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Sammanträdande organ Socialnämnden  
Tid Tisdagen den 24 april 2018, kl. 13:30 
Plats Hellqvistsalen, kommunhuset  
  

Förslag till justerare: Eleonor Westlund 

Förslag till ersättare för justerare: Ewa Granudd 
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Pågående projekt  SN 2018/33 

Förslag på verksamhetsbesök: Enheten Arbetsmarknad och försörjning,  
16/5 kl 13.00 

 
 
Linda Söder-Jonsson 
Ordförande 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2018-04-24   
 
 
 

§  
Information om Dataskyddsförordningen - 
GDPR (SN 2018/45) 
 

 

Kvalitetsutvecklare Johanna Raland  
informerar muntligt vid sammanträdet. 

 

 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

 

Utdragsbestyrkande  

 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2018-04-24   
 
 
 

§  
Information från förvaltningen (SN 2018/7) 

 

Utöver förvaltningschefens och avdelnings-
chefernas månadsrapporter lämnas information 
muntligt vid sammanträdet. 

 

 
Beslutsunderlag  Följande rapporter utgör underlag i ärendet: 

• Individ- och familjeomsorgschefen Åse Björkmans rapport 
2018-04-xx, skickas separat 

• Vård- och omsorgschefen Kenneth Petterssons rapport  
2018-04-16 

    
Förslag till beslut Socialnämnden lägger informationerna till handlingarna. 

 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 



VO-A4-april nämnd den 16 april 2018 

 

 

 

Kommentar till ekonomiskt resultat 
Siffror börjar finnas i systemet, men visst tekniskt strul fortfarande. Det innebär att vi inte 
kan se korrekt resultat ännu. Den verksamhet vi vet som har haft ökade kostnader och borde 
ligga med ett minusresultat är grindstugan. Eftersom daglig verksamhet frigörs tillkommer 
två anställningar på heltid. Dessa kan till ca 60% vinnas av att mindre dagpass behövs på 
Grindstugan.  
 

Personalnyckeltal Januari 2018-feb 2018 föregående år 
*Frisknärvaro totalt (%) * * 
Män - - 
Kvinnor - - 
*Inga nya siffror framtagna för 2018 
 

Personalnyckeltal januari tom mars 2018 föregående år 
Sjukfrånvaro totalt (%) 9,72 11,44 
Män 9,74 8,03 
Kvinnor 9,72 11,82 
 

 

 

Periodens viktigaste händelser 
-Ytterligare en träff kring 6.6.a på Grindstugan, inväntar skriftligt från arbetsmiljöverket. 
Kort- och långsiktig plan är upprättad och alla schemarader är bemannade. Daglig 
verksamhet frigörs från slutet av april. 
- Heldag nationella riktlinjer för demenssjukdom 16/3 
- Demensutbildningar påbörjad (se bilaga för vad varje medarbetare ska genomföra under 
2018) 
Thunstall hade ej gått igenom nya larmet innan inflytt av Lärken i nybyggnationen- medförde 
en hel del merjobb för medarbetare och anhöriga och skapade onödig oro 
-Flytt för brukare gick över förväntan 
- Verkställande av de 4 nya platserna demens beräknas verkställas i slutet av april 
-Torkild sköld har haft inspirationsföreläsningar för alla anställda i kommunen 
-Arbetsmiljöverket har granskat äldreomsorgen, återkoppling 24/4 
-Länsgemensamma riktlinjer samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård klara 
-Inspirationsdag välfärdsteknik  i Västerås 18/4 för 6 personer inkl ordförande nämnd 

Ekonomiskt resultat januari- mars 2018 
avvikelse från budget föregående år prognos helår 
   

Kommentar till personalnyckeltal 
Korttidsfrånvaron är fortfarande hög, medan långtidssjukfrånvaron minskat. Vi fortsätter 
vårt arbete för att minska sjukfrånvaro och öka frisknärvaro.   

Kommentar till kvalitetsnyckeltal 
Inget resultat från någon kvalitetsmätning denna månad, därför bifogar vi 2018 utbildning 
för alla anställda inom demenssjukdom  



VO-A4-april nämnd den 16 april 2018 

Kompetensutveckling demenssjukdom och demensomvårdnad 2018 
Antalet äldre ökar och där med antalet personer med demenssjukdom. 

Under 2018 kommer det inom Vård och omsorg ske utbildningsinsattser som är inriktade på 
kompetensutveckling inom demenssjukdom och demensomvårdnad. Utbildningsinsatserna kommer 
riktar sig till omvårdnadspersonal, HSL-personal och chefer. Det kommer vara både webutbildningar 

och föreläsningstillfällen. 

Nedanstående utbildningar är obligatoriska, du signerar i rutan ”utfört” vart efter du gjort 
utbildningarna. En del av webutbildningarna kommer ge dig ett kursintyg, lämna det till enhetschef. 

