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Plats och tid

  
Kommunhuset, Hellqvistsalen, tisdagen den 17 december 2019, klockan 13.30-16.10, 
ajournering 14.45-14.55. 

 

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

Tjänstgörande  
ersättare Robert Redenkvist (SD) 

 

Ersättare  Ann-Catrin Cederlund (S), Åse Verner (S), Lianne Björling Burton (S) och Yvonne Ericsson 
(M). 

Övriga  
deltagande  Socialchef Lena Dibbern, avdelningschef Christer Zegarra Eriksson, avdelningschef Kenneth 

Pettersson, undersköterska Helene Norgren § 128, undersköterska Anna Lindström § 128, 
enhetschef Marie Norin Junttila § 128, enhetschef Johnny Östergren del av § 129, familjebe-
handlare Inessa Stenvi del av § 129 och nämndsekreterare Eva Kristina Andersson. 

 

Utses att justera Yrjö Björkqvist 
Ersättare för 
justerare Eleonor Westlund 
Justeringens  
plats och tid Kansliet 2019-12-19, klockan 08.00 

Underskrifter 

 
Sekreterare  
 .................................................................................... Paragrafer       128-140 
 Eva Kristina Andersson  

 
Ordförande  
 
 .......................................................................………………………………………………………………………............ 
 Linda Söder Jonsson 
 
Justerande  
 
 ................................................................................................................................................................................................. 
 Yrjö Björkqvist 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Socialnämnden 
Sammanträdes-  
datum 2019-12-17, §§ 128-140 
Datum då  
protokoll anslås 2019-12-19  Datum då anslag  

tas bort 2020-01-10  

Förvaringsplats 
av protokollet Kansliet 
  Utdragsbestyrkande 
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§ 128 
Presentation av Årets medarbetare hösten 
2019 (SN 2019/104) 
Socialchef Lena Dibbern presenterar Helene Norgren som utsett 
till årets medarbetare hösten 2019. Helene arbetar som underskö-
terska natt på Södergården och får utmärkelsen med följande 
motivering: 
 
”Helene lyfter Kungsörs kommuns vårdhjältar för att skapa en 
stolthet och positiv anda i vård- och omsorgsarbetet.” 
 
Helene tackar så mycket och beskriver, tillsammans med t.f. en-
hetschefen Marie Norin Junttila och med stöd av arbetskamraten 
Anna Lindström, hur hon gör för att lyfta sina arbetskamrater. Hon 
fotar en vårdhjälte eller en grupp vårdhjältar och lägger ut bilden 
med positiva kommentarer på sin Facebook och Instagram. Detta 
ger spridning med ytterligare positiva tillrop. 
 
Hon har också kunnat dela ut varsin ros till alla som kommer på 
förvaltningens julbord tack vare sponsring från tre lokala företag. 
 
Helen säger också att vi gör så mycket bra och gör skillnad för 
andra. Om vi är stolta för vårt yrke kommer vi att vårda med 
ömhet och empati.  
  
Nämnden uppvaktar henne med en blomma och ett diplom. En-
heten kommer att bjudas på tårta. 
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§ 129 
Information från förvaltningen (SN 2019/10) 
De viktigaste övergripande händelserna, för vård- och omsorg 
samt för individ- och familjeomsorg under november 2019: 
 
a) Övergripande (socialchef Lena Dibbern) 

- Kostchefen Felipe Rivera och socialchefen har besökt 
Mistelns restaurang. Besöket gav input för fortsatt utveck-
lingsarbete i restaurangen 
 

b) Vård- och omsorg (avdelningschef Kenneth Pettersson) 
- Projekten Juvelen respektive Trygg och säker hemgång kräver 

vissa justeringar bland annat rörande målgrupp i projekten   
- Arbete med ny organisation inom äldreomsorgen pågår. Innan 

den nya organisationen är klar återgår man till redan beslutad 
organisation från årsskiftet då tidigare ledig chef återkommer 

- Organisations- och förändringsarbete påbörjades 2016 kring 
daglig verksamhet - rätt brukare på rätt plats. Arbetet är inte 
klart ännu. En träff har skett med representanter för Kommu-
nal 

- De boende på Häggen har flyttat tillbaka till sina nyrenovera-
de lokaler från Tallåsgården  

- Det pågår nu vissa omflyttningar mellan olika bostäder med 
särskild service, vilket har upplevts positivt hos brukarna 

 
c) Individ- och familjeomsorg (avdelningschef Christer Zegarra 

Eriksson) 
- Köping, Arboga, Kungsör och Surahammar vill ha likartad 

hantering av bostadslöshet och hemlöshet. Återkommer 
med förslag till riktlinjer i början av 2020 

- Inflyttning i form av social dumping sker till ej skäliga 
bostäder hos privata bostadsägare. Om det finns barn så 
kommer det att innebära påfrestning på bostadsmarknad 
och försörjningsstöd. 

