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§ 125 
Uppföljning av placeringar (SN 2017/28) 
Socialchef Pámela Strömberg Ambros går igenom uppföljning av 
placeringar och öppenvård för 
- institutionsplaceringar - vuxna respektive barn 
- hem för vård eller boende – vuxna respektive barn 
- familjehemsvård – vuxna respektive barn 
- Öppenvård – vuxna respektive öppna insatser – barn 
- internat LSS – barn och unga 

 
Av genomgången framgår hur många placeringar som gjorts och 
till vilken kostnad. Sammantaget pekar prognosen på en positiv 
avvikelse om 1 838 541 kronor per den 31 september 2017. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Sammanställning av placeringar och extern öppenvård samt 
progonos per sista september 2017 

 
Beslut Socialnämnden lägger informationerna till handlingarna. 
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§ 126 
Uppföljning av läget kring ensamkommande 
barn (Dnr SN 2017/201) 
Socialsekreterare Aila Karjalainen informerar om bl.a.: 
 
a) Aktuell situation 

- Kungsör har tagit hand om 85 ungdomar sedan 2014 
- Idag har vi ansvar för 58 ungdomar: 
 
Placering Antal Asyl PUT 
Familjehemsplacerade, varav 6 kon-
sultentstödda 

21 15 6 

Familjehem, Släktplacerade 8 1 7 
HVB-hemmet Skogsudden 11 4 7 
HVB-hemmet Tallåsgården 5 4 1 
Tallåsgårdens stödboende 10 1 9 
Studerande med försörjningsstöd 2 0 2 
Eget boende och stödinsats via Tallås-
gårdens stödboende 

1 0 1 

SUMMA 58 25 33 
 
- Det förekommer ingen droganvändning eller kriminalitet 

bland de ensamkommande 
- Tre ungdomar studerar på ordinarie gymnasieprogram 
- De flesta läser studieförberedande kurser 
- En ökning av avslag på asylansökningar 
- Fler åldersuppskrivningar 

 
b) Var har ungdomar som lämnat oss tagit vägen? 

- Arton ungdomar som fyllt 18 år och som är kvar i 
asylprocessen har flyttat till Migrationsverkets ansvar 

- Fyra har avvikit 
- En har återvänt till sitt hemland 
- En har flyttat till annan kommun (vuxen med PUT) 
- Två har återförenats med sina mödrar  
- En har gått från försörjningsstöd till jobb 
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c) Framtida bekymmer 

- De som fått permanent uppehållstillstånd (PUT) och fyller 
21 år behöver eget boende 

 
Beslut   Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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§ 127 
Beläggningsstatistik för lediga lägenheter 
och platser i särskilda boenden inom äldre-
omsorg, LSS och boende för ensamkom-
mande (SN 2017/26) 
Vård och omsorgschefen redovisar beläggningsstatistik för lediga 
lägenheter/platser i särskilda boenden inom äldreomsorgen per den 
26 september 2017 och 31 oktober 2017: 
 
Äldreomsorg: Lediga platser 
 2017-09-26 2017-10-31 
Misteln 0 0 
Tallåsgården 0 0 
Södergården 0 0 
Gläntan, korttidsplatser 2 4 
 
LSS: Lediga platser 
 2017-09-26 2017-10-31 
Bostad med särskild service 
LSS  

1 1 

Bostad med särskild service 
(servicebostad) LSS 

0 0 

 
Kön till boenden ökar: Kö till platser 
 2017-09-26 2017-10-31 
Misteln – kö med bistånd 4 4 
Misteln – utan bistånd 15 15 
Särskilt boende 4 4 
Gläntan 0 0 
Syrenen (LSS) 3 2 
Bostad med särskild service  1 
 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens rapport 2017-10-31 
 
Beslut Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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§ 128 
Information från Enheten för arbetsmarknad 
och försörjning (SN 2017/63) 
Enhetschefen för arbetsmarknad och försörjning informerar om 
läget vid enheten. Bl.a. följande rapporterades: 

- Enhetens uppdrag – Att tillsammans med den enskilde 
identifiera behovet av insats samt stötta och motivera till 
snabbast möjliga väg till egen försörjning 

- Utvecklingen av utbetalning av ekonomiskt bistånd under 2017 

- Vad enheten kan erbjuda 

- Redovisning av deltagande i enhetens olika verksamheter – i 
nuläget 60 personer i aktivitet 

- Enhetens organisation med redovisning av antal tjänster och 
aktiviteter som ingår 

- Ekonomi och 

- Pågående utmaningar och behov 
 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Presentationsmaterial från Enheten för arbetsmarknad och 
försörjning 

 
Beslut Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till 

handlingarna. 
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§ 129 
Information från förvaltningen 
(SN 2017/63, SN 2017/193) 
Information lämnas under mötet: 

 
- Det har brunnit i en papperskorg på Tallåsgårdens stödboende. 

