäcks hos Syna ställer förvaltningen fortsatt remisser för fördjupade uppgifter 
om det bedöms nödvändigt. 
 
Tillsynen under året (såväl inre som yttre) har inte renderat i några administrativa 
ingripanden enligt 9 kap. AL från kommunen.  
 
Under hösten 2019 har ett restaurangråd sammankallats. Med anledning av den 
nya lagen om tobak och liknande produkter beslutades att bjuda in brett i 
kommunerna. Utöver restauranger med serveringstillstånd bjöds även övriga 
serveringsställen (restauranger och caféer) samt livsmedelsbutiker in, detta då 
lagen även innefattar utökade rökfria miljöer där samtliga dessa 
verksamhetsutövare ansvarar för att se till att ingen röker på uteserveringar eller 
vid entréer. Vid mötet deltog utöver alkoholhandläggare även polis, 
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miljöinspektörer och livsmedelsinspektörer från de tre kommunerna samt 
representanter från ca 15 verksamheter i de tre kommunerna.         
Under hösten 2019 tecknades nytt avtal med Landborgen AB som tillhandahåller 
det administrativa ärendehanteringssystemet AlkT. Detta innebär bland annat att 
ansökningsprocesser och tillsyn kommer att digitaliseras i större utsträckning och 
att ärenden om serveringstillstånd fortsättningsvis kommer att diarieföras och 
arkiveras digitalt i ett gemensamt system med Köpings kommun. Förvaltningen 
informerade även om detta under restaurangrådet och arbetet förväntas vara igång 
under första kvartalet 2020. 
 
Förvaltningens bedömning är att tillståndshavarna i kommunen generellt sköter 
verksamheterna på ett tillfredsställande sätt och är måna om att följa 
alkohollagens bestämmelser. 
 
 
 
 
Robert Koivunen 
Alkoholhandläggare 
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§  
Plan för tillsyn av serveringsställen enligt 
alkohollagen 2020 (SN 2020/16) 
Alkoholhandläggaren har upprättat ett förslag till tillsynsplan 2020 
för serveringsställen. Tillsynen ska ske systematiskt och på ett 
sådant sätt att alkoholpolitiska olägenheter undviks samt till skydd 
för folkhälsan. Kommunen har ett gemensamt ansvar med 
Polismyndigheten när det gäller tillsynen. 
 
Tillsynen görs i form av; 
- Inre tillsyn: är en rent administrativ tillsyn som genomförs med 

löpande sedan våren 2018 i huvudsak genom 
kreditupplysningstjänsten Syna.se samt restaurangrapporter 
från tillståndshavarna. 

- Yttre tillsyn: innebär oanmält besök på serveringsstället för att 
kontrollera att tillståndshavaren sköter serveringen i enlighet 
med alkohollagens regler. Denna tillsyn samordnas i regel med 
polismyndigheten. I största möjliga mån samverkar kommunen 
även med Skatteverket, Kronofogden, räddningstjänsten och 
andra berörda myndigheter. 

 
Kommunen ska också utgöra en stödjande funktion till tillstånds-
havare i kommunen genom utbildning.  
 
Kommunen är också sammankallande i ett gemensamt restaurang-
råd dit alla tillståndshavare i kommunerna Köping, Arboga och 
Kungsör bjuds in för att diskutera gemensamma frågor eller få 
information från kommunens alkoholhandläggare. Restaurangråd 
ska ske vid minst ett tillfälle per år. 
 
För närvarande finns fem serveringstillstånd i Kungsörs kommun. 
Av dessa bedöms att fyra kräver minst ett tillsynsbesök per år och 
ett minst två gånger per år. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Alkoholhandläggarens förslag till tillsynsplan 2020-01-16   
 

Förslag till beslut Socialnämnden fastställer föreslagen plan 2020 för tillsyn av 
serveringsställen i Kungsör kommun, enligt 9 kap alkohollagen. 
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Förslag om plan för tillsyn av serveringsställen enligt 
alkohollagen 2020 i Kungsörs kommun 
Socialnämnden ansvarar i Kungsörs kommun för tillsynen av serveringsställen 
enligt alkohollagen. Tillsynen ska ske systematiskt och på ett sådant sätt att 
alkoholpolitiska olägenheter undviks samt till skydd för folkhälsan. Tillsynen kan 
rendera i administrativa ingripanden från kommunens sida, men är i grunden till 
för att stödja näringsidkarna i kommunen så att de kan driva sin verksamhet i 
enlighet med de regler som gäller enligt lagar och förordningar. Det är även av 
stor vikt för kommunen att se till att det råder rättvisa konkurrensförhållanden för 
de näringsidkare som vill driva verksamhet i kommunen.  
 
I Kungsörs kommun tillämpas tillsynen när det gäller serveringstillstånd på ett 
sådant sätt att de ställen som säljer mest alkohol, och därmed också betalar mest 
tillsynsavgift, ska få den mest frekventa tillsynen. Förutom de inplanerade 
tillsynerna genomför kommunen också påkallade tillsyner. Tillsynerna är i regel 
oanmälda men inte dolda.  
 
Kommunen har ett gemensamt tillsynsansvar med Polismyndigheten när det gäller 
tillsyn enligt alkohollagen. Kommunen strävar efter att utöva tillsynen i 
samverkan med andra myndigheter i så stor utsträckning som möjligt. 
 
Tillsyn av serveringsställen 
Tillsyn enligt alkohollagen sker på två sätt. Dels genom så kallad inre tillsyn och 
dels genom så kallad yttre tillsyn. 
 
Inre tillsyn 
Kommunens inre tillsyn av verksamheten sker för att se till att de förutsättningar 
när det gäller personlig och ekonomisk lämplighet för tillståndshavare som förelåg 
vid tillståndets meddelande, fortsatt föreligger. Den inre tillsynen är rent 
administrativ och genomförs löpande sedan våren 2018 i huvudsak genom 
kreditupplysningstjänsten Syna.se. Tjänsten möjliggör bevakning av 
tillståndshavarna vilket innebär att handläggaren får information via e-post så fort 
det skett en förändring hos tillståndshavaren. Då tjänsten inhämtar uppgifter från 
bl.a. skatteverket, kronofogdemyndigheten och bolagsverket, behöver fördjupande 
remisser endast skickas till dessa då det är påkallat och inte på regelbunden basis 
som tidigare. Genom detta har den inre tillsynen effektiviserats och i stor 
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utsträckning automatiserats. Tillståndshavarna lämnar även in en 
restaurangrapport där de redovisar inköp och försäljning av alkoholdrycker.  
 