 
Utöver detta informerar enhetschef Johnny Östergren och familje-
behandlare Inessa Stenvi om det arbete som pågår kring barnkon-
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ventionen som blir lag den 1 januari 2020. Barnkonventionen har 
54 artiklar med fyra grundprinciper 
- Artikel 2 - Alla barn har samma rättigheter och lika värde. 

Ingen får diskrimineras. 
- Artikel 3 - Barnets bästa ska beaktas i alla beslut som rör barn. 
- Artikel 6 - Varje barn har rätt att överleva och att utvecklas. 
- Artikel 12 - Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor 

som berör det.  
 
En arbetsgrupp på individ- och familjeomsorgen samlar in infor-
mation, uppdaterar kunskap och ska jobba med hur väl vi har im-
plementerat konventionen i verksamheten och vilka utmaningar vi 
har framför oss. 
 
En övergripande strategi kommer att ta fram av kommunstyrelsen. 

 
Beslut  Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.  
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§ 130 
Budgetuppföljning per den 31 maj 30 
november 2019 (SN 2019/32) 

 Socialchefen Lena Dibbern redovisar det ekonomiska läget. Am-
bitionen är att göra ett nollresultat på årsbasis. Det ger möjligheter 
för framtiden. 

 
 Verksamheter med underskott är framför allt hemtjänsten, 

arbetsmarknad- och försörjning samt utredningsenheten. 
 
 Under uppföljningen redovisas även kö till och beläggning i 

nämndens boenden. 
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§ 131 
Investering – Ombyggnation av Rönnen till 
två boendeenheter (SN 2019/176) 
Socialförvaltningen förslår att 1 409 650 kronor avsätts i 2020 års 
investeringsbudget för ombyggnad av Rönnen på Södergården till 
två boendeenheter. 
 
Under första etappen av ytskiktsrenoveringen på Södergården har 
boendeenheten Ängen gjorts om till två boendeenheter. Det har 
visat sig vara flera fördelar med mindre boendeenheter;  
- de boende mår mycket bättre i en mindre enhet,  
- de är mindre oroliga,  
- sover bättre och  
- miljön blir mycket lugnare.  

 
För att klara av äldreomsorgens uppdrag och skjuta fram behovet 
av ett nytt särskilt boende är det viktigt att ställa om vårt nuvaran-
de boende så att det kan anpassas även för målgruppen personer 
med demensdiagnos där det är av största vikt att boendeenheterna 
inte är allt för stora. 
 
En offert har tagits in för att bygga om Ängen på samma vis som 
Rönnen. Investeringskostnaden uppgår till 1 409 650 kronor och 
hyreskostnaden ökar med 77 268 kronor/år. 
 
Förvaltningen bedömer att det är av stor vikt att denna ombyggna-
tion sker i samband med ytskiktsrenoveringen av Rönnen. Den 
påbörjas i början av 2020, varför ett snabbt beslut är nödvändigt. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-09 med bilaga 

 
Beslut Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att 

- avsätta 1 409 650 kr i 2020 års investeringsbudget för om-
byggnation av Rönnen till två boendeenheter och 

- uppdra till socialförvaltningen att effektivisera sin verksamhet 
så att den nya hyresnivån kan finansieras inom befintlig ram. 
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§ 132 
Checkteckningsrätt 2020 (SN 2019/178) 
Ett beslut bör fattas varje år om vilka som ska ha rätt att teckna på 
checkar. Förvaltningen har tagit fram ett förslag för 2020. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-09 
 
Beslut Socialnämnden ger följande personer inom individ- och familje-

omsorgen rätt att var och en för sig teckna checkar under 2020: 
- Christer Zegarra Eriksson, avdelningschef 
- Jenny Demervall, enhetschef 
- Malin Cederberg, försörjningsstödshandläggare 
- Magnus Ljungman, försörjningsstödshandläggare 
- Jacqueline Vernhamn, försörjningsstödshandläggare 
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§ 133 
Beslutsattestanter jämte ersättare för social-
nämnden och socialförvaltningen 2020  
(SN 2019/179) 
Enligt 5 § i kommunens tillämpningsföreskrifter för attestregle-
mentet ska varje nämnd före varje års utgång besluta om attestan-
ter och ersättare för dessa.  
 