Alla utbildningar ska vara utförda senast 181220. 
Lämna in den signerade blanketten till enhetschef. 

Lycka till! 

 
Är du nyfiken och vill ta del av ännu mer material så kan vi tipsa om nedanstående:  

• Nationella demensriktlinjer:  
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017-12-2 

  
•  Checklista - Miljöanpassningar som bidrar till ökad delaktighet- Stöd för att underlätta 

aktivitet och delaktighet för personer med demenssjukdom 
http://www.mfd.se/globalassets/dokument/publikationer/checklistor/2017/2015-7-
checklista-miljoanpassningar-som-bidrar-till-okad-delaktighet.pdf 

Obligatoriska utbildningar Webutbildning/föreläsning  Utförd 
Webutbildning nollvision – klar 
innan du går på 
utbildningstillfälle nollvison  

http://moodle.demenscentrum.se/moodle/  

Föreläsning nollvision Föreläsning- bokas via chef/administratör  
Webutbildning demens ABC http://moodle.demenscentrum.se/moodle/login/index.php/  
Webutbildning demens ABC 
plus särskilt boende (för dig 
som arbetar på SÄBO/korttids)  

http://moodle.demenscentrum.se/moodle/login/index.php  

Webutbildning demens ABC 
plus hemtjänst (för dig som 
arbetar i hemtjänst) 

http://moodle.demenscentrum.se/moodle/login/index.php  

Webutbildning åldern har sin 
rätt (för dig som arbetar med 
LSS) 

http://moodle.demenscentrum.se/moodle/mod/scorm/view.php?id=197  

Tidiga tecken (LSS) Föreläsning- bokas via chef/administratör  
Ljudpodd ”måltiden för den 
demenssjuke” 

https://wacano.se/  

Kort film om BPSD  
 

http://www.bpsd.se/ (klicka på filmem till höger ”BPSD registret”)  

Webutbildning BPSD http://www.bpsd.se/media/player/player.html  
Föreläsning demenssjukdom 
steg 1 

Föreläsning- bokas via chef/administratör  

Föreläsning demenssjukdom 
steg 2 

Föreläsning- bokas via chef/administratör  

Föreläsning demenssjukdom 
steg 3 

Föreläsning- bokas via chef/administratör   

Ditt namn:  
 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017-12-2
http://www.mfd.se/globalassets/dokument/publikationer/checklistor/2017/2015-7-checklista-miljoanpassningar-som-bidrar-till-okad-delaktighet.pdf
http://www.mfd.se/globalassets/dokument/publikationer/checklistor/2017/2015-7-checklista-miljoanpassningar-som-bidrar-till-okad-delaktighet.pdf
https://wacano.se/
http://www.bpsd.se/


Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Socialnämnden 2018-04-24   
 
 
 

§  
Information om feriepraktik 2018  
(SN 2018/43) 

Socialchefen informerar om att enheten Arbetsmarknad och 
försörjning har en budget för feriepraktikplatser som motsvarar 
45 platser, 450 tkr. När sista datum för ansökan om plats gått ut 
har enheten fått in 54 ansökningar. Det arbete som nu tar vid är 
att matcha personer till de befintliga feriepraktikplatserna. Det är 
enhetens erfarenhet att någon/några tackar nej då de erbjuds 
plats.  

Om alla 54 ungdomar tackar ja till feriepraktikplats kommer 
enheten att göra ett underskott på denna verksamhet med 90 tkr. 
Om verksamheten ska hålla sig inom budgeterade ramar för 
denna verksamhet och erbjuda 45 ungdomar platser kommer 
prioriteringen att vara att barn i utsatta familjer får förtur framför 
andra barn. 

Förvaltningens bedömning är att alla som tackar ja till plats 
erbjudas detta. 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Förvaltningens skrivelse 2018-04-13   

 
Förslag till beslut Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Enhetschefen för arbetsmarknad och försörjning och 
akten 

Utdragsbestyrkande 

 



 

 
 Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2018-04-13  
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
  
  
Vår handläggare  
Lena Dibbern, socialchef  
  
 
 
 
  

Information om feriepraktikplatser 2018 
 

Enheten Arbetsmarknad och försörjning har en budget för feriepraktikplatser 
som motsvarar 45 platser, 450 tkr. När sista datum för ansökan om plats gått ut 
har enheten fått in 54 ansökningar. Det arbete som nu tar vid är att matcha 
personer till de befintliga feriepraktikplatserna. Det är enhetens erfarenhet att 
någon/några tackar nej då de erbjuds plats.  