Yttre tillsyn 
Den yttre tillsynen innebär besök på serveringsstället. Denna tillsyn sker i syfte att 
kontrollera att tillståndshavaren sköter serveringen i enlighet med alkohollagens 
regler. Den yttre tillsynen omfattar även kontroll av ordningsläget utanför 
serveringsstället. Den yttre tillsynen samordnas i regel alltid med 
polismyndigheten. I största möjliga mån samverkar kommunen även med 
Skatteverket, Kronofogden och Räddningstjänsten eller andra berörda 
myndigheter. Yttre tillsyn sker i regel alltid oanmält och kan äga rum närsomhelst 
under serveringsställets öppettider.  
 
I Kungsörs kommun ska alla serveringsställen få yttre tillsyn vid minst ett tillfälle 
per år. Detta sker till de serveringsställen som säljer lite alkohol eller där de 
alkoholpolitiska olägenheterna bedöms som minst sannolika. De serveringsställen 
som säljer mycket alkohol eller som har en verksamhet som medför ökat 
tillsynsbehov ska få minst två tillsynsbesök per år. De ställen där 
alkoholförsäljning utgör en betydande del av omsättningen eller har en 
verksamhet som medför ett stort tillsynsbehov ska få minst tre tillsynsbesök per 
år. 
 
Förutom den yttre och inre tillsynen ska kommunen utgöra en stödjande funktion 
till tillståndshavarna i kommunen. Kommunen samverkar därför med 
Länsstyrelsen när det gäller utbildningar i ansvarsfull alkoholservering, samt 
erbjuder enklare utbildningar för nyanställd serveringspersonal till de 
tillståndshavare som anser sig behöva det.  
 
Dessutom är kommunen sammankallande till ett gemensamt restaurangråd där 
alla tillståndshavare i kommunerna Köping, Arboga och Kungsör bjuds in för att 
diskutera gemensamma frågor eller få information från kommunens 
alkoholhandläggare. Restaurangråd ska ske vid minst ett tillfälle per år. 
 
Under januari har förvaltningen genomfört en gemensam tillsynsplanering 
tillsammans med Polismyndigheten. Förhoppningen är att detta ska öka 
förutsättningarna för ett mer systematiskt tillsynsarbete. Effektiviteten förväntas 
öka då fokus för tillsynen har varit strategiskt viktiga tillfällen under året.  
 
Under hösten 2019 tecknade kommunen avtal med Landborgen AB rörande 
ärendehanteringssystemet AlkT. Detta innebär att ärenden om serveringstillstånd i 
kommunen från och med våren 2020 kommer att diarieföras och arkiveras digitalt 
i systemet som är gemensamt med Köpings kommun. Systemet möjliggör även 
för sökanden och tillståndshavare att göra ansökningar och 
kompletteringar/ändringar digitalt via kommunens hemsida och även tillsynen 
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digitaliseras i större utsträckning genom att dokumentationen sker via applikation 
i tjänstetelefonen som är direkt kopplad till systemet, istället för att använda 
papper och penna som tidigare. Förhoppningen är att detta ska innebära ökad 
tillgänglighet av kommunens tjänster rörande serveringstillstånd samt en positiv 
miljöpåverkan då det bör leda till färre transporter med papper/brev till 
kommunen och minskad pappersförbrukning.   
 
Serveringstillstånd i Kungsörs kommun 
 
Antal serveringstillstånd i kommunen 
den 1 januari 2019 

5 st 

Med behov av minst ett 
tillsynsbesök/år 

4 st 

Med behov av minst två 
tillsynsbesök/år 

1 st 

 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden i Kungsörs kommun föreslås besluta att anta föreslagen plan för 
tillsyn av serveringsställen enligt 9 kap. alkohollagen (2010:1622). Planen avser 
tillsynsverksamhet för år 2020.   
 
 
 
 
Robert Koivunen 
Alkoholhandläggare 
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§  
Uppföljning – Internkontroll 2019 
(SN 2019/9) 
Socialnämnden antog internkontrollplan för 2019 vid sitt samman-
träde i februari 2019.  
 
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: 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-17 - Uppföljning 
av internkontroll 2019 jämte bilaga 

 
Förslag till beslut Socialnämnden godkänner redovisningen av den interna kontrol-

len för 2019 
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Datum Vår beteckning 
2020-02-17 SN 2019/9 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Socialförvaltningen  
 Socialnämnden 
Vår handläggare  
Socialchef Lena Dibbern  
  
 
 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Uppföljning av internkontroll 2019 
Vid genomgång av den interna kontrollplanen för 2019 visar det sig att det finns 
avvikelser beträffande punkterna: 
 
• Styrdokument beslutade av SN, KS och KF, Styrdokumenten hålls aktuella 

och lättillgängliga. Flera styrdokument har reviderats, men fler behöver en 
genomgång.  
 
Förslag till åtgärd: Hela kommunen arbetar med att se över styrdokumenten 
2020 i projektet ”Dokumentreda”. 
 

• Trygghetslarm som inte fungerar – Kontroll är genomförd veckovis under 
hela året och åtgärder har genomförts löpande. Avvikelser har funnits men 
rättats till, bl.a. genomför hemtjänst kontrollerna från senhösten. 
 

 
En sammanställning av internkontrollpunkterna med kommentarer bifogas 
(bilaga 1). 
 
 
 
 
Lena Dibbern 
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Rutin 
- kontrollmoment 

Metod Uppföljning 
 

Ansvarig 
 

Delegering* 
- Delegationsordningen är relevant med avse-

ende på socialnämndens förvaltningsorgani-
sation och befattningar m.m. 

Årlig omarbetning av 
delegationsordningen 

Översyn av delegationen har skett och 
har varit uppe för beslut i social-nämn-
den. Delegationsordningen är anpassad 
efter senaste lagförändringar men be-
höver fortlöpande ses över. 

Respektive 
avdelningschef 

Dokumenthantering* 
- Aktuell dokumenthanteringsplan finns och 

är tillgänglig och relevant. 

Årlig genomgång Aktuell dokumenthanteringsplan finns 
men kommer under 2020 då en gemen-
sam översyn av alla förvaltningars do-
kumenthanteringsplaner ska gås igenom 
då alla förvaltningars dokumentplaner 
ska ses över. 

Förvaltningshandläggare 

Styrdokument beslutade av SN, KS och KF* 
- Styrdokumenten hålls aktuella och lättill-

gängliga. 

Komplett genomgång 
av samtliga styrdoku-
ment 

Under året har styrdokumenten gåtts 
igenom. Flera har reviderats och fler 
behöver revideras. Hela kommunen 
arbetar med att se över styrdokumenten 
i projektet ”Dokumentreda”. 