Rapport om händelsen är begärd. 

- Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har lagt ner Lex 
Sarah-anmälan om händelse där dokumentation gjorts med 
privat mobiltelefon. IVO noterar att kommun har gjort 
tillräckligt. 

- Det är turbulent kring bemanningen på Grindstugan och delvis 
Tallåsgården. Arbete med rekrytering pågår. 

- Chefsrekryteringar pågår 

- Socialförvaltningens avdelningschefer har lämnat skriftliga 
rapporter till socialnämnden med den föregående månadens 
viktigaste händelser, ekonomiskt resultat, personalnyckeltal 
och kommentarer till verksamhetens mål och kvalitet.  

- Projekt Tillgänglig bemanning blev inte som det var tänkt. 
Tanken är att personal ska skickas mellan verksamheterna vid 
behov. Arbete med detta fortsätter. 

- Redovisning av Socialstyrelsen begärda statistikuppgifter av 
LSS-insatser som kommunen har kostnadsansvar för 

 
 
Beslutsunderlag  Följande rapporter utgör underlag i ärendet: 

• Vård- och omsorgschef Kenneth Petterssons rapport 2017-10-
19 

• Individ- och familjeomsorgschefen Åse Björkmans rapport 
2017-10-23  

• Redovisning av Socialstyrelsen begärda statistikuppgifter av 
LSS-insatser som kommunen har kostnadsansvar för 2017-10-
18 

 
Beslut Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna. 
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§ 130 
Redovisning om arbetet med lågaffektivt 
bemötande 
Redovisningen utgår vid dagens möte.  
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§ 131 
Svar på återremiss – Motion Återbruksplan 
(SN 2017/100) 
Kommunfullmäktige har återremitterat motionen till socialförvalt-
ningen för en fördjupad utredning.  
 
Ett förslag till hantering av återremissen behandlades av social-
nämnden i september. När det togs upp för diskussion på kommun-
styrelsens beredning återfördes ärendet till socialnämnden för ett 
justerat yttrande.  
 
Socialförvaltningen har därefter tagit fram ett nytt förslag till ytt-
rande med förslag till hantering; 
 
- Inga inventarier får slängas på Återbruket utan att det först 

kontrolleras om de kan repareras eller kan användas av annan 
del i organisationen. Lagerhållning av begagnade möbler är 
mycket kvadratmeterkrävande och ska undvikas i största 
möjliga mån 
 

- Om en verksamhet har behov av ytterligare inventarier ska 
återvunna och reparerade inventarier införskaffas i första hand. 

 
- Om en verksamhet har inventarier som behöver mindre repa-

rationer så ska de kunna lämnas in till arbetsmarknadsverk-
samheten på Kungsörs Återvinning och secondhand. Görs 
bedömning att en reparation inte är möjlig ska varan tran-
sporteras till Återbruket där det återvinns och omvandlas till 
energi. Går varan att reparera görs detta och varan återlämnas 
sedan till verksamheten eller överlämna den till annan verk-
samhet som behöver den. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion – Återbruksplan 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-11 
• Socialnämndens protokoll 2017-09-27, § 113 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-18 

 
Beslut Socialnämnden föreslår att motionen ska bifallas och att ovan 

angivna rutiner införs för hantering av återbruk av inventarier. 
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§ 132 
Omställning av boendeplatser från HVB- till 
stödboende 
Socialförvaltningen har lämnat in en ansökan till länsstyrelsen för 
omställningskostnader för att göra om Tallåsgårdens HVB-hem till 
stödboende. Beviljas ansökan får kommunen 1 345 000 kronor 
vilket beräknas täcka hela omställningskostnaden. 
 
