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Linda Söder-Jonsson 
Ordförande 

 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2019-01-22   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Information från förvaltningen (SN 2019/10) 
 

Information lämnas muntligt vid sammanträdet. 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2019-01-22   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Socialchefen, ekonomichefen, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Åtgärder för att komma i ram – 2019 års 
budget (SN 2018/46) 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2018 om budgetramar för 
2019-2021. Dessa fastslogs sedan i december. Kommundirektören 
fick dock, tillsammans med förvaltningscheferna, i uppdrag att 
reducera ramarna med en procent. Resultatet av uppdraget ska 
redovisas på en extra budgetberedning i februari för att sedan 
redovisas för kommunfullmäktige. 
 
Socialchefen har tagit fram ett förslag till åtgärder för att klara den 
reducerade ramen. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-12-10, § 61 Budget 2019 
med plan 2020-2021 

• Socialchefens tjänsteskrivelse 2019-01-07 
 

Förslag till beslut Socialnämnden ställer sig bakom socialchefens föreslagna 
åtgärder för att komma i 2019 års budgetram och ger klartecken 
att gå vidare med åtgärderna. 

 
  

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2018-12-10  11 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, KKTAB, 
KFAB, KVAB, Ekonomiavdelningen, Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 61 
Budget 2019 med plan 2020-2021  
(KS 2018/205, KS 2018/471) 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2018 om budgetramar för 
2019-2021. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-06-18, § 69 Budgetramar 
för 2019-2021 inkl. reservation 

• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll 
2018-11-12, § 10 

• Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-26 § 185 
 

KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Mikael Peterson 
(S) bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 
Beslut 1.   Kommunfullmäktige slår fast att tidigare ramar ska gälla, dvs 

 (i miljoner kronor): 
 Ram 

2019 
Plan 
2020 

Plan 
2021 

Kommunstyrelsen 73,6 76,5 78,9 
Barn- och utbildningsnämnden 229,4 237,1 244,7 
Socialnämnden 237,8 246,9 256,9 
Delsumma 540,9 560,6 580,5 
Finans -546,0 -560,6 -580,5 
NETTO -5,1 0 0 

 
 Kommundirektören får dock, tillsammans med förvaltnings-

cheferna, i uppdrag att reducera ramarna med en procent. 
Resultatet av uppdraget ska redovisas på en extra budget-
beredning i februari för att sedan redovisas för kommunfull-
mäktige. 
 

2. Kommunfullmäktige fastställer borgensavgiften för 2019 till 
0,4 procent. 
 

3. Kommunstyrelsen och nämnderna ska redovisa sina detaljbud-
getar för 2019 vid kommunfullmäktiges sammanträde i februa-
ri 2019. 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2018-12-10  12 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, KKTAB, 
KFAB, KVAB, Ekonomiavdelningen, Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

4. Budgeten för friskvårdsbidrag 2019 fastställs till 300 000 
kronor. 
 

5. Arbetet med 2020 års budget ska påbörjas omgående. 
 

 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (3) 

Datum Vår beteckning 
2019-01-07 SN 2018/46 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Socialförvaltningen  
 Socialnämnden 
Vår handläggare  
Socialchef Lena Dibbern  
  
 
 
 

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 

Åtgärder för att komma i ram 2019 års budget 
Minskad nattbemanning 1,92 åa 
Kungsör har högre nattbemanning än flera andra kommuner varför det är möjligt 
att reducera en nattbemanning, vilket innebär 1,92 åa, utan några större konse-
kvenser för kvalitet. Ängen, Rönnen och Gläntan har tagit fram aktivitetskort för 
att beskriva vilka aktiviteter som behöver ske dygnet runt för att säkerställa att 
bemanningen nattetid är tillräcklig för att hantera de behov som finns. På en av 
verksamheterna, Näckrosen (LSS) krävs inte enskild nattpersonal varför den 
kvarvarande nattpersonalen kan utöva tillsyn på Näckrosen. 
 
En av nattjänsterna är en s.k. löpare, dvs. förflyttar sig till den boendeenhet där 
behov finns. Under 2019 kommer löparen även att täcka Lärken. 
 