Respektive 
avdelningschef 

Styrdokument följs 
- För medarbetare okända styrdokument 

Genomgång på 
arbetsplatsträffar 

Genomgång av befintliga styrdokument 
sker regelbundet under året vid arbets-
platsträffar 

Respektive enhetschef 

Privat körning av kommunens bilar* 
- Privat körning av kommunens bilar 

Stickprov Under 2019 infördes elektroniska kör-
journaler på alla bilar, inga privata 
körningar har upptäckts vid kontroller.  

Respektive enhetschef  

Inventering bisysslor* 
- Inventering av bisysslor. 

Vid utvecklingssamtal Har genomförts inom alla verksamheter. 
Oklara bisysslor har stämts av med HR. 

Samtliga chefer 

Arbetsmiljö* 
- Riskanalyser och handlingsplaner finns 

Kontroll av att analy-
ser och planer görs 
vid större förändringar 

Riskanalyser med handlingsplan är bl.a. 
genomförda för båda projekten, föränd-
ringarna inom daglig verksamhet, bo-

Avdelningschef 
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2 
2019-02-17 

stad med särskild service, omflytt på 
Södergården samt Häggens och Näck-
rosens flytt. 

Rätt lön* 
- Rätt lön till rätt person samt att avdrag görs 

vid frånvaro 

Enligt rutin efter varje 
löneutbetalning  

Är avstämt månadsvis av respektive 
chef med rapport på ledningsgrupp. Ut-
över det kontrollerar vi även att vikarie-
kostnader kopplas till rätt verksamhet. 

Respektive chef 

Hot och våld* 
- Rutiner är kända och tillämpas vid behov 

Kontroll att rutiner 
finns och är kända och 
kan tillämpas 

Är kontrollerat inom hela förvaltningen. 
Utöver hot och våld finns ett i vår ar-
betsmiljöhandbok där olika rutiner följs 
upp olika månader som stäms av på 
ledningsgrupp. Större uppföljning av 
systematiskt arbetsmiljöarbete sker i 
januari varje år 

Respektive chef 

Tillbud och arbetsskador* 
- Rapportering sker enligt fastställda rutiner 

Kontroll att rutinen 
tillämpas 

Är utfört enligt rutinen som bekrivs 
ovan. 

Respektive chef 

Trygghetslarm som inte fungerar 
- Brukare får inte rätt insatser och kan inte 

påkalla hjälp. Brukare kan komma till skada 
utan att ha möjlighet att larma 

Kontroll via inlogg på 
varje larm 

Är genomfört veckovis under hela året 
och åtgärder har genomförts löpande. 
Avvikelser har funnits men rättats till, 
bl.a. genomför hemtjänst kontrollerna 
från senhösten. 

Systemadministratör 

Genomförande- och behandlingsplan  
- Om brukares genomförande- eller behand-

lingsplan ej är aktuell, ej är av god kvalitet, 
ej är upprättad i delaktighet, saknar 
uppföljning, finns risk att brukare får andra 
insatser än de som är beslutade 

Stickprov Är utfört inom hela förvaltningen lö-
pande under året. Fokus har hela året 
varit på aktuella genomförandeplaner. 
Hemtjänsten har dessutom under året 
med start oktober tillsatt IT-ombud samt 
genomlyst kontaktmannaskapet. Varje 
månad mäts antalet aktuella genomfö-
randeplaner och i december var alla 
GFP påbörjade 

Enhetschef 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2020-02-25   
 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen (inkl. tjänsteskrivelse med bilagor), 
personer med roll i internkontrollen, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

§  
Internkontrollplan 2020 för socialförvalt-
ningen (SN 2020/54) 
Intern kontroll innebär åtgärder som bidrar till att utveckla och 
säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och 
därmed minska risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel. 
 
Planen har föregåtts av att förvaltningen gjort en riskanalys där 
kontrollmoment definierats och värderats utifrån  
- hur stor sannolikhet det är att något skulle inträffa och 
- i så fall hur stor konsekvens detta skulle få 
 
Detta resulterar i ett riskvärde. Kontrollmoment med riskvärde på 
tio eller högre samt särskilt utvalda punkter som alla nämnder och 
bolag ska kontrollera tas med i årets interkontrollplan.  
 
För de kontrollmoment som tas med i interkontrollplanen tillförs 
uppgift om  
- hur och när kontroll ska ske 
- vem som ska göra den och  
- vart resultatet ska rapporteras 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 200-02-17 med bilagor 
 

Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att internkontrollen 2020 ska genomföras 
enligt socialförvaltningens förslag. Resultatet redovisas till social-
nämnden efter årets slut. 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2020-02-25   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen (inkl tjänsteskrivelse med bilaga), 
akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Uppföljning – Internkontroll 2019 
(SN 2019/9) 
Socialnämnden antog internkontrollplan för 2019 vid sitt samman-
träde i februari 2019.  
 
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: 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-17 - Uppföljning 
av internkontroll 2019 jämte bilaga 

 
Förslag till beslut Socialnämnden godkänner redovisningen av den interna kontrol-

len för 2019. 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2020-02-17 SN 2020/54 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Socialförvaltningen  

 Socialnämnden 
Vår handläggare  
Socialchef Lena Dibbern  

  
 
 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Intern kontrollplan 2020 
I bilaga redovisas en bruttolista över de kontrollmoment som ligger till grund 
för arbetet med internkontrollplan 2020 utifrån de förslag till kontrollmoment 
som inkommit bl.a. från fackliga organisationer. 
 
Utifrån reglementet för internkontroll och anvisningar till dessa har en risk-
analys av de olika kontrollmomenten genomförts (bilaga 1). I föreliggande 
förslag till plan för 2020 (bilaga 2) ingår alla kontrollmoment som bedömts 
med ett riskvärde på tio eller därutöver. Dessutom ingår de kontrollmoment 
som obligatoriskt ska ingå i den interna kontrollen (markerade med *). 

 
Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar godkänna upprättat förslag till intern kontrollplan för 
2020. 
 
 
 
 
Lena Dibbern  



Riskanalys för socialnämnden Bilaga 1 

 

1 (3) 
 

Enhet/kontrollområde 
Kontrollmoment 

Sannolikhet 
(1-5) 

Konsekvens 
(1-5) 

Riskvärde 
(S*K) 

Övergripande 

Delegering * 
- Delegationsordningen är relevant med avseen-

de på socialnämndens organisation och befatt-
ningar m.m. 