Listan över beslutsattestanter 2019 uppdaterades av nämnden i 
november. Inga förändringar har gjorts sedan dess, varför social-
förvaltningen föreslår att nämnden fastställer samma lista att gälla 
för 2020. Listan upptar samtliga identiteter som attesteras under 
socialnämnden och socialförvaltningen med attestant respektive 
ersättare. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Socialnämndens protokoll 2019-11-26, § 118 med tillhörande 

tjänsteskrivelse 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-09 

 
Beslut Socialnämnden fastställer samma beslutsattestanter och ersättare 

för dessa för socialnämnden och socialförvaltningen 2020 som 
nämnden tog ställning till i november 2019. 

 
Om underskrift görs för hand görs en särskild kontroll av att 
namnteckningen är riktig. 
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§ 134 
Lägesrapport – Modell för samarbete för tidi-
ga och samordnade insatser kring ungdomar 
(SN 2019/103) 
Socialchef Lena Dibbern lämnar en rapport: 
- Offensivt Drogförebyggande Initiativ Nu (ODIN) – samar-

betsdokumentet är nästan klart. Socialtjänsten har fört in sina 
synpunkter och nu jobbar barn- och utbildningsförvaltningen 
med sina förslag till justeringar och vill få in även skolhälso-
teamet i arbetet.  
 
Ett arbete inom ramen för fördjupad samverkan med Arboga 
kan bli nästa steg. 

- Samordnad individuell plan (SIP) – samarbetsdokumentet är 
klart 

 
Beslut Socialnämnden tackar för rapporten och lägger den till handlingar-

na. 
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§ 135 
Lägesrapport – Fördjupad samverkan  
(SN 2017/179) 
Kvalitetssamordnare Annika Jungklo informerar om att arbetet 
kring system för individ- och familjeomsorg och äldreomsorg tagit 
ytterligare ett steg. Arbetet har gått trögt, men nu samverkar 
Köping, Arboga, Kungsör och Surahammar. Upphandling påbörjas 
under kommande året. Nuvarande system förlängs i två år. 
 
Vi har många samarbetsprojekt inom det sociala även utanför 
fördjupad samverkan.  
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§ 136 
Meddelanden delegationsbeslut (SN 2019/15) 

Socialnämndens myndighetsutskotts protokoll 2019-11-28, §§ 
123-143. 
 
Alkoholhandläggare Robert Koivonen har den 9 december 2019, 
med stöd av delegationsordningen, beviljat Kungsörs pub & 
restaurang AB utökad serveringstid under julafton och juldagen 
2019 på Nellys bar. Dnr SN 2019/173 
 
Beslut som har fattats med stöd av delegationsordningen under 
november 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  
 
 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 137 127 736543 
Juli 105 88 469666 125 101 525573 
Augusti 107 78 611880 112 127 609319 
September 88 59 470748 115 118 652101 
Oktober 89 62 439616 147 126 847427 
November 150 109 795737 131 102 711626 
December 115 71 457119    
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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 5 4 
Juli 12 11 3 8 
Augusti 8 13 5 4 
September 4 6 7 5 
Oktober 11 12 4 7 
November 6 16 3 4 
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 8 1 23 24 
Juli 14 0 4 0 14 6 
Augusti 4 0 7 0 15 12 
September 9 0 6 0 11 8 
Oktober 8 0 8 0 14 14 
November 7 0 10 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 30 3 
Juli  34 1 35 0 
Augusti  46 0 26 1 
September 40 0 25 1 
Oktober  43 1 44 0 
November  45 2 49 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 1 0 
Juli  6 1 0 1 
Augusti  1 1 2 0 
September 0 1 2 0 
Oktober  1 0 1 0 
November  2 2 5 0 
December  2 0   
 

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

utskotts protokoll 2019-11-28, §§ 123-143 
 
Beslut  Socialnämnden lägger meddelandena om delegationsbeslut till 

handlingarna. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2019-12-17  14 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive akt 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§ 137 
Meddelanden 
Socialchefen Lena Dibbern har tecknat  
- avtal om gemensam familjerådgivning för Köping, Arboga, 