TES och nyckelfritt 
Under året kommer TES och nyckelfritt att införas vilket innebär en effektivise-
ring både ur planeringssynpunkt och säkerställer att personalen gör de saker som 
är beslutade. Det innebär också en effektivisering genom att personalen inte 
behöver åka till lokalen för att hämta nycklar vid larm. 
 
Reducering av personal EKB 
Vi har/ska minska personalen på stödboende EKB från 17,5 åa till 4,0 åa. Natte-
tid är verksamheten obemannad men de boende har möjlighet att kontakta hem-
tjänstens nattpatrull vid akuta frågor. Verksamheten kommer inte heller att ha 
möjlighet att ta in vikarier vid sjukdom utan de får då ha en reducerad personal-
bemanning. Utredningsenheten har bemanningen minskats med 1 åa så idag 
återstår 1,5 åa.  
 
Dessa personalneddragningar innebär inga större konsekvenser då antalet barn 
minskats radikalt. Det innebär dock tuff situation för både chefer och medarbe-
tare då alla inte är överens om att de kvarvarande resurserna är tillräckliga. 
 
Personalreduceringar inom personlig assistent 
Inom personlig assistans har en personalreducering skett med 11,0 åa till följd av 
att en brukare har valt privat utförare och att andra brukares insatser avslutats/ 
minskats. 
 



   
  Sida 2 (3) 
 Datum Vår beteckning 
 2019-01-07 SN 2018/46 
 Ert datum Er beteckning 
   

 
 

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 

Dessa reduceringar får minimala konsekvenser då vi anpassat personalstyrkan 
efter de behov som nu finns. Alla personalreduceringar innebär dock att det 
skapar oro i personalgrupperna. 
 
Avgiftshandläggning 
Förvaltningen har beslutat att utse en avgiftshandläggare. Ekonomiavdelningen 
ansvarar för uppgiften att skicka fakturor till personer som har insatser inom vård 
och omsorg. Det som glömts bort vid överflyttandet till ekonomiavdelningen är 
den handläggning och de beslut som krävs för att komma fram till nivån på avgif-
ten.  
 
Denna förändring kommer troligen att leda till ökade intäkter, bl.a. för att nämn-
den fattar beslut om vem som är delegerad att fatta beslut i vilka frågor och att 
besluten utgår från de tillämpningsföreskrifter som också ska fattas beslut om. Ett 
annat beslut förvaltningen slagit fast är att för alla nya kontrakt som skrivs ska 
hyran betalas i förskott och inte som nu en månad i efterskott inom gruppboen-
den LSS och två månader i efterskott inom särskilt boende. Detta för att inte för-
lora hyror då ärenden avslutas.  Vidare innebär denna förändring att vi säker-
ställer likabehandling för våra brukare.  
 
Utbildning i Signs of safety 
Alla handläggare och öppenvården är nu utbildade i Signs of safety för att kunna 
göra korrekta bedömningar i vilka ärenden där det på grund av säkerhetsfaktorer 
finna möjligt att arbeta med öppenvårdslösningar istället för med dygnet-om-
placeringar.  
 
Tillgång till en lägenhet om 3 r.o.k. istället för som nu 2 r.o.k. 
Verksamheten har bytt sin lägenhet där viss form av öppenvårdsverksamhet be-
drivs till en större lägenhet. Detta möjliggör att utrusta ett rum för övernattning 
och där akutplaceringar av förälder och barn som behöver skydd kunna vara 
placerade. Det är av vikt för att på ett mer nyanserat sätt hinna utreda skyddsbe-
hovet än om vi inte har möjligheten till denna akuta placering inom kommunen. 
 
Vårdtyngdsmätning 
Under vecka 2 kommer PWC att genomför vårdtyngdsmätning på särskilt boende 
och på korttidsvistelsen för att vi ska få underlag för om ytterligare personalredu-
ceringar kan ske med tillräcklig personal för att täcka de behov som finns. 
 
Utredningsenheten och biståndsenheten ska genomföra en ärendetyngds-
mätning 
En modell är framtagen för att genomföra en ärendetyngdsmätning inom bi-
ståndsbedömningen inom SoL, ÄO och LSS. En sådan mätning kommer att 
genomföras för att få balans mellan ärendemängd och resurser.  
 