 
1 

 
5 

 
5 

Dokumenthantering * 
- Aktuell dokumenthanteringsplan finns och är 

tillgänglig och relevant. 

 
5 

 
2 

 
10 

Synpunkter och klagomål 
- Rutinen för synpunktshantering är okänd av 

brukare, anhöriga och personal 

 
2 

 
3 

 
6 

Styrdokument beslutade av SN, KS och KF * 
- Styrdokumenten hålls aktuella o lättillgängliga 

 
4 

 
3 

 
12 

Styrdokument följs 
- För medarbetare okända styrdokument 

 
4 

 
3 

 
12 

Privat körning av kommunens bilar * 
- Privat körning med kommunens bilar 

 
1 

 
2 

 
2 

Följs reglemente för bilanvändande 
- Rutinen är okänd av medarbetare 

 
5 

 
2 

 
10 

Personal 

Inventering bisysslor * 
- Okänd förekomst av bisysslor 

 
1 

 
1 

 
1 

Arbetsmiljö * 
- Riskbedömningar görs och handlingsplaner 

finns utifrån behov 

 
2 

 
4 

 
8 

Arbetstider 
- Kontroll av arbetstider – för mycket övertid 

 
2 

 
3 

 
6 

Rätt lön *  
- Rätt lön till rätt person samt att avdrag görs vid 

frånvaro 

 
2 

 
3 

 
6 

Hot och våld * 
- Rutiner är kända och tillämpas vid behov 

 
3 

 
3 

 
9 

Tillbud och arbetsskador * 
- Rapportering sker enligt fastställda rutiner 

 
3 

 
3 

 
9 

Belastningsregister 
- Kontroll belastningsregistret 

 
1 

 
3 

 
3 

Könsuppdelad statistik 
- Statistiken är uppdelad 

 
1 

 
3 

 
3 



Riskanalys för socialnämnden Bilaga 1 

 

2 (3) 
 

Enhet/kontrollområde 
Kontrollmoment 

Sannolikhet 
(1-5) 

Konsekvens 
(1-5) 

Riskvärde 
(S*K) 

Förbud att röka på arbetstid  
- Personalens efterlevnad av förbudet 

 
3 

 
3 

 
9 

Följs rutiner för rehabplaner 
- Rutinen efterlevs inte och dokumentation saknas 

 
2 

 
5 

 
10 

Verksamhet 

Brandskydd 
- Kontroll av brandskyddsregler och rutiner 

 
1 

 
5 

 
5 

Trygghetslarm 
- Kontroll av svars- och infinnandetid 

 
2 

 
4 

 
8 

Trygghetslarm som inte fungerar 
- Brukare får inte rätt insatser och kan inte på-

kalla hjälp. Brukare kan komma till skada utan 
att ha möjlighet att larma  

 
3 

 
5 

 
15 

Rättssäker myndighetsutövning 
- Uppföljning av tillsynsbeslut 

 
1 

 
5 

 
5 

Genomförande- och behandlingsplan  
- Om brukares genomförande- eller behand-

lingsplan ej är aktuell, ej är av god kvalitet, ej 
är upprättad i delaktighet, saknar uppföljning, 
finns risk att brukare får andra insatser än de 
som är beslutade 

 
3 

 
4 

 
12 

Incidentrapportering  
- Att inte oönskade beteenden och incidenter i 

verksamheten operativ hanteras och dokumen-
teras enligt gällande rutiner, på̊ ett tillräckligt 
tydligt sätt 

 
2 

 
4 

 
8 

Uppföljning av loggar i verksamhetssystem 
- Att inte medarbetare läser i akter där de inte har 

en vårdrelation 

 
3 

 
4 

 
12 

Att servicedeklarationer följs 
- Att inte brukare får den service nämnden 

beslutat ska gälla 

 
3 

 
4 

 
12 

Ekonomi 

Rätt arvode 
- Rätt arvode till familjehem och ontaktpersoner  

 
1 

 
4 

 
4 

Leverantörer 
- Kontrollera att inköp görs enligt avtal 

 
1 

 
4 

 
4 

Inköpskontroll 
- Redovisningskontroll av kvitton 

 
1 

 
4 

 
4 

  



Riskanalys för socialnämnden Bilaga 1 

 

3 (3) 
 

Enhet/kontrollområde 
Kontrollmoment 

Sannolikhet 
(1-5) 

Konsekvens 
(1-5) 

Riskvärde 
(S*K) 

Kontantbetalning hanteras riktigt 
- Kontrollera att kontantbetalning sker enligt 

gällande rutiner 

 
1 

 
5 

 
5 

Felaktigt utbetalt försörjningsstöd 
- Att inte försörjningsstöd utbetalas till fel person 

 
2 

 
5 

 
10 

Övrigt 

General data protection regulation (GDPR) 
- Reglerna i GDPR är tillgängliga 

 
2 

 
3 

 
6 

 



INTERNKONTROLLPLAN SOCIALNÄMNDEN 2020     
     
 

1 
2018-02-12 

Rutin 
- kontrollmoment (Vad?) 

Risk-
värde 

Metod 
(Hur?) 

Uppföljning 
(När?) 

Ansvarig 
(Vem?) 

Rapport till 

Övergripande 

Delegering* 
- Delegationsordningen är relevant med avse-

ende på socialnämndens förvaltningsorgani-
sation och befattningar m.m. 

5 Årlig omarbetning av 
delegationsordningen 

1 gång/år Respektive 
avdelningschef 

Förvaltningschef 

Dokumenthantering* 
- Aktuell dokumenthanteringsplan finns och 

är tillgänglig och relevant. 

10 Årlig genomgång 1 gång/år Förvaltnings-
handläggare 

Förvaltningschef 

Styrdokument beslutade av SN, KS och KF* 
- Styrdokumenten hålls aktuella och lättill-

gängliga. 

12 Komplett genomgång 
av samtliga styrdoku-
ment 

1 gång/år Respektive 
avdelningschef 

Förvaltningschef 

Styrdokument följs 
- För medarbetare okända styrdokument 

12 Genomgång på 
arbetsplatsträffar 

1 gång/år Respektive 
enhetschef 

Avdelningschef 

Privat körning av kommunens bilar* 
- Privat körning av kommunens bilar 

2 Stickprov 1 gång/år Respektive 
enhetschef  

Avdelningschef 

Följs reglemente för bilanvändande 
- Rutinen är okänd av medarbetare 

 
10 

Stickprov 1 gång/år Respektive 
enhetschef  

Avdelningschef 

Personal 
 

Inventering bisysslor* 
- Inventering av bisysslor. 