Många av de ungdomar som bor inom kommunens HVB-boende 
har blivit eller blir inom kort 18 år och är beroende av den enklare 
boendeform som ett stödboende är. Verksamheten vill därför ställa 
om 17 rum/lägenheter till stödboende med egen toalett, dusch och 
kök. Det innebär en ombyggnad och anpassning av befintliga 
HVB-våningen från åtta HVB-platser till sex stödboenden. 
 
Socialnämnden återremitterade ärendet, på sammanträdet i 
september, till förvaltningen för att utreda ärendet vidare kring 
förutsättningar för att kunna genomföra detta, kostnadskalkyl, 
tidplan, prognos kring behoven och möjlighet till samarbete med 
t.ex. Arboga kommun.  
 
Socialförvaltningen har  
- tagit fram en kalkyl och tidplan med bistånd från fastighetsäga-

ren (Kungörs KommunTeknik AB) 
- gjort en prognos för behovet för de närmaste tre åren 
 
För att, såväl platsmässigt och ekonomiskt, kunna klara av beho-
ven bedömer förvaltningen att nuvarande boende behöver ställas 
om så att det blir fler platser för stödboende.  
 
En samverkan med Arboga kommun har inletts. Ett förslag som 
diskuteras är att Arboga kommun skulle få större ansvar för 
kommande stödboendeplatser och Kungsör för HVB-platserna. 
Diskussionerna fortsätter och ett underlag för beslut väntas inom 
den närmaste tiden. 
 
Ett senare problem är behovet av lägenheter för de ungdomar som 
fyllt 21 år och därmed mister sin plats vid stödboende. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-25 med bilaga 
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• Socialnämndens protokoll 2017-09-26, § 123 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-20 med bilaga 
 

Beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens komplettering i ärendet 
och bifaller förslaget till omställning av HVB-platser till 
stödboendeplatser. 

 
 Nämnden rekommenderar kommunstyrelsen att följa socialnämn-

dens beslut och godkänna omställningen av boendeplatser. 
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§ 133 
Budgetuppföljning per den 30 september 
2017 (SN 2017/49) 
Förvaltningschefen Pámela Strömberg Ambros ger en muntlig 
budgetuppföljning per den 30 september 2017. Prognosen på helår 
pekar på ett överkott vilket inkluderar besparingskravet på 
2 025 000 kronor.  

 
Beslut Socialnämnden godkänner uppföljningen. 
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§ 134 
Socialnämndens mål 2018 (SN 2017/192) 
Socialnämndens presidieberedning föreslår samma nämndmål för 
2018 som för 2017. Redan då målen togs för 2017 beslutades att 
samma mål skulle gälla fram till nästa mandatperiod.  

    
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialnämndens protokoll 2016-10-11, § 103 och 2017-04-25, 
§ 62 

 
Beslut Socialnämnden antar samma mål för socialnämnden som 2017: 

- Antal externa insatser och placeringar ska minska med 2016 
som basår. 

- I socialnämnden verksamheter ska den enskildes upplevelser 
av trivsel, trygghet och delaktighet öka varje år med 2016 som 
basår. 

- Frisknärvaron i socialnämndens verksamheter ska öka. 
- Socialnämndens verksamheter motverkar utanförskap och 

arbetslöshet (mål C 1 från 2016) 
- Socialtjänstens insatser förebygger att barn och ungdomar 

hamnar i ett långvarigt beroende av socialtjänst (mål C2) 
- Försörjningsstödet ska minska två procent årligen genom fler 

människor i arbete. 
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§ 135 
Revidering av socialnämndens delegations-
ordning (SN 2017/50) 
Socialförvaltningen föreslår att socialnämndens delegationsord-
ning delas upp i tre delar; 
- en kommungemensam del 
- en nämndspecifik del 
- en myndighetsdel 
 
Kommunstyrelsen har antagit den kommungemensamma delen 
och uppmanar nämnderna och bolagen att omstrukturera delega-
tionsordningarna på motsvarande sätt och att den kommungemen-
samma delen ska antas i den ny föreslagna lydelsen. 
 
Socialförvaltningen har reviderat och omstrukturerat socialnämn-
dens delegationsordning. Det som inte längre är aktuellt har tagits 
bort.  