Hemtjänstbeslut respektive beslut om särskilt boende 
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En sak som ev. kan genomföras är att skilja beslutet om särskilt boende från 
beslut om vilka insatser den boende har behov av och därigenom gå ifrån de 
nuvarande besluten som mer eller mindre innebär ”all inclusive”. Detta torde 
minska behoven av bemanning. 
 
Lokalutredningen 
En mer centralt placerad lokal för hemtjänsten innebär minskade avstånd och 
restider, bilturer kan ersättas med gå- och cykelturer vilket också är effektivi-
serande ur miljösynpunkt. 
 
Daglig verksamhet samt dagverksamhet kan också flyttas till mer centrala lokaler 
och samlokaliseras detta innebär både en effektivisering av personal som kan 
samverka över verksamhetsgränserna och att vi kan lämna stora och dyra lokaler. 
(Det senare gäller givet förutsättningen att det finns alternativa användnings-
områden för de lokaler vi då kan lämna) 
 
Minska behovet av vikarier 
Ett projekt som planeras är att i större omfattning omfördela ordinarie personal 
istället för att ta in en timvikarie. Detta innebär att en genomgång behöver göras 
där man säkerställer på vilken miniminivå vi behöver ha bemanning på de olika 
passen under dygnet för att säkerställa att det alltid finns personal att täcka de 
minimala behoven. 
 
Daglig verksamhet tillsammans med gruppbostäderna kommer att täcka upp 
behov på boendet mellan kl. 7.00 - 10.00 då personal från daglig verksamhet kan 
täcka upp på boendena under dessa tider. 
 
Intensiv hemtagning 
Ett projektdirektiv är upprättat för att ge verksamheten i uppdrag att arbeta med 
intensiv hemtagning. Det är ett led i att kunna möta den nya lagen som innebär 
att kommunerna ska ta emot utskrivningsklara inom tre dagar istället för som 
tidigare inom 5 arbetsdagar. Detta är också ett sätt att möta behovet av att 
utskrivningsklara behöver vara på korttidsvistelse efter sjukhusvistelse. 
 
Skapa ett effektivt kansli 
Vi kommer att få personalomsättning inom kansliet på IFO och vi behöver då 
förstärka kompetensen på dessa tjänster så att effektiva flöden kan skapas. Det 
innebär en avlastning på handläggar- och chefsfunktioner. 
 
 
 
 
Lena Dibbern 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Socialnämnden 2019-01-22   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

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

Informationen lämnas muntligt vid sammanträdet. 

 
 
 
  

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2019-01-22   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Socialchefen, ekonomichefen, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Svar på Inspektionen för vård och omsorgs 
tillsyn av stödboende för ensamkommande 
barn vid Tallåsgården (SN 2018/151) 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har gjort en tillsyn på 
stödboendet Tallåsgården. Inriktning har varit vårdens innehåll 
med fokus på personalens arbetssätt, genomförande och upp-
följning av insatser samt samverkan med nämnden. Det har också 
varit en uppföljning av tidigare gjord tillsyn. 
 
Tillsynen har resulterat i att IV0 ställt krav på att nämnden ska 
säkerställa att: 
- föreståndaren fattar beslut om in- och utskrivning, gör lämp-

lighetsbedömningar och dokumenterar detta 
- klagomål och synpunkter sammanställs och analyseras  
- personal och föreståndare får information om vem som är 

utsedda att ta emot rapporter enligt Lex Sarah 
 
Nämnden ska senast den 15 februari 2019 redovisa hur bristerna 
ska åtgärdas. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) beslut 2019-01-04 
 

 

Förslag till svar är inte klart till utskicket.  
Kommer att presenteras vid nämndens sammanträde. 

 
  

 





















Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2019-01-22   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Avgiftshandläggaren, socialnämndens ekonom, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Revidering av socialnämndens delegations-
ordning – avgiftshandläggning (SN 2019/7) 
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag om revidering av 
nämndens delegationsordning. Förslaget gäller avgiftshandlägg-
ning och omfattar även avskrivning av skulder.  
 