1 Vid utvecklingssamtal 1 gång/år Samtliga chefer Förvaltningschef 

Arbetsmiljö* 
- Riskanalyser och handlingsplaner finns 

8 Kontroll av att analy-
ser och planer görs 
vid större förändringar 

1 gång/år Avdelningschef Förvaltningschef 



INTERNKONTROLLPLAN SOCIALNÄMNDEN 2020 

2 
2018-02-12 

Rutin 
- kontrollmoment (Vad?) 

Risk-
värde 

Metod 
(Hur?) 

Uppföljning 
(När?) 

Ansvarig 
(Vem?) 

Rapport till 

Hot och våld* 
- Rutiner är kända och tillämpas vid behov 

9 Kontroll att rutiner 
finns och är kända och 
kan tillämpas 

1 gång/år Respektive chef Avdelningschef 

Rätt lön* 
- Rätt lön till rätt person samt att avdrag görs 

vid frånvaro 

6 Enligt rutin efter varje 
löneutbetalning  

Månadsvis Respektive chef Avdelningschef 
(vid avvikelse) 

Tillbud och arbetsskador* 
- Rapportering sker enligt fastställda rutiner 

9 Kontroll att rutinen 
tillämpas 

1 gång/år Respektive chef Avdelningschef 

Följs rutiner för rehabplaner 
- Rutinen efterlevs inte och dokumentation 

saknas 

 
10 

Kontroll att rutinen 
tillämpas 

Kvartalsvis Respektive chef Avdelningschef 

Verksamhet 

Trygghetslarm som inte fungerar 
- Brukare får inte rätt insatser och kan inte 

påkalla hjälp. Brukare kan komma till skada 
utan att ha möjlighet att larma 

15 Kontroll via inlogg på 
varje larm 

Veckovis Systemadmi-
nistratör 

Avdelningschef 

Genomförande- och behandlingsplan  
- Om brukares genomförande- eller behand-

lingsplan ej är aktuell, ej är av god kvalitet, 
ej är upprättad i delaktighet, saknar 
uppföljning, finns risk att brukare får andra 
insatser än de som är beslutade 

12 Stickprov 1 gång/år Enhetschef Avdelningschef 

Uppföljning av loggar i verksamhetssystem 
- Att inte medarbetare läser i akter där de inte 

har en vårdrelation 

10 Stickprov Kvartalsvis Enhetschef Avdelningschef 



INTERNKONTROLLPLAN SOCIALNÄMNDEN 2020 

3 
2018-02-12 

Rutin 
- kontrollmoment (Vad?) 

Risk-
värde 

Metod 
(Hur?) 

Uppföljning 
(När?) 

Ansvarig 
(Vem?) 

Rapport till 

Att servicedeklarationer följs 
Att inte brukare får den service nämnden 
beslutat ska gälla 

10 Stickprov Kvartalsvis Respektive chef Avdelningschef 

Ekonomi       
Felaktigt utbetalt försörjningsstöd 
Att inte försörjningsstöd utbetalas till fel person 10 Stickprov Kvartalsvis IFO-chef Socialchef 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2020-02-25   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen (inklusive tjänsteskrivelse med bilaga), 
akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Lägesrapport fördjupad samverkan – Avtal 
och överenskommelser inom individ- och 
familjeomsorg, familjerätt och alkoholhand-
läggning (SN 2017/179, SN 2020/31) 
Inom ramen för fördjupad samverkan har arbetsgrupper inom 
individ- och familjeomsorgen (IFO) regelbundet träffats och 
arbetat fram förslag till samarbeten inom IFO-området. Detta har 
resulterat i en rad överenskommelser och ett nytt avtal kring 
samverkan – samverkansavtal om familjehemsvård/jourfamilje-
hem. 
 
Avtal inom fördjupad samverkan ska beslutas av kommunstyrel-
sen.   

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialchefen Lena Dibberns tjänsteskrivelse 2020-02-17 inkl. 
sammanställning över alla överenskommelser och avtal inom 
individ- och familjeomsorg, familjerätt och alkoholhandlägg-
ning. 

 
Förslag till beslut Socialnämndens förslag: 
 

 Kommunstyrelsen beslutar godkänna samverkansavtal om 
familjehemsvård/jourfamiljehem. Socialchef Lena Dibbern får i 
uppdrag att teckna avtalet 

 
Detta görs inom ramen för fördjupad samverkan. 
 
Beslutet gäller under förutsättning att Arboga och Köpings kom-
muner fattar motsvarande beslut. 
 
 
Socialnämnden beslutar i övrigt lägga lägesrapporten fördjupad 
samverkan i KAK till handlingarna. 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2020-02-17 SN 2020/34 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Socialförvaltningen  
 Socialnämnden 
Vår handläggare  
Lena Dibbern  
  

 
 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Samverkan i KAK, avtal och överenskommelser 
inom IFO, familjerätt och alkoholhandläggning 
Arbetsgrupper inom IFO har regelbundet träffats och arbetat fram förslag till 
samarbeten inom IFO-området. Överenskommelserna och avtalen leder endera 
till minskade kostnader, ökad kvalité eller till att nyckelfunktioner kan garan-
teras. I bifogade dokument (bilaga 1) finns en sammanställning av alla överens-
kommelser och avtal.  
 
Ett avtal är nytt och behöver därför beslutas av kommunstyrelsen – samverkans-
avtal om familjehemsvård/jourfamiljehem.  
 
I det bifogade dokumentet finns också en rubrik om en gemensam 12-stegsbe-
handling inom missbruksvården. Denna är lämnad tom då denna samverkan inte 
fullt ut är färdigbehandlad. Förslag till avtal om gemensam behandlingsenhet för 
vuxna personer med beroendeproblematik kommer färdigställas under första 
halvåret 2020.  
 
Förslag till beslut   
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta enligt nedan 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
- godkänna samverkansavtal om Familjehemsvård/Jourfamiljehem enligt utred-

ningens förslag 
 
Detta görs inom ramen för fördjupad samverkan. 
 
 
 
Lena Dibbern 
Socialchef  
 



























































 

 
RAPPORT Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2020-02-17 SN 2019/103 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Socialförvaltningen  
 Socialnämnden 
Vår handläggare  
Socialchef Lena Dibbern  
  

 
 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Lägesrapport om arbetet med tidiga och samord-
nade insatser mellan socialförvaltningen samt 
barn- och utbildningsförvaltningen 
Nämnden har bett om återkoppling om hur samverkan mellan barn- och utbild-
ningsförvaltningen och socialförvaltningen fortskrider. 
 