Om alla 54 ungdomar tackar ja till feriepraktikplats kommer enheten att göra 
ett underskott på denna verksamhet med 90 tkr. Om verksamheten ska hålla sig 
inom budgeterade ramar för denna verksamhet och erbjuda 45 ungdomar 
platser kommer prioriteringen att vara att barn i utsatta familjer får förtur 
framför andra barn. 

Förvaltningens bedömning är att alla som tackar ja till plats erbjudas detta. 

 

 

Lena Dibbern 

Socialchef 

 

 

 

 

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 
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Socialnämnden 2018-04-24   
 
 
 

§  
Budget, mål och investeringar (SN 2018/46) 
 

 

Handlingarna skickas separat.  

 

 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

 

Utdragsbestyrkande  

 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2018-04-24   
 
 
 

§  
Budgetuppföljning per den 31 mars 2018  
(SN 2018/22) 
 

Uppföljning lämnas vid sammanträdet,  
inklusive rapport om bl.a.  
- beläggningsstatistik och  

    - uppföljning av placeringar 
 

 

 

 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2018-04-24   
 
 
 

§  
Socialnämndens mål 2018, komplettering 
med indikatorer (SN 2017/192) 

Socialnämnden beslutade i oktober 2017 att anta mål för 2018. 

Socialnämnden har inte tagit ställning till vilka mått och 
indikatorer förvaltningen ska redovisa för de beslutade målen. 
Om indikatorer och mätetal finns beslutade är det lättare att 
bedöma måluppfyllelsen. Socialförvaltningen har inkommit med 
förslag till mått och indikatorer, som grundar sig på de 
synpunkter som nämnden framförde vid genomgång av tänkbara 
indikatorer vid marssammanträdet. Några ytterligare synpunkter 
har till dagens datum inte inkommit till förvaltningen. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialnämndens protokoll 2017-10-31, § 134 
• Socialnämndens protokoll 2018-03-20, § 43 
• Förvaltningens skrivelse 2018-04-13 

 
Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att komplettera 2018 års mål med 

föreslagna mått och indikatorer. 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 



 

 
 Sida 1 (4) 

Datum Vår beteckning 
180413  
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
 Socialnämnden 
  
Vår handläggare  
  
  
 
 
 

Socialnämndens mål 2018 kompletteras med 
indikatorer 
Socialnämnden har inte tagit ställning till vilka mått och indikatorer 
förvaltningen ska redovisa för de beslutade målen. Om indikatorer och 
mätetal finns beslutade är det lättare att bedöma måluppfyllelsen. 
Nedanstående förslag till indikatorer grundar sig på de synpunkter som 
nämnden framförde vid genomgång av tänkbara indikatorer vid 
marssammanträdet. Några ytterligare synpunkter har till dagens datum 
inte inkommit till förvaltningen.   
 
Mål 1: 
I socialnämnden verksamheter ska den enskildes upplevelser av trivsel, trygghet och 
delaktighet öka varje år med 2016 som basår  
 
Mått: upplevelsen ska öka med 2 % 2018 jämfört med 2017. 
 
Indikatorer för trivsel: 
Särskilt boende: 
1. Andel som är nöjda/mycket nöjda med sitt boende, MMiK 24 
2. Andel som är nöjda med maten, Brukarbedömningen (BB) 
3. Andel som är nöjda med måltidsmiljön (BB) 
4. Andel som är nöjda med boendemiljön (BB) 

a) Trivsam lägenhet 
b) Trevliga gemensamma utrymmen 
c) Trivsam utemiljö 

Hemtjänst: 
5. Andel som är nöjda/mycket nöjda med hemtjänst KKiK 27 
LSS-boenden: 
6. Möjlighet till fritidsaktiviteter efter kl 21,00, KKiK 21 
7. Möjlighet till så många individuellt anpassade aktiviteter som önskas, KKiK 28 
8. Möjlighet att ta emot gäster eftere kl 21.00, KKiK 28 
9. Trivs du hemma? Egen enkät 
Socialpsykiatri: 
10. Trivs du hemma? Egen enkät 
 

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 



   
  Sida 2 (4) 
 Datum Vår beteckning 
   
 Ert datum Er beteckning 
   

 
 

Index för trivsel räknas ut genom att summera samtliga resultat och dividera med 
antalet indikatorer. 
 
Indikatorer för trygghet: 
Särskilt boende: 
1. Andel som känner sig ganska/mycket trygga med att bo på SÄBO, 

BB 
Hemtjänst: 
2. Andel som känner sig ganska/mycket trygga med sin hemtjänst, BB 
Socialpsykiatri: 
3. Får du den hjälp du vill ha hemma? Egen enkät 
IFO: 
4. Andel ungdomar som inte kommit tillbaka ett år efter avslutad 

utredning, KKiK 29 
LSS-boende: 
5. Hot eller våld mot brukare har inte förekommit på boendet under 

senaste sex månaderna, KKiK 28 
LSS-boende och socialpsykiatri, egen enkät 
6. Bryr sig personalen om dig? 
7. Pratar personalen så du förstår? 
8. Känner du dig trygg med personalen? 
9. Andel som inte du rädd för något hemma? 
 