 
SN överläggning  Under socialnämndens överläggning noteras att en komplettering 

tillkommit i form av följande punkter och delegater för dessa: 
- C14.3 Tecknande av biståndsbedömt andrahandskontrakt/ 

hyresavtal  
- C14.7 Bistånd i form av extern kontaktperson/-familj enligt 4 

kap 1 § SoL 
- C16.19 Beslut om återbetalningsskyldighet enligt 12 § LSS 

 
   Dessutom noteras att ordet ”förvaltare” ska tas bort i punkt C3.8 

och att punkt C3.9 ska utgå helt. 
 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga 2017-10-24 
• Komplettering till förslaget till reviderad delegationsordning 

2017-10-31 
 

Beslut Socialnämnden antar den reviderade Delegationsordningen för 
socialnämnden i enlighet med förvaltningens förslag inklusive de 
förändringar som framgår under överläggningen ovan. 
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§ 136 
Sammanträdestider 2018 (SN 2017/185) 
Socialnämndens beredningsgrupp lämnar följande förslag på tider 
för sammanträden 2018.  
 
Socialnämndens möten är som grund klockan 16.00 den tredje 
tisdagen i månaden;  
– 23 januari, 20 februari, 20 mars, 24 april, 15 maj, 19 juni, 28 
augusti, 25 september, 23 oktober, 27 november och 18 december. 
 
Socialnämndens presidieberedning träffas onsdagar 13 dagar 
före socialnämnden, klockan 14.00;  
– 10 januari, 7 februari, 7 mars, 11 april, 2 maj, 7 juni, 15 augusti, 
12 september, 10 oktober, 14 november och 5 december 
 
Socialnämndens myndighetsutskott sammanträder onsdagar 
klockan 08.30;  
– 24 januari, 21 februari, 21 mars, 25 april, 16 maj, 20 juni, 29 
augusti, 26 september, 24 oktober, 28 november 19 december 
 

Beslut Socialnämnden antar de föreslagna sammanträdestiderna för 
2018 för socialnämnden, presidieberedningen och myndighets-
utskottet. 
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§ 137 
Rapportering av ej verkställda gynnande 
biståndsbeslut (SN 2017/24) 
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.  
Socialförvaltningen rapporterar att det nu finns fem ej verkställda 
beslut och två avbrott som inte är verkställda inom tre månader 
efter beslutsdatom. De ej verkställda är: 
- 2 beslut servicebostad enligt LSS (båda män) 
- 1 beslut gruppbostad enligt LSS (kvinna) 
- 2 beslut särskilt boende SoL (en man och en kvinna) 

    
   De med avbrott gäller: 

- 2 beslut som avser kontaktperson enligt SoL (båda män) 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Rapport om icke verkställda beslut 2017-10-27 

 
Beslut Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna. 
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§ 138 
Rapportering från kontaktpolitiker 
(SN 2017/78) 
Ingen rapportering från besök finns att redovisa vid dagens 
sammanträde. 
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§ 139 
Meddelanden delegationsbeslut (SN 2017/30) 
Socialnämndens myndighetsutskotts protokoll: 
- 2017-09-26, §§ 142-155 

 
 
Socialförvaltningen har fattat beslut enligt delegation. Jämförelse 
görs mot förra året. 
 
Försörjningsstöd  
 
 2016 2017 
 Bifall Avslag Belopp Bifall  Avslag  belopp  
Januari 97 19 504496 84 30 360429 
Februari 93 11 436122 84 31 400475 
Mars 103 5 531316 104 42 614095 
April 86 13 518874 78 37 408678 
Maj 92 9 530606 97 48  
Juni 110 16 554205    
Juli 111 30 631133    
Augusti 90 49 456560    
September 87 38 490229 92 60 407403 
Oktober 88 31 497744    
November 92 23 488702    
December       
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Beslut om utredning och behandling samt familjerätt 
 
 Utrednings- och 

behandlingsbeslut 
Familjerättsbeslut 

 2016 2017 2016 2017 
Januari 14 5 3 4 
Februari 15 6 5 9 
Mars 16 7 4 5 
April 12 8 6 4 
Maj 10 6 2 4 
Juni 14 8 2 9 
Juli 6 3 2 2 
Augusti 5 3 7 6 
September 2 10 4 5 
Oktober 10  7  
November 11  6  
December     16   6  
 