Den enskilde ska få ett skriftligt avgiftsbeslut där storleken på avgifterna 
framgår, vilket avgiftsunderlag som har använts och hur avgifterna be-
räknats. Beslutet ska vara försett med en besvärshänvisning. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-11 
 

Förslag till beslut Socialnämnden reviderar delegationsordningen kring avgiftshand-
läggning i enlighet med förvaltningens förslag. 

 
 De nya punkterna införs i delegationsordningen på lämpligt ställe. 
  

 



 

 
 Sida 1 (2) 

Datum Vår beteckning 
2019-01-11  
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Socialförvaltningen   
 Socialnämnden 
Vår handläggare  
Handläggare Helena Björnberg  
  
 

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 

Delegation för avgiftshandläggning  
Den enskilde ska få ett skriftligt avgiftsbeslut där storleken på avgifterna framgår, vilket 
avgiftsunderlag som har använts och hur avgifterna beräknats. Beslutet ska vara försett 
med en besvärshänvisning. 
 
 
Socialförvaltningen föreslår följande delegation för avgiftshandläggning:  
 
Beslut om avgiftsunderlag 8 kap 4 § SoL Avgiftshandläggare 
 
Beslut om avgift 8 kap 5 § SoL Avgiftshandläggare 
 
Beslut om förbehållsbelopp 8 kap 6 § SoL Avgiftshandläggare 
 
Fastställande av godtagbara  8 kap 7 § SoL Avgiftshandläggare 
kostnader  
 
Beslut om individuellt minibelopp 8 kap 8 § SoL Avgiftshandläggare 
 
Beslut om avgiftsförändring, avgifts- 8 kap 9 § SoL Avgiftshandläggare 
reduktion eller avgiftsbefrielse 
 
Avgiftshandläggning i övrigt   Avgiftshandläggare 
 
Beslut att bokföringsmässigt avskriva    Avgiftshandläggare 
skuld då skulden inte överstiger ett basbelopp 
 
Beslut att avskriva skuld om skulden inte överstiger  Avgiftshandläggare 
ett basbelopp 
 
Beslut att bokföringsmässigt avskriva    Förvaltningschef  
skuld då skulden överstiger ett basbelopp 
 
Beslut att avskriva skuld om skulden överstiger Förvaltningschef  
ett basbelopp 
 
Följande delegation utgår: 
C.15.1.  Beslut om nedskrivning av eller befrielse från skuld avseende debiterad  
avgift inom äldre- och handikappområdet 9 kap 4 § SoL, Avdelningschef Förvalt- 
ningschef 
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Förslag till beslut 
Socialnämnden fastställer förslaget på socialnämndens delegationsordning för 
avgiftshandläggning. 
 
 
 
 
Lena Dibbern   Helena Björnberg 
socialchef   
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2019-01-22   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Revidering av sammanträdestider 2019  
(SN 2018/161) 
Socialnämnden beslutade den 24 oktober 2018, § 112 om samman-
trädestider 2019 för socialnämnden, presidieberedningarna och 
myndighetsutskottet: 
- presidieberedningarna skulle vara onsdagar 13 dagar före 

socialnämnden klockan 14 och  
- myndighetsutskott onsdagar klockan 8.30  samma vecka som 

socialnämnden. 
 

Socialnämndens presidieberedning har diskuterat ett förslag till 
ändring av sammanträdestider som innebär (med något undantag) 
att: 
- presidieberedningarna flyttas till torsdagar 12 dagar före 

socialnämnden 
- myndighetsutskottet flyttas till torsdagar klockan 13.30  

samma vecka som socialnämnden. 
 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-14 
 

Förslag till beslut Socialnämnden reviderar sammanträdestiderna 2019 i enlighet 
med förslaget. 

  
 



 

 
TJÄNSTEKSRIVELSE Sida 1 (2) 

Datum Vår beteckning 
2019-01-14 SN 2018/161 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Socialförvaltningen  
 Socialnämnden 
Vår handläggare  
Nämndsekreterare Eva Kristina Andersson  
  
 
 
 

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 

Revidering av sammanträdestider 2019 
Socialnämnden beslutade den 24 oktober 2018, § 112 om sammanträdestider 
2019 för socialnämnden, presidieberedningarna och myndighetsutskottet. 
- presidieberedningarna skulle vara onsdagar 13 dagar före socialnämnden 

klockan 14 och  
- myndighetsutskott onsdagar klockan 8.30  samma vecka som socialnämnden. 