Index för trivsel räknas ut genom att summera samtliga resultat och 
dividera med antalet indikatorer 
 
Indikatorer för delaktighet: 
Särskilt boende: 
1. Möjlighet välja när gå till sängs? KKiK 22 
2. Möjlighet välja nät stiga upp? KKiK 22 
Hemtjänst: 
3. Möjlighet välja tid för insats, KKiK 25 
4. Erbjuds välja personal som pratar hemsprå, KKiK 
LSS-boende: 
5. Har möjlighet att planera mat, handla, livsmedel mm, KKiK 28 
Har möjlighet bestämma över vilken mat som serveras, KKiK 28 
6. Får du bestämma om saker som är viktiga för dig? Egen enkät 
Alla verksamheter 
7. Den enskildes delaktighet i utrednings-/genomförande- plan, Egen mätning 
 
Index för delaktighet räknas ut genom att summera samtliga resultat och dividera 
med antalet indikatorer. 
 

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 



   
  Sida 3 (4) 
 Datum Vår beteckning 
   
 Ert datum Er beteckning 
   

 
 

Index för målet är en sammanvägning av de tre olika delmålen. 
 
Mål 2:  
Antal externa insatser och placeringar ska minska med 2016 som basår 
 
Mått: placeringarna ska minska med 2 % 2018 jämfört med 2017 

Indikatorer: 
Andel dygn respektive kostnaderna för familjehem, institution/HVB, 
kontaktfamilj och externa öppna insatser, månadsvis rapport på nämnden  
 
 
Mål 3 
Frisknärvaron i socialnämndens verksamheter ska öka 
 
Mått: Frisknärvaron ska öka med 2 % och sjukfrånvaron minska med 2 
% 

Indikatorer: 
Statistiken redovisas enhetsvis och med ett index för hela förvaltningen.. 
 
Mål 4: 
Socialtjänstens insatser förebygger att barn och ungdomar hamnar i ett 
långvarigt beroende av socialtjänst 
 
Indikator:  
Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka ett år efter avslutad 
insats/utredning, KKiK 29 
 
Mått: Andel ungdomar som inte kommer tillbaka inom ett år efter 
avslutad insats ska öka med 4 %. 

Mål 5: 
Socialnämndens verksamheter motverkar utanförskap och arbetslöshet 
 
Mått: Arbetslösheten ska minska med 2 % årligen med 2016 som bas 
 
Indikatorer:  
1. Hur stor andel av befolkningen får försörjningsstöd? KKiK 31 
2. Andel förvärvsarbetande i kommunen, KKiK 30 
3. Andel öppet arbetslösa utan åtgärd 
4. Arbetslösa i arbetsmarknadsåtgärd 
5. Andel arbetslösa i målgruppen utrikes födda 

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 



   
  Sida 4 (4) 
 Datum Vår beteckning 
   
 Ert datum Er beteckning 
   

 
 

6. Andel arbetslösa ungdomar 18-24 år 
7. Deltagare som börjar arbeta efter deltagande i AoF 
8. Andel vuxna personer med långvarigt beroende av bistånd 
 
Index för arbetslöshet räknas ut genom addera indikator 2 och 3.  
 
 
Förslag till beslut:   
 
Socialnämnden föreslås besluta att 
 
o Komplettera 2018 års mål med de föreslagna mått och indikatorer  

 
 

I tjänsten 
 
 
 
Lena Dibbern 
Förvaltningschef  

 
 

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 
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Socialnämnden 2018-04-24    
 
 
 

§  
Misteln från särskilt boende till 
trygghetsboende (SN 2013/45) 
Socialnämnden beslutade 2013-04-23 § 24 att Misteln ska 
avvecklas från särskilt boende till seniorboende med fem platser 
per år med start 2013. Detta beslut har enbart kunnat verkställas 
vid två tillfällen sedan 2013. Skälet till att fem lägenheter per år 
inte kunnat avvecklas är att servicebostad som särskild 
boendeform fortfarande finns kvar som biståndsbeslut. För att 
möjliggör en avveckling behöver denna biståndsform avvecklas. 
 
Förvaltningen förslår nu att i stället för ett Seniorboende inrätta ett 
Trygghetsboende. Definitionen av Seniorbostad är att det är en 
boendeform för personer som är eller kommer att bli pensionärer 
inom en snar framtid t.ex. det är möjligt att flytta in i boendet från 
55 års ålder. 
 
