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Plats och tid

  
Kommunhuset, Hellqvistsalen, tisdagen den 18 juni 2019, klockan 13.30-16.50, ajournering 
13.45-14.10. 

 

Beslutande Linda Söder Jonsson (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg (L), Mattias 
Söderlund (V), AnneMarie Andersson (C), Yrjö Björkqvist (M), Eleonor Westlund (C) och 
Britt-Marie Häggkvist Back (SD). 

Tjänstgörande  
ersättare Ann-Catrin Cederlund (S) 

 

Ersättare  Åse Verner (S), Eva-Carin Sandbom (L), Yvonne Ericsson (M) och Anders Frödin (SD). 

Övriga  
deltagande  Socialchef Lena Dibbern och nämndsekreterare Eva Kristina Andersson 

 
Under § 62 även enhetschef Josefina Ackelman-Thunholm och undersköterska Marina 
Svensson 

 

Utses att justera Eleonor Westlund 
Ersättare för 
justerare Britt-Marie Häggkvist Back 

Justeringens  
plats och tid Individ- och familjeomsorgens kontor 2019-06-19, klockan 13.00 

Underskrifter 

 
Sekreterare  

 .................................................................................... Paragrafer       62-73 
 Eva Kristina Andersson  

 
Ordförande  
 
 .......................................................................………………………………………………………………………............ 
 Linda Söder Jonsson 

 
Justerande  
 
 ................................................................................................................................................................................................. 
 Eleonor Westlund 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Socialnämnden 
Sammanträdes-  
datum 2019-06-18, §§ 62-73 
Datum då  
protokoll anslås 2019-06-20  Datum då anslag  

tas bort 2019-07-12  

Förvaringsplats 
av protokollet Kansliet 
 

Utdragsbestyrkande 
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§ 62 

Presentation av Årets medarbetare våren 
2019 (SN 2019/104) 
Socialchef Lena Dibbern presenterar Marina Svensson som utsett 
till årets medarbetare våren 2019. Marina arbetar som underskö-
terska på Misteln och har under flera års tid brunnit för hygien-
arbete. 
 
Nämnden uppvaktar henne med en blomma och ett diplom. 
Enheten kommer att bjudas på tårta. 
 
Marina tackar så mycket och beskriver, tillsammans med enhets-
chefen Josefina Ackelman-Thunholm, arbetet med god basal 
hygien vid omvårdnad. 
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§ 63 

Redovisning av medarbetarenkäten 2019 
(SN 2019/102) 

 Socialchefen Lena Dibbern redovisar övergripande förvaltningen 
resultat av årets medarbetarenkät.  
 
Sammantaget är medelvärdet 3,8 för hur nöjd man är med 
Kungsörs kommun som arbetsgivare.  

 
 Resultatet kommer att jämföras med resultatet för två år sedan då 

senaste undersökning gjordes. Arbete kommer också att göras i 
arbetsgrupperna där man ska enas om tre saker man vill bevara och 
tre saker som man vill förändra.  

 
Beslut Nämnden tackar för informationen och lägger enkäten till 

handlingarna. 
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§ 64 

Information från förvaltningen (SN 2019/10) 
De viktigaste övergripande händelserna, för vård- och omsorg 
samt för individ- och familjeomsorg under maj 2019 har samman-
ställts. 
 
Utöver detta informerar socialchefen Lena Dibbern om  
 läget kring samverkan i KAK: 

- Gemensam medicinskt ansvarig sjuksköterska – ingen 
kvalificerad sökande. Pausat. (Dnr SN 2018/173 

- Gemensam alkoholhandläggning – Arboga pausat, de 
tycker det ska in i myndighetsförbundet (Dnr SN 2019/31) 

- Ungdomsmottagning – samverkan med Köping kommer att 
göras 

 att Inspektionen för vård och omsorg vill granska att social-
nämnderna kontrollerar att de verksamheter där de placerar 
barn har tillstånd. Begärda uppgifter kommer att lämnas av 
enhetschef Josef Szidó (Dnr SN 2019/85) 

 att en kvalitetsutvecklare kommer att börja centralt på förvalt-
ningen från den 1 september 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

 Sammanställning 2019-06-05 – Periodens viktigaste händelser 
maj 2019  

 
Beslut  Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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§ 65 

Fördjupad samverkan – Budget- och skuld-
rådgivning (SN 2019/91) 
Inom ramen för fördjupad samverkan har ett flertal av socialtjäns-
tens ansvarsområden utretts. Bland annat har en utredning om för-
utsättningarna för en gemensam budget- och skuldrådgivning i 
Västra Mälardalen initierats.  
 