Verksamheterna har nu arbetat fram ett gemensamt dokument, ODIN, som är 
färdigt för beslut av de båda förvaltningscheferna (bilaga 1).  
 
Förvaltningarna kommer fortsätta att arbeta med ett helhetsgrepp om vilka tidiga 
och samordnade insatser som skall utvecklas för att säkerställa att det inte blir ett 
glapp mellan de båda förvaltningarna. 
 
 
 
 
Lena Dibbern 
Socialchef   



  

 

 
 
 
 
 
 
 

ODIN 
- Offensivt Drogförebyggande Initiativ Nu 

 
 
 

Ett samverkans- och rutindokument mellan skola och  
IFO Öppenvårdsenheten/Utredningsenheten 

 
2020-02-11 
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1. Vad är ODIN? 
 
ODIN är ett namn taget från Arboga och i praktiken en arbetsmodell som bygger 
på samverkan mellan skola och socialtjänst. Själva arbetssättet är väl beprövat och 
används av flera kommuner i landet. De som ingår i ODIN från socialtjänsten är 
myndighetspersonal från mottagningen och öppenvårdens drogterapeuter, allt för 
att säkerställa en rättssäker och professionell hantering för den enskilde. 
 
Huvudsyftet med arbetsmodellen ODIN är att göra tidiga upptäckter av ungdomar 
som på grund av sitt beteende riskerar att hamna i missbruk/beroende. Avsikten är 
att de berörda ungdomarna med största möjliga enkelhet ska få tillgång till de 
åtgärder som krävs för att komma till rätta med problematiken. 
ODIN är också en del i ett förvaltningsövergripande samarbete i kommunen i 
frågor gällande missbruk/beroende med avsikt att få alla aktörer att se sin roll 
samt sträva mot samma mål. Arbetsmodellen ODIN verkar för att de resurser som 
finns hos olika aktörer i kommunen samlas för att skapa ett gemensamt 
förhållningssätt kring alkohol/droger i ett förebyggande syfte. 
 
All skolpersonal ska få kompetensstöd av öppenvårdens drogterapeuter i relevanta 
alkohol och drogfrågor. Även personal inom fritids- och kulturförvaltningen, som 
möter ungdomar i sin arbetsroll, kan få utbildning och information enligt 
ovanstående.  
Drogterapeuterna kan även medverka vid skolornas ANDT-dagar. 
 
Vårdnadshavare eller motsvarande ges, genom öppenvårdens drogterapeuter, 
möjlighet att få information och utbildning i frågor rörande missbruk/beroende. 
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2. Syfte och mål 
 
Huvudsyftet med arbetsmodellen ODIN är att göra tidiga upptäckter av ungdomar 
som på grund av sitt beteende riskerar att hamna i ett missbruk/beroende. Målet är 
att de berörda ungdomarna med största möjliga enkelhet ska få tillgång till de 
åtgärder som krävs för att komma till rätta med problematiken. ODIN är också en 
del i ett förvaltningsövergripande samarbete inom kommunen i frågor gällande 
missbruk/beroende med avsikt att få alla aktörer att se sin roll samt sträva mot 
samma mål.  
  
ODIN ska understryka noll tolerans mot droganvändning och göra det så svårt 
som möjligt att vara ung och missbruka. Det ska upplevas vara enkelt att få till 
den hjälp man behöver om man ändå hamnar där.  
 

3. Organisation 
 
ODIN är ett samarbete mellan olika aktörer som till exempel  
Individ- och familjeomsorgens mottagning och/eller öppenvårdsenhet, personal på 
skolorna, personal på fritidsgårdarna och polisen. 
 

4. Fortbildning av skolpersonal och andra 
 
Drogterapeuterna är beredda på att, utifrån skolans behov, minst en gång per läsår 
möta berörd skolpersonal för att fortbilda och informera om till exempel: 

 
• Det aktuella dagsläget i Kungsör gällande droger 
• Beskriva de mest aktuella drogerna 
• Tecken på droganvändning 
• Narkotikastrafflagen 
• Beskriva tanken med ODIN´s arbete och hur man jobbar 
• Med skolan diskutera de dilemman som kan uppkomma 
 

Vid de tillfällen då föräldrar och andra vuxna, till exempel vid föräldramöten, 
önskar information om läget i Kungsör bland ungdomar gällande droger 
genomförs ungefär samma upplägg som för skolpersonalen. 
 
För att informera föräldrar kan skolan även bjuda in drogterapeuterna till 
föräldramöten. 
 
 
 
 
 



ODIN - Samverkans- och rutindokument mellan skola och IFO 
Öppenvårdsenheten/Utredningsenheten 
 

 

4 
 
 

5. Information till skolelever 
 
Syftet är att ge elever kunskap om vad socialtjänsten kan erbjuda när man har en 
misstanke om eller känner oro för alkohol/narkotikabruk för egen del eller hos en 
kompis.  
Det är en fördel om drogterapeuterna kan komma in i ett så naturligt sammanhang 
som möjligt i skolan.  
 
Innehållet i informationen kan beröra: 

• Beskrivning av ODIN och vad socialtjänsten kan erbjuda och hur man 
arbetar i praktiken. 

• Vad man kan göra som elev, för egen del eller som stöd för annan, om 
man vet eller har misstankar om bruk av droger/alkohol. 

• Skolpersonalens ansvar att förmedla misstankarna vidare till 
socialtjänstens mottagning.  

• Vad avsikten och syftet med narkotikastrafflagen är, vad 
narkotikastrafflagen säger och vad konsekvenser av ringa narkotikabrott 
kan bli. 

• Vad som är missbruk och beroende. 
 

6. Fältarbete 
 
Drogterapeuterna och skolpersonal fältarbetar ute på ungdomarnas arenor på en 
del kvällar/nätter under året i samverkan med skola och polis. Detta sker främst 
vid så kallade högriskhelger som till exempel lucia och skolavslutning. 
 

7. Arbetsgång på kommunens skolor 
 
7.1 Grundskolan 
 
Vid ett akutläge då en elev är uppenbart påverkad i skolan ska individ- och 
familjeomsorgens mottagning kontaktas direkt för en orosanmälan. Även polis 
kan tillkallas och polisanmälan eftersom att droganvändning är ett brott. 
 
När det uppstår misstankar runt en elev för eventuellt droganvändande eller för ett 
frekvent och kanske destruktivt alkoholdrickande kan skolan kontakta 
öppenvården direkt. Alternativt görs en orosanmälan till mottagningen. Om 
personalen på skolan kontaktar rektor eller skolans elevhälsopersonal skall detta 
lyftas på skolans elevhälsoteam (EHT) eller elevhälsomöte (EHM).  
Efter beslut i skolans elevhälsoteam eller elevhälsomöte kallar skolan 
vårdnadshavarna och aktuell elev till en elevkonferens (EK) dit också 
representanter från IFO kan och bör bjudas in.  
 