Begrepp Trygghetsbostad lanserades i äldreboendedelegationens 
slutbetänkande ”Bo bra hela livet” (SOU 2008:113). Där föreslogs 
att begreppet trygghetsbostäder och definition av sådana skulle 
skrivas in i lag. Dock blev det inga ändringar i lagstiftningen då 
det inte ansågs nödvändigt. Kommunerna har ett ansvar för 
bostadsförsörjningen och därmed krävs det ingen särskild 
lagstiftning som ger kommunerna uttrycklig befogenhet att 
tillhandahålla trygghetsbostäder. Boendeformen är ämnad för äldre 
som har behov av ökad trygghet, vilket exempelvis kan vara en 
följd av att de känner sig oroliga eller ensamma. 
 
Till skillnad från äldreboenden ingår varken mat, service, 
omvårdnad eller sjukvård. Däremot är det ett krav att bostäderna 
ska vara funktionellt utformade, att boendet ska ha 
gemenskapslokaler för måltider, samvaro, hobby och rekreation 
samt personal på angivna tider. Eftersom det finns seniorboenden, 
som i likhet med trygghetsboende, är funktionellt utformade och 
har gemenskapslokaler, tillgänglig personal och trygghetslarm är 
det i vissa fall liten eller ingen skillnad mellan ett seniorboende 
och ett trygghetsboende. Åldersgränsen för att få flytta till ett 
trygghetsboende är dock ofta högre än för seniorboenden.  
Av detta skäl föreslås att det inrättas Trygghetsboende och inte 
Seniorboende då Mistelns serviceboende avvecklas. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten och socialförvaltningen 

Utdragsbestyrkande  

 
 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Pension%C3%A4r
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Socialnämnden 2018-04-24    
 
 
 
 Socialnämnden konstaterade vid sitt sammanträde 2018-03-20 att 

förvaltningens förslag bör förtydligas med hur själva hanteringen 
av kö och anvisning ska gå till och återremitterade därför ärendet 
till förvaltningen. 
 
Av socialchefens reviderade tjänsteskrivelse 2018-04-13, framgår 
att personer som känner att en lägenhet i trygghetsboendet skulle 
bidra till att öka tryggheten och minska beroendet av hjälp, bör ha 
möjlighet att ansöka om förtur. Prövning av förtur görs av 
biståndshandläggare. Vid tilldelning av en lägenhet gäller först 
förturen, men om det finns flera som är beviljade förtur är det 
ködatumet som styr vem som får lägenheten. Finns det inga 
förturer gäller enbart ködatumet. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Socialnämndens protokoll 2013-04-23, § 24 
• Socialnämndens protokoll 2018-03-20, § 39 
• Socialchefen Lena Dibberns tjänsteskrivelse 2018-03-12, 

reviderad 2018-04-13 
 
Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att: 
 
 – avveckla Serviceboende som biståndsform och 

 
 – ersätta Serviceboende med tillgång till Trygghetsboende 
 
 – definiera Trygghetsboende som ”Med trygghetsboende avses 

bostadslägenheter för personer 75 år och äldre och som har behov 
av ökad trygghet. I Trygghetsboendet finns utrymmen där de 
boende har möjlighet till gemensamma måltider, samvaro, hobby 
och rekreation och där det under vissa angivna tider finns personal 
tillgänglig som kan stödja de boende med olika typer av 
hemtjänstinsatser” 
 
– införa regel om att bitåndshandläggare prövar rätten till förtur för 
personer vars behov av trygghet kan tillgodoses genom 
trygghetsboende och därmed minska beroendet av hjälp, samt 
 
– socialförvaltningen hanterar kö och anvisning av 
Trygghetsbostäder. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten och socialförvaltningen 

Utdragsbestyrkande  

 
 



 

 
 Sida 1 (2) 

Datum Vår beteckning 
180312 
Reviderat 180413 

SN 2013/45 

Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
 Socialnämnden 
  
Vår handläggare  
  
  
 
 
 

Misteln från särskilt boende till Trygghets-
boende 
 
Ett beslut fattades i socialnämnden 2013-04-23 om att Misteln ska 
avvecklas från särskilt boende till seniorboende med fem platser per år 
med start 2013. Detta beslut har enbart kunnat verkställas vid två 
tillfällen sedan 2013. Skälet till att fem lägenheter per år inte kunnat 
avvecklas är att servicebostad som särskild boendeform fortfarande finns 
kvar som biståndsbeslut. För att möjliggör en avveckling behöver denna 
biståndsform avvecklas.  
 
Av socialnämndens tidigare beslut framgår att Misteln ska avvecklas 
från särskilt boende till Seniorboende, förvaltningen förslår nu nämnden 
att i stället för ett Seniorboende inrätta ett Trygghetsboende. 
 
Definitionen av Seniorbostad är att det är en boendeform för personer 
som är eller kommer att bli pensionärer inom en snar framtid t.ex. det är 
möjligt att flytta in i boendet från 55 års ålder.  
 