Det förslag som nu finns om fördjupad samverkan i dessa frågor 
omfattar Arboga och Kungsörs kommuner. Arboga kommun har 
två handläggare med utbildning inom området.  
 
Syftet med att föreslå en gemensam budget- och skuldrådgivnings-
verksamhet mellan Arboga och Kungsör är att  

- minska sårbarheten då Arboga kan ha två handläggare som på 
delar av sina tjänster arbetar med denna verksamhet. Samver-
kan kan också ske med Köpings kommun även om de har 
handläggningen i egen regi  

- säkerställa att denna nyckelkompetens finns inom kommuner-
nas verksamhet 

- underlätta ärendehanteringen då närheten mellan kommunerna 
kortar restiderna och mer tid kan läggas på handläggningen.  

 
Kungsörs andel i en gemensam verksamhet kommer att uppgå till 
30 procent av en tjänst vilket motsvarar det tjänsteköp som idag 
görs via Västerås stad. 
 
Organisatoriskt föreslås att budget- och skuldrådgivningsverksam-
heten hanteras av Arboga för båda kommunernas räkning.  

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-03 
 
Beslut  Socialnämnden förslag: 

 
Kommunstyrelsen beslutar att  

- godkänna samverkan om gemensam budget- och skuldrådgiv-
ning mellan kommunerna Arboga och Kungsör 
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- ge socialchef Lena Dibbern ges i uppdrag att teckna avtal om 
detta. 

 
Detta gör inom ramen för fördjupad samverkan. 
 
Beslutet gäller under förutsättning att Arboga kommun fattar 
motsvarande beslut. 
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§ 66 

Budgetuppföljning per den 31 maj 2019  
(SN 2019/32) 
Socialchefen Lena Dibbern informerar om att nämnden ser ut att 
klara årets budget om inget dramatiskt händer. Verksamheterna 
kring främst äldreomsorg och barn- och ungdomsvård ligger över 
budget.  
 
Beläggningsläget i nämndens boenden presenteras. Här framgår 
bl.a. att många önskar trygghetsboende. 
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§ 67 

Undantag från gällande riktlinjer för färd-
tjänst (SN 2019/96) 

 Färdtjänst är en service som är till för att den som har en funk-
tionsnedsättning ska kunna resa på samma sätt som en person utan 
funktionsnedsättning. 

 
 Resor som faller utanför rätten till bistånd och som inte faller inom 

färdtjänstlagen kan beviljas med stöd av bestämmelserna i 4 
kapitel 2 § socialtjänstlagen (SoL). 

 
 Förvaltningen redogör för två undantag som skulle kunna verkstäl-

las med stöd av bestämmelserna i 4 kap. 2 § SoL och kostnaden 
för den enskilda med stöd av 11 § färdtjänstlagen: 

 
a) Arbetsresor till annan kommun – Undantag skulle gälla perso-

ner, som inte har rätt till arbetsresor via Försäkringskassan och 
som beviljas färdtjänst med stöd av 4 kap 2 § SoL.  
 
Tre alternativ redovisas: 

- ett generellt beslut kring att det är den enskildes ansvar att 
ta sig till och från arbetet som övriga medborgare. Ingen 
justering av kostnader för arbetsresor görs 

- ett generellt beslut att färdtjänstkostnad för arbetsresor bör 
vara samma kostnad som för ett pendlarkort som för övriga 
medborgare utan körkort 

- inget generellt beslut fattas eftersom varje enskilt fall är 
unikt och får avgöras från fall till fall utifrån Socialtjänst-
lagen 4 kap 2 §, bistånd utöver vad som följer av 1 § om 
det finns skäl för det 

 
b) Resor till och från skola – Ungdomar som läser på gymnasie-

skola får gratis resor med lokaltrafik till och från skolan. Per-
soner med funktionsnedsättning, som inte kan använda sig av 
lokaltrafik för att ta sig till gymnasieskolan, får resebidrag 
motsvarande ett månadskort. Om den enskilde behöver färd-
tjänst till skolan blir kostnaden därmed mycket höga. 
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Tre alternativ redovisas: 

- beslut fattas först när förvaltningen tillsammans med en 
jurist utrett nya generella riktlinjer och var kostnaderna bör 
ligga  

- socialnämndens fattar beslut om viljeinriktning innebäran-
de att alla elever ska ha gratis resor till och från gymnasie-
skolan.  