 
Socialnämndens presidieberedning har diskuterat ett förslag till ändring av 
sammanträdestider som innebär (med något undantag) att: 
- presidieberedningarna flyttas till torsdagar 12 dagar före socialnämnden 
- myndighetsutskottet flyttas till torsdagar klockan 13.30  samma vecka som 

socialnämnden. 
 
Socialnämndens presidieberedning 
 
Tidigare beslutat datum och tid Föreslaget datum och tid 
Onsdagen den 9 januari, kl. 14.00 Fredagen den 11 januari 2019, kl. 

14.00 
Onsdagen den 6 februari, kl. 14.00 Torsdagen den 7 februari, kl. 14.00 
Onsdagen den 6 mars, kl. 14.00 Torsdagen den 7 mars, kl. 14.00 
Onsdagen den 10 april, kl. 14.00 Torsdagen den 11 april, kl. 14.00 
Onsdagen den 8 maj, kl. 14.00 Torsdagen den 9 maj, kl. 14.00 
Onsdagen den 5 juni, kl. 14.00 Onsdagen den 5 juni, kl. 14.00 
Onsdagen den 14 augusti, kl. 14.00 Torsdagen den 15 augusti, kl. 14.00 
Onsdagen den 11 september, kl. 
14.00 

Torsdagen den 12 september, kl. 14.00 

Onsdagen den 9 oktober, kl. 14.00 Torsdagen den 10 september, kl. 14.00 
Onsdagen den 13 november, kl. 
14.00 

Torsdagen den 14 november, kl. 14.00 

Onsdagen den 4 december, kl. 14.00 Torsdagen den 5 december, kl 14.00 
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Socialnämndens myndighetsutskott 
 
Tidigare beslutat datum och tid Föreslaget datum och tid 
Onsdagen den 23 januari, kl 8.30 Onsdagen den 23 januari, kl 8.30 
Onsdagen den 20 februari, kl 8.30  Torsdagen den 21 februari, kl 13.30  
Onsdagen den 20 mars, kl 8.30  Torsdagen den 21 mars, kl 13.30 
Onsdagen den 24 april, kl 8.30 Torsdagen den 25 april, kl 13.30 
Onsdagen den 22 maj, kl 8.30 Torsdagen den 23 maj, kl 13.30 
Onsdagen den 19 juni, kl 8.30 Onsdagen den 19 juni, kl 8.30 
Onsdagen den 28 augusti, kl 8.30  Torsdagen den 29 augusti, kl 13.30 
Onsdagen den 25 september, kl 8.30 Torsdagen den 26 september, kl 13.30 
Onsdagen den 23 oktober kl 8.30 Torsdagen den 24 oktober, kl 13.30 
Onsdagen den 27 november, kl 8.30 Torsdagen den 28 november, kl 13.30 
Onsdagen den 18 december, kl 8.30 Torsdagen den 19 december, kl 13.30 
 
Ingen justering av socialnämndens sammanträdestider föreslås. 
 
Förslag till beslut 
 
Socialnämnden justerar sitt beslut om sammanträdestider 2019 i enlighet med 
förslaget ovan. 
 
 
 
 
Lena Dibbern 
Socialchef Eva Kristina Andersson 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2019-01-22   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§  
Rapportering av ej verkställda gynnande 
biståndsbeslut (SN 2019/8) 
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 fem beslut (tre SoL och två 
LSS) och två avbrott (båda SoL) inte är verkställda inom tre 
månader efter beslutsdatum eller avbrott. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Rapport ej verkställda gynnande biståndsbeslut 2019-01-15 
 
Förslag till beslut Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna. 