Begreppet Trygghetsbostad lanserades i äldreboendedelegationens slutbetänkande 
”Bo bra hela livet” (SOU 2008:113). Där föreslogs att begreppet trygghetsbostäder 
och definition av sådana skulle skrivas in i lag. Begreppet trygghetsbostäder nämns 
också i ”Värdigt liv i äldreomsorgen” (prop. 2009/10:116). Det blev inga ändringar i 
lagstiftningen eftersom det inte ansågs nödvändigt. Kommunerna har ett ansvar för 
bostadsförsörjningen och därmed krävs det ingen särskild lagstiftning som ger 
kommunerna uttrycklig befogenhet att tillhandahålla trygghetsbostäder. 
Boendeformen är ämnad för äldre som har behov av ökad trygghet, vilket 
exempelvis kan vara en följd av att de känner sig oroliga eller ensamma.  
 
Till skillnad från äldreboenden ingår varken mat, service, omvårdnad eller sjukvård. 
Däremot är det ett krav att bostäderna ska vara funktionellt utformade, att boendet 
ska ha gemenskapslokaler för måltider, samvaro, hobby och rekreation samt 
personal på angivna tider. Eftersom det finns seniorboenden, som i likhet med 
trygghetsboende, är funktionellt utformade och har gemenskapslokaler, tillgänglig 
personal och trygghetslarm är det i vissa fall liten eller ingen skillnad mellan ett 
seniorboende och ett trygghetsboende. Åldersgränsen för att få flytta till ett 

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 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Pension%C3%A4r


   
  Sida 2 (2) 
 Datum Vår beteckning 
   
 Ert datum Er beteckning 
   

 
 

trygghetsboende är dock ofta högre än för seniorboenden. Av detta skäl föreslås att 
det inrättas Trygghetsboende och inte Seniorboende då Mistelns serviceboende 
avvecklas. 
 
Personer som känner att en lägenhet i trygghetsboendet skulle bidra till att öka 
tryggheten och minska beroendet av hjälp, bör har möjlighet att ansöka om förtur. 
Prövning av förtur görs av biståndshandläggare. Vid tilldelning av en lägenhet gäller 
först förturen, men om det finns flera som är beviljade förtur är det ködatumet som 
styr vem som får lägenheten. Finns det inga förturer gäller enbart ködatumet.   

 
Förslag till beslut: 
 
Socialnämnden föreslås besluta att 
 
o avveckla Serviceboende som biståndsform och     

 
o ersätta Serviceboende med tillgång till Trygghetsboende  

 
o definiera Trygghetsboende som ”Med trygghetsboende avses 

bostadslägenheter för personer 75 år och äldre och som har behov av ökad 
trygghet. I Trygghetsboendet finns utrymmen där de boende har möjlighet till 
gemensamma måltider, samvaro, hobby och rekreation och där det under vissa 
angivna tider finns personal tillgänglig som kan stödja de boende med olika 
typer av hemtjänstinsatser”  

 
o införa regel om att biståndshandläggare prövar rätten till förtur för personer 

vars behov av trygghet kan tillgodoses genom trygghetsboende och därmed 
minska beroendet av hjälp samt 

 
o socialförvaltningen hanterar kö och anvisning av Trygghetsbostäder 

 
 

I tjänsten 
 
 
 
Lena Dibbern 
Förvaltningschef  

 
 

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 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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§ 39 
Misteln från särskilt boende till 
trygghetsboende (SN 2013/45) 
Socialnämnden beslutade 2013-04-23 § 24 att Misteln ska 
avvecklas från särskilt boende till seniorboende med fem platser 
per år med start 2013. Detta beslut har enbart kunnat verkställas 
vid två tillfällen sedan 2013. Skälet till att fem lägenheter per år 
inte kunnat avvecklas är att servicebostad som särskild 
boendeform fortfarande finns kvar som biståndsbeslut. För att 
möjliggör en avveckling behöver denna biståndsform avvecklas. 
 
Förvaltningen förslår nu att i stället för ett Seniorboende inrätta ett 
Trygghetsboende. 
 
Definitionen av Seniorbostad är att det är en boendeform för 
personer som är eller kommer att bli pensionärer inom en snar 
framtid t.ex. det är möjligt att flytta in i boendet från 55 års ålder. 
 
Begrepp Trygghetsbostad lanserades i äldreboendedelegationens 
slutbetänkande ”Bo bra hela livet” (SOU 2008:113). Där föreslogs 
att begreppet trygghetsbostäder och definition av sådana skulle 
skrivas in i lag. Det blev inga ändringar i lagstiftningen då det inte 
ansågs nödvändigt. Kommunerna har ett ansvar för 
bostadsförsörjningen och därmed krävs det ingen särskild 
lagstiftning som ger kommunerna uttrycklig befogenhet att 
tillhandahålla trygghetsbostäder. Boendeformen är ämnad för äldre 
som har behov av ökad trygghet, vilket exempelvis kan vara en 
följd av att de känner sig oroliga eller ensamma. 
 