- inget generellt beslut fattas efter som varje fall är unikt och 
får avgöras från fall till fall utifrån Socialtjänstlagen 4 kap 
2 §, bistånd utöver vad som följer av 1 § om det finns skäl 
för det 

 
SN överläggning Eva-Carin Sandbom (L) anmäler jäv och lämnar rummet. 
 
Beslut Socialnämnden avvaktar med beslut om eventuellt undantag från 

gällande riktlinjer för färdtjänst som verkställs med stöd av 
bestämmelserna i 4 kap. 2 § SoL och kostnaden för den enskilda 
med stöd av 11 § färdtjänstlagen för 

- arbetsresor till annan kommun för personer, som inte har 
rätt till arbetsresor via Försäkringskassan. Detta görs i 
avvaktan på att förvaltningen tillsammans med en jurist 
arbetar fram riktlinjer för hur undantag ska bedömas 

- gratis resor till och från gymnasieskola för ungdomar med 
funktionsnedsättning och som inte kan använda sig av lokal-
trafik för att ta sig till skolan. Detta görs i avvaktan på att 
förvaltningen tillsammans med en jurist utrett nya generella 
riktlinjer och förslag på var kostnaderna bör ligga. 
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§ 68 

Flytt av Näckrosens verksamhet till Tallås-
gården p.g.a renovering (SN 2019/97) 
Förvaltningen föreslår att Näckrosens verksamhet ska flyttas till 
Tallåsgården. 
 
I samband med att Södergården ska renoveras behöver verksam-
heterna på boendet evakueras för att skapa utrymme för renove-
ringen.  
 
För personer boende på Näckrosen bedöms det bästa vara att flytta 
till Tallåsgården. Där finns idag flera verksamheter som riktar sig 
till målgruppen med funktionsvariationer som då blir tillgängliga 
för dessa personer. Verksamheten kommer troligen inte behöva 
flytta tillbaka till Södergården efter renoveringen. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-10 
 

Beslut Socialnämnden beslutar flytta Näckrosens verksamhet till Tallås-
gårdens lokaler. 
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69 

Tillfällig ändring av delegationer och attest-
rätt under sommaren 2019 (SN 2019/98) 
En tillfällig ändring av delegationsordning och attestordning före-
slås under chefernas semestrar sommaren 2019. Förvaltningen har 
sammanställt ett förslag med uppgift om vem som ersätter respek-
tive chef och under vilka veckor. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-10, reviderad 
 

Beslut Socialnämnden beslutar om tillfällig ändring i delegationsord-
ningen och attestordningen under sommaren 2019, enligt förvalt-
ningens förslag. 
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§ 70 

Meddelanden delegationsbeslut (SN 2019/) 
Socialnämndens myndighetsutskotts protokoll 2019-05-23, §§ 57-
65. 
 
 
Beslut som har fattats med stöd av delegationsordningen under 
mars månad är tillgängliga för nämnden under mötet. Nedan 
lämnas en jämförelse mot förra året gällande antal beslut/ärenden. 
 
Försörjningsstöd  
 

 2018 2019 
 Bifall Avslag Belopp Bifall  Avslag  Belopp 
Januari 107 78 544512 117 83 596396
Februari 116 61 540698 109 94 624640
Mars 104 82 636623 126 124 635348
April 104 83 529043 112 132 539666
Maj 91 76 550499 124 132 604498
Juni 129 97 684511   
Juli 105 88 469666   
Augusti 107 78 611880   
September 88 59 470748   
Oktober 89 62 439616   
November 150 109 795737   
December 115 71 457119   

 
  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 

 Blad 

Socialnämnden 2019-06-18  13 
 
 