1 
 
RAPPORT OM ICKE VERKSTÄLLDA BESLUT, SOM INTE ÄR VERKSTÄLLDA INOM 3 MÅNADER FRÅN BESLUTSDATUM ELLER 
AVBROTTSDATUM  

TILL  SN 2019-01-22 

 

 
Person 

Typ av beslut/ 
Anteckningar  

 
SoL 

 
LSS 

Besluts 
datum 

 
Avbrott 

 
Man 

 
Kvinna 

Person väntar 
Månader Dagar 

 
 

1 
 

 
 
Kontaktfamilj SoL 
 
Den unge har beslut om kontaktfamilj SoL sedan 2015 fram 
till 20200107. Insatsen har verkställts, men avbrutits då 
kontaktfamiljen avsagt sig uppdraget. 
Förslag på ny kontaktfamilj har modern avböjt, senast 
201704, då erbjudet bistånd inte motsvarar hennes 
önskemål. Modern avböjer all form av möten, med 
undantag av mail. 
Modern samtycker ej till att handläggare samtalar med den 
unge. 
 

 
 
 
 

X 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

14-10-10 

 
 
 
 

X 

  
 
 
 

51 

 
 
 
 

5 

  



2 
 

 
Person 

Typ av beslut/ 
Anteckningar  

 
SoL 

 
LSS 

Besluts 
datum 

 
Avbrott 

 
Man 

 
Kvinna 

Person väntar 
Månader Dagar 

 
2 

 
 

 
Kontaktfamilj SoL 
 
Den unge har beslut om kontaktfamilj SoL sedan 2015 fram 
till 20220204. Insatsen har verkställts, men avbrutits då 
kontaktfamiljen avsagt sig uppdraget. 
Förslag på ny kontaktfamilj har modern avböjt, senast 
201704, då erbjudet bistånd inte motsvarar hennes 
önskemål. Modern avböjer all form av möten, med 
undantag av mail. 
Modern samtycker ej till att handläggare samtalar med den 
unge. 
 

 
 
 
 

X 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

14-10-10 

 
 
 
 

X 

  
 
 
 

51 

 
 
 
 

5 

  



3 
 
 

 
Person 

Typ av beslut/ 
Anteckningar  

 
SoL 

 
LSS 

Besluts 
datum 

 
Avbrott 

 
Man 

 
Kvinna 

Person väntar 
Månader Dagar 

 
3 

 
Servicebostad LSS 
Den 18-06-29 har person blivit erbjuden lägenhet på 
Ågårdens gruppbostad, eftersom Serviceboende inte har 
någon ledig lägenhet. Personen och god man tackade nej till 
erbjudandet och vill vänta tills det blir ledigt på 
Serviceboendet. 
 

  
X 

 
17-11-29 

  
X 

  
13 

 
18 

 
4 

 
Servicebostad LSS 
Man har blivit erbjuden, den 18-10-01 genom god man, en 
gruppbostads plats. God man återkommer med svar. 
 

  
X 

 
18-05-18 

  
 

 
X 

 
7 

 
28 

 
5 

 
Särskilt boende SoL ÄO 
Har inte funnits plats på SÄBO. 
 

 
X 

 
 

 
18-08-15 

  
 

 
X 

 
5 
 

 
0 

 
6 

 
Särskilt boende SoL ÄO 
Har inte funnits plats på SÄBO. 
 

 
X 

  
18-08-21 

  
X 

  
4 

 
26 

 
7 

 

 
Särskilt boende SoL ÄO 
Har inte funnits plats på SÄBO. 

 
X 

  
18-09-05 

   
X 

 
4 

 
10 

  



4 
 
 

 
Person 

Typ av beslut/ 
Anteckningar  

 
SoL 

 
LSS 

Besluts 
datum 

 
Avbrott 

 
Man 

 
Kvinna 

Person väntar 
Månader Dagar 

  
SUMMA: 
 

 
SoL 

5 
 

 
LSS 
2 

 
Beslut 

5 

 
Avbrott 

2 

 
Man 

4 

 
Kvinna 

3 

  

 

 

Sammanfattning:  

Socialförvaltningen rapporterar till socialnämnden 5 beslut och 2 avbrott, som inte är verkställda inom 3 månader efter 
beslutsdatum eller avbrott.  