Skolan håller i mötet och på detta tas även annan oro upp som kan tänkas hänga 
ihop med droganvändning och/eller alkoholanvändning som till exempel stor 
frånvaro eller kraftigt försämrade studieresultat. 
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Personalen från IFO presenterar sig och berättar varför man finns med. Man 
diskuterar tillsammans med ungdomen och vårdnadshavare om skolans oro eller 
det rykte man hört. Detta för att höra om ungdomen och vårdnadshavare känner 
till dessa och förstår varför skolan är orolig. 
 
Ofta är det svårt för eleven, oavsett relation till vårdnadshavare eller skolpersonal 
att på en rak fråga svara ärligt om de använder droger eller dricker alkohol på ett 
skadligt sätt. Förklaringen till det kan vara att den unge vet att narkotika är 
olagligt och så även alkohol eftersom eleven är under 18 år, och att hen är rädd för 
vilka konsekvenser det kan bli. Det kan också vara så att hen inte vill göra 
föräldrarna ledsna och arga.  
 
Återrapportering till skolan om vad som sker med eleven behandlingsmässigt ska 
ske kontinuerligt av den behandlande personalen efter samtycke med 
vårdnadshavarna. 

 
 7.2 Gymnasiet 

 
När det gäller ett eventuellt droganvändande eller ett destruktivt alkoholdrickande 
hos en gymnasieelev är arbetsgången i stort sett densamma som på grundskolan 
(se föregående sida).  
 
På gymnasiet är det dock ingen automatik i att vårdnadshavare eller motsvarande 
deltar i elevkonferenser i och med att berörd elev kan vara över 18 år. 
Förhoppningen är ändå att alla elever på gymnasieskolan, som nått 
myndighetsålder, ändå godkänner att vårdnadshavare får involveras.  
Men har en myndig elev ändå aktivt valt att inte godkänna vårdnadshavares 
deltagande hålls elevkonferensen med bara den enskilde eleven. 
Precis som i grundskolan kan och bör representanter från IFO kallas till 
elevkonferensen och där informera om sin funktion och sitt arbete samt att de 
även ansvarar för uppdrag som ges av socialtjänstens myndighetskontor.  
 
Skolan ska få kontinuerlig återkoppling om vad som sker med eleven 
behandlingsmässigt från individ- och familjeomsorgens sida. Detta med stöd av 
samtycke från elev och vid behov även vårdnadshavare. Det självklara målet med 
insatserna att eleven så fort det är möjligt ska bli drogfri och kunna fungera i 
studiesituationen. 
 
En gymnasieelev som bekräftas använda droger fortsätter om möjligt sina studier 
och vid behov med det stöd som Skollagen föreskriver. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2020-02-25   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen (inklusive tjänsteskrivelse med bilaga), 
akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Lägesrapport – Modell för samarbete för tidi-
ga och samordnade insatser kring ungdomar 
(SN 2019/103) 
Nämnden har bett om återkoppling om hur samverkan mellan 
barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen 
fortskrider. Verksamheterna har nu arbetat fram ett gemensamt 
dokument Offensivt Drogförebyggande Initiativ Nu (ODIN), som 
är färdigt för beslut av de båda förvaltningscheferna.   
 
Förvaltningarna kommer att fortsätta arbeta med ett helhetsgrepp 
om vilka tidiga och samordnade insatser som ska utvecklas för att 
säkerställa att det inte blir ett glapp mellan de båda förvaltningar-
na.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialchefen Lena Dibberns tjänsteskrivelse 2020-02-17 inkl. 
Samverkansdokumentet ODIN 

 
Förslag till beslut Socialnämnden tackar för rapporten och lägger den till handlingar-

na. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2020-02-15   
 
 

 
Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§  
Meddelanden delegationsbeslut (SN 2020/2) 

Socialnämndens myndighetsutskotts protokoll 2020-01-30, §§ 1-
16. 
 
Beslut som har fattats med stöd av delegationsordningen under 
januari månad är tillgängliga för nämnden under mötet. Nedan 
lämnas en jämförelse mot förra året gällande antal beslut/ärenden. 
 
Socialförvaltningen har fattat beslut enligt delegation. Jämförelse 
görs mot förra året. 
 
Försörjningsstöd  
 
 2019 2020 
 Bifall Avslag Belopp Bifall  Avslag  Belopp  
Januari 117 83 596396 128 115 699188 
Februari 109 94 624640    
Mars 126 124 635348    
April 112 132 539666    
Maj 124 132 604498    
Juni 137 127 736543    
Juli 125 101 525573    
Augusti 112 127 609319    
September 115 118 652101    
Oktober 147 126 847427    
November 131 102 711626    
December 117 119 626379    
 

  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2020-02-15   
 
 

 
Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

Beslut om utredning och behandling samt familjerätt 
 
 Utrednings- och 

behandlingsbeslut 
Familjerättsbeslut 

 2019 2020 2019 2020 
Januari 8 15 3 3 
Februari 3  5  
Mars 4  6  
April 10  5  
Maj 4  6  
Juni 5  4  
Juli 11  8  
Augusti 13  4  
September 6  5  
Oktober 12  7  
November 16  4  
December 13  2  
 
Färdtjänst och riksfärdtjänst 
 
 Färdtjänst 

Antal beslut 
Riksfärdtjänst 

Antal enkelresor 
 2019 2020 2019 2020 
 Bifall Avslag Bifall Avslag 
Januari 5 0 6 0 12 6 
Februari 5 0   10  
Mars 6 0   12  
April 4 0   13  
Maj 4 0   15  
Juni 8 1   24  
Juli 4 0   6  
Augusti 7 0   12  
September 6 0   8  
Oktober 8 0   14  
November 10 0     
December 10 0   28  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2020-02-15   
 
 

 
Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

Biståndsbeslut  
 
 Beslut enligt SoL 2019 Beslut enligt SoL 2020 
 Bifall Avslag  Bifall  Avslag 
Januari  52 6 45 2 
Februari  30 0   
Mars  35 1   
April  38 0   
Maj  34 2   
Juni  30 3   
Juli  35 0   
Augusti  26 1   
September 25 1   
Oktober  44 0   
November  49 2   
December  39 1   

 
 Beslut enligt LSS 2019 Beslut enligt LSS 2020 
 Bifall Avslag  Bifall  Avslag 
Januari  4 1 3 0 
Februari  0 0   
Mars  3 2   
April  2 0   
Maj  1 0   
Juni  1 0   
Juli  0 1   
Augusti  2 0   
September 2 0   
Oktober  1 0   
November  5 0   
December  3 0   
 

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

skotts protokoll 2020-01-30, §§ 1-16 
 
Förslag till beslut Socialnämnden lägger meddelandena om delegationsbeslut till 

handlingarna. 