 
Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

Beslut om utredning och behandling samt familjerätt 
 

 Utrednings- och 
behandlingsbeslut

Familjerättsbeslut 

 2018 2019 2018 2019
Januari 15 8 16 3
Februari 8 3 4 5
Mars 16 4 7 6 
April 6 10 4 5
Maj 11 4 5 6
Juni 8 5 
Juli 12 3 
Augusti 8 5 
September 4 7 
Oktober 11 4 
November 6 3 
December 10 12 

 
Färdtjänst och riksfärdtjänst 
 

 Färdtjänst 
Antal beslut

Riksfärdtjänst 
Antal enkelresor

 2018 2019 2018 2019 
 Bifall Avslag Bifall Avslag 
Januari 9 0 5 0 14 12
Februari 6 0 5 0 3 10
Mars 2 0 6 0 16 12
April 7 0 4 0 11 13
Maj 11 0 4 2 15 15
Juni 9 0  23 
Juli 14 0  14 
Augusti 4 0  15 
September 9 0  11 
Oktober 8 0  14 
November 7 0  24 
December 2 0  28 
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Biståndsbeslut  
 

 Beslut enligt SoL 2018 Beslut enligt SoL 2019
 Bifall Avslag Bifall  Avslag
Januari  54 2 52 6
Februari 37 4 30 0
Mars  46 2 35 1
April  48 2 38 0
Maj  60 0 34 2
Juni  55 2  
Juli  34 1  
Augusti 46 0  
September 40 0  
Oktober 43 1  
November 45 2  
December 29 2   

 
 Beslut enligt LSS 2018 Beslut enligt LSS 2019
 Bifall Avslag Bifall  Avslag
Januari  1 0 4 1
Februari 1 0 0 0
Mars  3 2 3 2
April  4 0 2 0
Maj  2 0 1 0
Juni  1 0  
Juli  6 1  
Augusti 1 1  
September 0 1  
Oktober 1 0  
November 2 2  
December 2 0  

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

 Sammanfattande rapporter från socialnämndens myndighets-
utskotts protokoll 2019-05-23, §§ 57-65. 

 
Beslut  Socialnämnden beslutar att lägga meddelandena om delegations-

beslut till handlingarna. 
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§ 71 

Meddelanden 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har gjort hälsoskydds-
tillsyn enligt miljöbalken 

- Gruppbostad Häggen och Kinnekulle dagverksamhet.  
Dnr SN 2019/87 

- Gruppbostad Grindstugan. Dnr SN 2019/88 

 

Inspektionen för vård och omsorg granskar kommunernas kontroll 
av tillstånd för konsultverksamhet. Dnr SN 2019/85 

 

En polisanmälan har gjort om stöld på Tallåsgårdens gruppboende. 
Dnr SN 2019/84 

 

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Peterson har undertecknat 
en överenskommelse om samverkan mellan Region Västmanland 
och respektive kommun i Västmanland avseende äldre.  
Dnr SN 2018/96 

 

Socialnämnden i Arboga kommun har den 29 maj 2019,  

- § 103 antagit riktlinjer för alkoholservering i Köping, Arboga 
och Kungsörs kommuner 

- § 104 reviderat delegationsförteckning gällande Alkohollagen 
så att delegationen blir lika i Köping, Arboga och Kungsörs 
kommuner 

Besluten gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslu-
tar om samverkansavtal gällande gemensam alkoholhandläggning i 
Västra Mälardalen. Dnr SN 2019/31 

 

 
Beslut Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 
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§ 72 

Uppdrag att ta fram modell för samarbete i 
form av tidiga och samordnade insatser 
kring ungdomar (SN 2019/103) 
Ett möte har skett mellan barn- och utbildningsnämndens och 
socialnämndens presidier tillsammans med en tjänsteman från var 
förvaltning. Man konstaterade att det finns ett behov av ett gemen-
samt fokus kring ungdomsfrågor.  
 

Beslut Socialnämnden ger socialchefen i uppdrag att medverka i ett sam-
arbete med barn- och utbildningsförvaltningen för att ta fram en 
arbetsmodell för tidiga och samordnade insatser kring ungdomar. 

 
 Socialnämnden begär en återrapportering till septembermötet. 
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§ 73 

Hälsningsord 
Ordföranden Linda Söder Jonsson (S) tackar ledamöter, ersättare 
och tjänstemän för arbetet under första halvåret och önskar trevlig 
sommar.  
 
Övriga önskar ordföranden detsamma.  
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