Till skillnad från äldreboenden ingår varken mat, service, 
omvårdnad eller sjukvård. Däremot är det ett krav att bostäderna 
ska vara funktionellt utformade, att boendet ska ha 
gemenskapslokaler för måltider, samvaro, hobby och rekreation 
samt personal på angivna tider. Eftersom det finns seniorboenden, 
som i likhet med trygghetsboende, är funktionellt utformade och 
har gemenskapslokaler, tillgänglig personal och trygghetslarm är 
det i vissa fall liten eller ingen skillnad mellan ett seniorboende 
och ett trygghetsboende. Åldersgränsen för att få flytta till ett 
trygghetsboende är dock ofta högre än för seniorboenden.  

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten och socialförvaltningen 

Utdragsbestyrkande  

 
 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Pension%C3%A4r


Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2018-03-20   9 
 
 

Av detta skäl föreslås att det inrättas Trygghetsboende och inte 
Seniorboende då Mistelns serviceboende avvecklas. 

 
SN överläggning Under överläggningen konstaterades att förvaltningens förslag bör 

förtydligas med hur själva hanteringen av kö och anvisning ska gå 
till. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Socialnämndens protokoll 2013-04-23, § 24 
• Socialchefen Lena Dibberns tjänsteskrivelse 2018-03-12 

 
 
Beslut Socialnämnden beslutar återremittera ärendet till förvaltningen 

för ett förtydligande av hur hantering av kö och anvisning av 
Trygghetsboende ska ske. 

 
  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten och socialförvaltningen 

Utdragsbestyrkande  

 
 









Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2018-04-24   
 
 
 

§  
Nedläggning av faderskapsutredning 

 

Sekretessärende. Föredras på sammanträdet. 

 

   
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2018-04-24   
 
 
 

§  
Rapportering av ej verkställda gynnande 
biståndsbeslut (SN 2018/2) 
Socialförvaltningen ska lämna en statistikrapport över hur många 
gynnande beslut enligt  

• socialtjänstlagens (SoL) 4 kapitel, §§ 1 och 9 samt  
• lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

§ 28 f-g 

som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive 
beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut 
gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive 
beslut. Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade.  
 
 

Rapporten lämnas vid sammanträdet. 
 

 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2018-04-24   
 
 
 

§  
Meddelanden delegationsbeslut (SN 2018/8) 
Socialnämndens myndighetsutskotts protokoll 2018-03-21, §§ 20-
36 och 2018-04-11, § 37. 
 
Socialnämndens presidium har fattat beslut om utformningen av 
svar till Inspektionen för vård och omsorg, gällande tillsyn över 
kommunens socialtjänst (SN 2017/157). 
 
Socialförvaltningen har fattat beslut enligt delegation. Jämförelse 
görs mot förra året. Under sammanträdet är pärm med delegations-
beslut tillgänglig för nämnden att studera. 
 
Försörjningsstöd  
 
 2017 2018 
 Bifall Avslag Belopp Bifall  Avslag  Belopp  
Januari 84 30 360429 107 78 544512 
Februari 84 31 400475 116 61 540698 
Mars 104 42 614095 104 82 636623 
April 78 37 408678    
Maj 97 48     
Juni       
Juli       
Augusti       
September 92 60 407403    
Oktober 84 45 471193    
November 97 45 453290    
December 101 78 527864    
 

  

 
Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Socialchefen, akten 

Utdragsbestyrkande  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Socialnämnden 2018-04-24   
 
 

Beslut om utredning och behandling samt familjerätt 
 
 Utrednings- och 

behandlingsbeslut 
Familjerättsbeslut 

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

Antal beslut 
Riksfärdtjänst 

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

 
 

  

 
Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Socialchefen, akten 

Utdragsbestyrkande  
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Sammanträdesdatum 
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Socialnämnden 2018-04-24   
 
 

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

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

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Sammanfattande rapport från socialnämndens myndighets-
utskotts protokoll 2018-03-21, §§ 20-36 

• Sammanfattande rapport från socialnämndens myndighets-
utskotts protokoll 2018-04-11, § 37. 

 
Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Socialchefen, akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Socialnämnden 2018-04-24   
 
 
 
Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att lägga meddelandena om delegations-

beslut till handlingarna. 
 
Socialnämnden beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att 
fortlöpande avrapportera de åtgärder som vidtagits för att 
säkerställa att de av Inspektionen för vård och omsorg påtalade 
bristerna i kommunens socialtjänst inte upprepas. 