 

 
RAPPORT 

 

 
 
Rapport av beslut i socialnämndens myndighetsutskott 2020-01-30 §§ 1-16 
 

§ Ärende/delegationshänvisning  Beslut/ 
kostnad 

1 Närvarorätt  

 Ärenden – vård och omsorg  

2 Korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS på korttidsboendet Solöga Beviljat  
₋ korttidsvistelse 

2 dygn/mån 
₋ ledsagarservice 

4 h/vecka 
2020-01-30 – 
2024-01-19 
Kostnad:  
3 100 - 4 700 
kr/dygn 

 Ärenden – vuxna  

3 Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen – Behandling på Valbo 
behandlingshem  

Bifall tre månader 
1 800 kr/dygn 

4 Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen – Förlängt stödboende på 
Frizon  

Bifall 2020-01-31 
– 08-31 
Kostnad:  
990 kr/dygn 

5 Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen – Förlängt stödboende på 
Per Aspera 

Bifall 2020-02-01 
– 15 
Kostnad:  
970 kr/dygn 

6 Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen – Förlängd behandling på 
Säviks behandlingshem  

Bifall 2020-02-01 
– 29 
Kostnad:  
2 149 kr/dygn 

7 Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen – Placering på 
utredningshem  

Bifall åtta veckor 
med pojkvän och 
barn när barnet är 
fött 
Kostnad: 468 048-
495 600 kr 

  



 

 
RAPPORT 

 

 

 Ärenden – övrigt  

8 Information – Magelungens arbete med barn, föräldrar och skola för 
att komma tillrätta med hög skolfrånvaro 

Till handlingarna 

9 Meddelande delegationsbeslut – förlängd utredningstid  Till handlingarna 

10 Meddelande delegationsbeslut – förlängd utredningstid  Till handlingarna 

11 Meddelande delegationsbeslut – Bistånd enligt 4 kap 1 § social-
tjänstlagen – utökad tillsyn, vård och behandling i öppenvård  

Till handlingarna 
Beviljat 2019-12-
29 – 2020-01-08 
Kostnad:  
5 300 kr/dygn 

12 Meddelande delegationsbeslut – Ändring av tidsbestämt beslut för 
placering 

Till handlingarna 

13 Meddelande delegationsbeslut – Omplacering enligt 11 § LVU  Till handlingarna 

14 Meddelande delegationsbeslut – Bistånd enligt 4 kap 1 § social-
tjänstlagen – placering på skyddat boende  

Till handlingarna 
Beviljat t.o.m. 
2020-03-26 
Kostnad:  
4 800 kr/dygn 

15 Meddelande delegationsbeslut – Bistånd enligt 4 kap 1 § social-
tjänstlagen – omplacering och utredning via Alternatus   

Till handlingarna 
Beviljat: 
- omplacering till 

HVB-hem under 
åtta veckor 

- utredning under 
åtta veckor 

Kostnad: 5 771 
kr/dygn 

16 Aktuella institutionsplaceringar Till handlingarna 

 
 
 
 
Eva Kristina Andersson 
Nämndsekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Socialnämnden 2020-02-25   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive akt 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§  
Meddelanden 
Socialchef Lena Dibbern har  
- förlängt avtalet för Viva – licens, underhålls- och supportavtal 

fram till och med den 31 december 2021. Dnr SN 2020/22 
- tecknat avtal och överenskommelser kring samverkan i KAK 

inom individ- och familjeomsorg, familjerätt och 
alkoholhandläggning. Dnr SN 2020/34 

 
Ekonomichef Anette Gårlin har undertecknat  
- ramavtal Beställningstrafik av busstransporter. Dnr SN 

2020/30 
- ramavtal Riksfärdtjänst. Dnr SN 2020/35 
- ramavtal Färdtjänst. Dnr SN 2020/48 
 
Alkoholhandläggare Robert Koivunen har undertecknat avtal med 
Landborgen AlkT AB om programvaran AlkT. Dnr SN 2019/31 
 
Meddelande 1/2020 från Sveriges Kommuner och Regioner: 
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och 
Regioner om psykisk hälsa 2020. Av meddelandet framgår bl.a. att  
- kommunerna får dela på 200 000 000 kronor för fortsatt 

utvecklingsarbete utifrån handlingsplaner och förstärkning av 
kommunernas roll och utveckling av mobila lösningar eller 
liknande. Medlen fördelas efter befolkningsmängd. 

- kommunerna får dela på 100 000 000 kronor för 
kunskapsbaserad och säker häls- och sjukvård och socialtjänst. 
Medlen fördelas efter befolkningsmängd. 

- kommunerna ska redovisa genomförda insatser och 
användningen av medlen i en rapport senast den 21 mars 2020. 

Dnr SN 2020/33 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2020-02-25   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive akt 

Utdragsbestyrkande  

 
 

Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2020:5 Ett starkare 
skydd för välfärdssystemen. 
 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har den 3 februari 2020 
gjort en extra livsmedelskontroll på Trygghetsboendet Misteln, 
Häggen 2. Den visar fortsatt avvikelse gentemot lagstiftningens 
krav på diskrummet. Dnr SN 2020/36 
 
Återrapportering till Socialstyrelsen har gjorts för 2019 års  
- statsbidrag för stärkt bemanning inom den sociala barn- och 

utbildningsvården Dnr 2019/25 
- statsbidrag för att stärka insatserna för barn och unga med 

psykisk ohälsa Dnr SN 2019/23 
- utvecklingsmedel för arbetet mot våld i nära relationer.  

Dnr SN 2019/109 
- statsbidrag för habiliteringsersättning. Dnr SN 2020/15 
- statsbidrag för förstärkning av äldreomsorgen. Dnr SN 2020/49 
 
Inspektionen för vård och omsorg har 2020-02-07 beslutat avsluta 
sitt ärende med tillsyn av nämndens arbete med att identifiera 
enskildas behov och planera för insatser inom socialnämndens 
ansvarsområde för äldreomsorg i Kungsörs kommun. De har inte 
uppmärksammat några brister inom de områden som till tillsynen 
omfattar. Dnr SN 2019/111 

 
Förslag till beslut Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 
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