Färdtjänst och riksfärdtjänst 
 
 Färdtjänst 

Antal beslut 
Riksfärdtjänst 

Antal enkelresor 
 2016 2017 2016 2017 
 Bifall Avslag Bifall Avslag 
Januari 4 0 6 0 8 4 
Februari 11 0 10 0 6 6 
Mars 13 0 10 0 18 20 
April 4 0 1 1 14 8 
Maj 9 0 10 0 24 16 
Juni 5 0 10 0 19 25 
Juli 3 0 1 0 22 16 
Augusti 12 0 9 0 21 21 
September 5 0 2 0 28 18 
Oktober 9 0   10  
November 10 0   38  
December 16 0   16  
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Biståndsbeslut  
 

 Beslut enligt SoL 2016 Beslut enligt SoL 2017 
 Bifall Avslag  Bifall  Avslag 
Januari  61 0 48 0 
Februari  46 0 32 4 
Mars  47 0 47 0 
April  68 1 51 4 
Maj  43 1 52 1 
Juni  44 1 55 3 
Juli  46 0 28 0 
Augusti           64 0 43 2 
September 58 2 55 1 
Oktober  46 2   
November  46 0   
December  34 1   

 
 Beslut enligt LSS 2016 Beslut enligt LSS 2017 
 Bifall Avslag  Bifall  Avslag 
Januari  2 0 2 2 
Februari  3 0 1 0 
Mars  1 0 1 3 
April  2 2 2 0 
Maj  4 1 4 1 
Juni  3 2 4 1 
Juli  1 0 2 1 
Augusti  1 0 2 0 
September 1 0 3 1 
Oktober  0 2   
November  2 0   
December  2 0   
 
 

Beslut  Socialnämnden lägger meddelandena om delegationsbeslut till 
handlingarna. 
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§ 140 
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. (SN 2017/186) 
 
 
Synpunkt – Ordna fler små lägenheter. Svar har lämnats av Mats 
Åkerlund, Kungsörs Fastighets AB (SN 2017/174) 
 
 
Socialchef Pámela Strömberg Ambros har undertecknat följande 
avtal: 

- avtal med Fortsätt Växa AB om handledning och fortsatt 
utvecklingsarbete av familjehemsvården i Kungsörs kommun 
under perioden november 2017 till juni 2018 (SN 2017/84) 

- avtal med Securitas om Securitas Personlarm Paketlösning 
m.m. Gäller Torsgatan 12 B, Kungsör (Refnr 6060PSYK)  
(SN 2017176) 

- avtal med Securitas om Securitas Personlarm Paketlösning 
m.m. Gäller Torsgatan 12 B, Kungsör (Refnr 6060BHL)  
(SN 2017177) 

 
 
Kommunchef Claes-Urban Boström har undertecknat ett avtal om 
startpaket Babs Micro Plus för Rödmyrans secondhandbutik 
(2017/175) 
 
 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2017-09-11: 

- § 116 Rapport från socialnämnden – ej verkställda gynnande 
biståndsbeslut (SN 2017/24) 

- § 128 Upphävande av beslut om förenklad handläggning av 
servicetjänster inom hemtjänsten för personer över 75 år  
(SN 2017/132) 

- § 129 Revidering av Avgifter inom socialförvaltningen och 
Regler för färdtjänst (SN 2017/131) 
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Inspektionen för vård och omsorg har meddelat att de kommer till 
kommunen den 24 oktober 2017 för inspektion på: 
- HVB Skogsudden (SN 2017/182) 
- Tallåsgårdens HVB (SN 2017/183) 
- Tallåsgårdens stödboende (SN 2017/184) 
 

Inspektionen för vård- och omsorg har avslutat ärendet där social-
nämnden skickat in en anmälan enligt Lex Sarah (fotografering 
med privat mobiltelefon). De avser inte vidta några ytterligare 
åtgärder. Enligt inspektionens bedömning har nämnden identifierat 
orsaker till det inträffade och vidtagit åtgärder för att förhindra att 
något liknande inträffar igen. (SN 2017/181) 

 

Socialchefen Pámela Strömberg Ambros har svarat Sveriges Radio 
Västmanland på frågor om färdtjänst. (SN 2017/187) 

 
 
Beslut Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna 
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§ 141 
Avtackning 
Socialnämnden tackar socialchefen Pámela Strömberg Ambros 
som idag gör sin sista arbetsdag i kommunen för att njuta av ett liv 
som pensionär. Pámela har varit anställd i kommunen i många år 
och på ett förtjänstfullt sätt lotsat nämnden genom svårigheter. 
 
Även Pámela tackar nämnden för gott samarbete och önskar lycka 
till i fortsättningen. 
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