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Akten, Johanna Raland 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§ 48 
Information om Dataskyddsförordningen - 
GDPR (SN 2018/45) 
 
GDPR står för "General Data Protection Regulation" och den 
svenska översättningen är Dataskyddsförordningen. 
Förordningen gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från 
och med den 25 maj 2018 och ersätter då den svenska 
personuppgiftslagen. 
 
Dataskyddssmordnare Johanna Raland informerar om de nya 
bestämmelserna, som innebär ett stärkt skydd för enskildas 
personliga integritet och hårdare krav på de som behandlar 
personuppgifter.  
 
Lokalt i Kungsör byggs en organisation upp som på olika sätt 
kommer att ansvara för hanteringen av personuppgifter. Ett 
personuppgiftsombud för socialnämnden måste utses och 
ärendet återkommer därför på nästa nämndsammanträde den 
15 maj 2018. 
 

    
Beslut Socialnämnden tackar för informationen. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 
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§ 49 
Information från förvaltningen (SN 2018/7) 
 
Nämnden ges möjlighet att ställa frågor utifrån månadsrappor-
terna. Vård- och omsorgschefen Kenneth Pettersson kompletterar 
sin rapport med muntlig information om bland annat läget på 
gruppbostaden Grindstugan och larmet på Södergården. 
 

 
Beslutsunderlag  Följande rapporter utgör underlag i ärendet: 

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

• Individ- och familjeomsorgschefen Åse Björkmans rapport 
2018-04-23 

• Medicinskt ansvarig sjuksköterska Magdalena Johanssons 
rapport 2018-04-23 

    
Beslut Socialnämnden lägger informationerna till handlingarna. 
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§ 50 
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. 
 

SN överläggning Under överläggningen framkommer att ett eventuellt underskott på 
enheten kan omfördelas och därmed rymmas inom budget. 
 

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

 
Beslut Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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§ 51 
Budget, mål och investeringar 2019-2021 
(SN 2018/46) 
Inför budgetramarna 2019-2021 ska styrelser och nämnder redo-
göra för planerade mål och investeringar för de kommande åren. 
 
Socialchef Lena Dibbern redogör för socialnämndens planerade 
behov för de kommande åren och informerar om att ärendet tas 
upp för beslut vid nästa nämndsammanträde den 15 maj 2018.  
 

 
Beslut Socialnämnden tackar för informationen. 
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§ 52 
Budgetuppföljning per den 31 mars 2018  
(SN 2018/22) 

 
Förvaltningschefen Lena Dibbern redogör för nyckeltalsutveck-
lingen mellan mars 2017 och mars 2018. Komplett utdata i det nya 
ekonomisystemet finns ännu bara för delar av mars men finns 
säkerställt för hela februari. Prognosen pekar på ett noll-resultat 
och allt talar för att nämnden ska klara budget. 
 
Vård- och omsorgschefen Kenneth Pettersson redovisar läget för 
beläggning i lägenheterna och de som väntar på plats med 
respektive utan beslut. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

- Rapport om lediga lägenheter inom vård och omsorg per den 
24 april 2018. 

 
Beslut Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna. 
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Socialförvaltningen och akten 
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§ 53 
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 

 
SN överläggning Under socialnämndens överläggning framför Linda Söder Jonsson 

ett ändringsyrkande gällande Mått för Mål 2, innebärande att antal 
placeringar för 2018 ska minska med 2 % för barn och unga och 5 
% för vuxna jämfört med 2017. 
 
Efter avslutad överläggning frågar ordföranden om nämnden kan 
fatta beslut enligt förslaget inklusive Linda Söder Jonssons 
ändringsyrkande och finner att så är fallet. 

 
 
Beslut Socialnämnden beslutar att komplettera 2018 års mål med 

angivna mått och indikatorer efter föreslagen ändring. 
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§ 54 
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. 
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 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 
 
SN överläggning Under socialnämndens överläggning framför Linda Söder Jonsson 

ett ändringsyrkande gällande vem som prövar rätten till förtur och 
föreslår att en fördelningsgrupp bestående av biståndshandläggare 
och enhetschef inom äldreomsorgen hanterar detta. 
 
Efter avslutad överläggning frågar ordföranden om nämnden kan 
fatta beslut enligt förslaget inklusive Linda Söder Jonssons 
ändringsyrkande och finner att så är fallet. 

 
 

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 
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Socialförvaltningen och akten 
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tillgänglig som kan stödja de boende med olika typer av 
hemtjänstinsatser” 
 
– införa regel om att en fördelningsgrupp bestående av 
biståndshandläggare och enhetschef inom äldreomsorgen prövar 
rätten till förtur för personer vars behov av trygghet kan 
tillgodoses genom trygghetsboende och därmed minska beroendet 
av hjälp, samt att 
 
– socialförvaltningen hanterar kö och anvisning av 
Trygghetsbostäder. 
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§ 55 
Nedläggning av faderskapsutredning 

 

 

SEKRETESS 
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§ 56 
Nedläggning av faderskapsutredning 

 

 

SEKRETESS 
 

   
 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2018-04-24  13 
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§ 57 
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.  
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Rapport ej verkställda gynnande biståndsbeslut 2018-04-13 

 

Beslut Socialnämnden beslutar lägga rapporten till handlingarna. 
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Socialchefen, akten 
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§ 58 
Meddelanden delegationsbeslut (SN 2018/8) 
Socialnämndens myndighetsutskotts protokoll 2018-03-21, §§ 20-
36 och 2018-04-11, § 37. 
 
Socialnämndens presidium har 2018-04-11 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    
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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  
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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   
 

 
 
 
 
 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2018-04-24  17 
 
 

 
Justerandes sign Protokollsutdrag till 
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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 

• Socialnämndens presidiums delegationsprotokoll 2018-04-11 
 
 

Beslut  Socialnämnden beslutar att lägga meddelandena om delegations-
beslut till handlingarna. 
 
Socialnämnden beslutar även 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. 
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§ 59 
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) 

 
Beslut Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 
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§ 60 
Pågående projekt 

   Enligt önskemål från socialnämnden ska förvaltningen 
sammanställa en förteckning över pågående projekt samt lämna en 
djupare muntlig redogörelse för ett av nämnden utvalt projekt. 
 
Då inget önskemål om ett specifikt projekt har inkommit till 
förvaltningen, skjuts ärendet fram tills nästa nämndsammanträde 
den 15 maj 2018. 
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§ 61 
Förslag på verksamhetsbesök (SN 2018/34) 
Socialnämnden beslutade på föregående nämndmöte, 2018-03-20 
§ 44, att pröva ett upplägg för verksamhetsbesök 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. Utöver 
socialnämndens presidium ska ytterligare fyra ledamöter erbjudas 
tillfälle att närvara, två från majoriteten och två från oppositionen. 

 
SN överläggning Under överläggningen tillfrågas närvarande ledamöter och 

ersättare om någon har möjlighet att följa med och fyra personer 
anmäler intresse. 

 
 
Beslut   Socialnämnden beslutar att vårens verksamhetsbesök äger rum på 

Enheten för arbetsmarknad och försörjning, den 16 maj 2018 
kl.13.00. Utöver socialnämndens presidium följer även Marita 
Pettersson (S), Eva-Carin Sandbom (L), Eleonor Westlund (C) och 
Britt-Marie Häggkvist Back (SD) med på besöket.  
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