Kungsör och Hallstahammars kommuner. Dnr SN 2019/170 
- överenskommelse om samverkan kring budget- och skuldråd-

givningsverksamhet mellan Arboga och Kungsörs kommun. 
Dnr SN 2019/91 

 
Kommunfullmäktige har, den 25 november 2019, § 194, antagit 
reviderade Avgifter inom socialtjänsten. Nya avgifterna gäller från 
den 1 januari 2020. Dnr SN 2019/143 
 
Enhetschef Sandra Karlsson har den 6 december 2019 lämnat 
skriftlig redovisning och åtgärdsplan till Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund. Detta med anledning av de avvikelser som de 
funnit vid livsmedelskontroller på: 
- Södergården Rönnen A (Dnr SN 2019/155) 
- Södergården Rönnen B (Dnr SN 2019/156) 
- Södergården Gläntan (Dnr SN 2019/157) 
- Södergården Ängen (Dnr SN 2019/158) 

 
Beslut Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 
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§ 138 
Digital hantering av ärenden i Kungsörs kom-
mun – gallring av handlingar (SN 2019/180) 
Kommunstyrelsen beslutade den 16 december 2019 att uppmana 
myndigheter verksamma inom Kungsörs kommun att fatta ett lika-
lydande beslut som kommunstyrelsen vad gäller gallring. Beslutet 
innebär att inkommande pappershandlingar från och med den 1 ja-
nuari 2020, som tillhör ett ärende i diariet, skannas för att därefter 
gallras direkt. Nya ärenden kommer därefter endast att finnas i 
digitala akter i dokument- och ärendehanteringssystemet w3d3. 
 
För ett antal år sedan digitaliserades ärendehanteringen i Kungsör 
genom inköp av ett it-stöd, som i flertalet svenska kommuner. 
Sedan dess har det gamla förfaringssättet, att till varje ärende dess-
utom skapa pappersakter med samma information, bestått. Det inne-
bär idag att vi har två uppsättningar av samma information, dels 
digitalt, dels på papper.  
 
Idag, 2019, inkommer allt färre handlingar till kommunen på pap-
per. Det innebär ett omfattande merarbete för kansliet att skriva ut 
dessa handlingar för att underhålla de båda systemen för lagring. 
Det är få handlingar som kräver namnunderskrifter och för den 
sakens skull behöver bevaras på papper. 
 
Att byta arbetssätt gällande handlingar är naturligt att göra vid ett 
årsskifte. Därför föreslås att alla ärenden startade till och med den 
31 december 2019 fortsatt är kompletta i pappersform medan ären-
den startade från och med den 1 januari 2020 enbart är kompletta i 
digital form, med ett bevarandekrav på handlingar i papper utifrån 
undantag enligt bilaga.   
 
Förfarandet att efter skanning slänga/förstöra pappershandlingar i 
original utgör gallring enligt riksarkivets definitioner. Gallring av 
allmänna handlingar är tillåtet med stöd av arkivlagen men förut-
sätter att myndigheten fattat beslut om det. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-12-16, § 214 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2019-12-13 med 

bilaga 
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Beslut Socialnämnden beslutar att inkommande pappershandlingar, som 
tillhör ett ärende i diariet, skannas för att därefter gallras direkt. 

 
Gallringsbeslutet gäller inte retroaktivt och avser pappershand-
lingar som inkommit till myndigheten från och med 2020-01-01.  
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§ 139 
Övriga frågor 
Eleonor Westlund (C) tar upp frågan om brandskydd i eget hem 
och undrar om en kontroll kan göras tillsammans med en brand-
man i de lägenheter kommunen utför service. 
 
Noteras att  
- en kontroll delvis finns med i checklistan i samband med nytt 

ärende. Kontrollen görs då av medarbetare tillsammans med 
brukaren. En närmare beskrivning görs vid kommande möte då 
även en rapport lämnas om hur andra kommuner gör. 

- alla lägenheter i Kungsörs Fastighets AB:s fastigheter kommer 
utrustas med en brandfilt. 
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§ 140 
Hälsningsord 
Ordföranden Linda Söder Jonsson tackar ledamöter, ersättare och 
tjänstemän för gott arbete under mandatperiodens första år. Hon 
önskar alla en god jul och ett gott nytt år och hälsar alla välkomna 
igen i januari till ett nytt spännande år. 
 
Övriga önskar ordföranden detsamma. 
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