 
Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Socialchefen, akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 



 

 
RAPPORT 

 

 
 
Rapport av beslut i socialnämndens myndighetsutskott 2018-03-21 §§ 20-36 
 

§ Ärende/delegationshänvisning  Beslut/ 
kostnad 

 Ärenden till myndighetsutskottet – ensamkommande  

20 Rapport – Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § 
socialtjänstlagen 

Till handlingarna 

21 Rapport – Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § 
socialtjänstlagen 

Till handlingarna 

22 Rapport – Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § 
socialtjänstlagen 

Till handlingarna 

23 Rapport – Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § 
socialtjänstlagen 

Till handlingarna 

24 Rapport – Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § 
socialtjänstlagen 

Till handlingarna 

25 Rapport – Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § 
socialtjänstlagen 

Till handlingarna 

26 Begäran enligt 2a kap 10 § SoL – överflytt av ärende till Uppsala 
kommun 

Begäran om att 
överta ansvar  

27 Begäran enligt 2a kap 10 § SoL – överflytt av ärende till Halmstads 
kommun 

Begäran om att 
överta ansvar 

28 Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen i form av familjehem  Avslag 

 Ärenden – Barn   

29 Övervägande av fortsatt vård enligt LVU 2 § Beviljat fortsatt 
vård för perioden 
2018-04-01--09-21 

 Ärenden – Vuxna  

30 Rapport – övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänst-
lagen 

Till handlingarna 

31 Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen – tandvård Bifall enligt 
kostnadsförslag.  

Kostnad: 5 455 kr 



 

 
RAPPORT 

 

 

32 Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen – förlängning av 
behandling på Måviken rehabcenter 

Bifall för perioden 
2018-04-01--06-30 

Kostnad: 1 750 
kr/dygn 

33 Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen – förlängning av 
behandling på Solgläntas behandlingshem 

Bifall förlängd 
behandling för 
perioden 2018-04-
12--08-20 

Kostnad: 1 150 
kr/dygn 

Bifall utslussning 
för perioden 2018-
08-21--12-21 

Kostnad: 200 
kr/dygn 

34 Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen – placering på Frizons 
motivationsboende 

Bifall förlängd 
placering för 
perioden 2018-04-
01--06-30 

Kostnad: 1 515 
kr/dygn 

 Ärenden – övrigt  

35 Meddelande delegationsbeslut Till handlingarna 

36 Aktuella institutionsplaceringar Till handlingarna 

 



 

 
RAPPORT 

 

 
 
Rapport av beslut i socialnämndens myndighetsutskott 2018-04-11 § 37 
 

§ Ärende/delegationshänvisning  Beslut/ 
kostnad 

 Ärenden – Barn   

37 Ansökan om vård enligt 2 § LVU Ansökan hos 
Förvaltningsrätten 
om vård enligt 
LVU 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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§  
Meddelanden 
Migrationsverkets Bosättningsenhet har skickat reviderad års-
planering för mottagande av nyanlända. Ingen förändring för 
Kungsörs kommun. Enligt planen kommer inga nyanlända att 
anvisas till Kungsör resten av året. (Dnr SN 2018/32) 
 
 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-03-26, § 68 – 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt – Uppföljning av nämndernas 
internkontroll 2017. (Dnr SN 2017/52) 
 
 
Socialchef Lena Dibbern har undertecknat  
- en förlängning av ramavtal Kosttillägg, kosttillskott, 

sondnäring (Dnr SN 2017/112) 
- en förlängning av avtal om köp av budgetrådgivning och 

skuldsanering med Västerås stad (Dnr SN 2015/27) 
 

Socialchef Lena Dibbern har beställt funktionscertifikat för 
legitimering (Dnr SN 2018/15) 
 
 
Sveriges Kommuner och Landsting har i cirkulär 18:14 informerat 
om handläggningen av socialnämndens anmälningsskyldighet till 
överförmyndare och tingsrätt i frågor som rör god man, förvaltare 
samt vissa vårdnads- och förmyndarskapsfrågor.  
(Dnr SN 2018/48) 

 
Förslag till beslut Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive akt/meddelandepärm 

Utdragsbestyrkande  
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§  
Pågående projekt 
    

 

Socialförvaltningen informerar  
muntligt vid sammanträdet. 

 

 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

 

Utdragsbestyrkande  
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§  
Förslag på verksamhetsbesök (SN 2018/34) 
Socialnämnden beslutade på föregående nämndmöte, 2018-03-20 
§ 44, att pröva ett upplägg för verksamhetsbeslut under 2018. Ett 
besök ska genomföras under våren och två under hösten, varefter 
en utvärdering ska göras. 
 
Vårens verksamhetsbesök föreslås äga rum på Enheten för 
arbetsmarknad och försörjning, den 16 maj 2018 kl. 13.00. 

 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 
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