 

Avdelningschef IFO 

Åse Björkman 

 

_______________________________ 

2019-01-15 
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Socialnämnden 2019-01-22   
 
 

 
Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§  
Meddelanden delegationsbeslut (SN 2018/) 
Socialnämndens myndighetsutskotts protokoll  
- 2018-11-28, §§ 111-122 
- 2018-12-19, §§ 123-131. 
 

Alkoholhandläggare Robert Koivunen har  

- den 5 december 2018 lämnat ett yttrande till Lotteriinspektio-
nen över ansökan om licens på spel på värdeautomater på 
Nellys Bar Restaurang. Dnr SN 2018/178 

- den 7 december 2018 lämnat ett yttrande till Eskilstuna kom-
mun i ett ärende om alkoholservering. Remissen har skickats 
till Kungsörs kommun då det aktuella bolaget även har verk-
samhet i Kungsör. Dnr SN 2018/179 
 

 
Socialförvaltningen har fattat beslut enligt delegation. Jämförelse 
görs mot förra året. 
 
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 104 83 529043 
Maj 97 48  91 76 550499   
Juni    129 97                             684511 
Juli    105 88 469666 
Augusti    107 78 611880 
September 92 60 407403 88 59 470748 
Oktober 84 45 471193 89 62 439616 
November 97 45 453290 150 109 795737 
December 101 78 527864 115 71 457119 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

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 6 4 4 
Maj 6 11 4 5 
Juni 8 8 9 5 
Juli 3 12 2 3 
Augusti 3 8 6 5 
September 10 4 5 7 
Oktober 10 11 8 4 
November 9 6 3 3 
December     13 10 1 12 
 
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 7 0 8 11 
Maj 10 0 11 0 16 15 
Juni 10 0 9 0 25 23 
Juli 1 0 14 0 16 14 
Augusti 9 0 4 0 21 15 
September 2 0 9 0 18 11 
Oktober 5 0 8 0 34 14 
November 10 0 7 0 63 24 
December 7 1 2 0 12 28 
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Socialnämnden 2019-01-22   
 
 

 
Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

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 48 2 
Maj  52 1 60 0 
Juni  55 3 55 2 
Juli  28 0 34 1 
Augusti           43 2 46 0 
September 55 1 40 0 
Oktober  67 2 43 1 
November  70 1 45 2 
December  49 1 29 2 

 
 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 4 0 
Maj  4 1 2 0 
Juni  4 1 1 0 
Juli  2 1 6 1 
Augusti  2 0 1 1 
September 3 1 0 1 
Oktober  5 1 1 0 
November  3 0 2 2 
December  2 2 2 0 
 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Sammanfattande rapport från socialnämndens myndighetsutskotts 
protokoll 2018-11-28, §§ 111-122 och 2019-12-19, §§ 123-131 
 

Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att lägga meddelandena om delegations-
beslut till handlingarna. 



 

 
RAPPORT 

 

 
 
Rapport av beslut i socialnämndens myndighetsutskott 2018-11-28 §§ 111-
122 
 

§ Ärende/delegationshänvisning  Beslut/ 
kostnad 

 Ärenden – Ensamkommande  

111 Utökning av korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS Bifall. Utökning 
från två till tre 
dygn per månad 

 Ärenden – Ensamkommande  

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

Till handlingarna 

113 Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen – fortsatt placering i 
familjehem 

Bifall 2018-12-02 
– 2019-05-31 

Arvodesersättning 
12 986 kr/mån 

Omkostnadsersätt-
ning 6 888 kr/mån 

 Ärenden – Barn övrigt  

114 Begäran om överflytt av ärende enligt 2 a kap 10 § socialtjänstlagen 
till Västerås stad  

Begäran om 
överflytt 

115 Begäran om överflytt av ärende enligt 2 a kap 10 § socialtjänstlagen 
till Västerås stad  

Begäran om 
överflytt 

116 Begäran om överflytt av ärende enligt 2 a kap 10 § socialtjänstlagen 
till Västerås stad  

Begäran om 
överflytt 

117 Begäran om överflytt av ärende enligt 2 a kap 10 § socialtjänstlagen 
till Västerås stad  

Begäran om 
överflytt 

118 Begäran om överflytt av ärende enligt 2 a kap 10 § socialtjänstlagen 
till Västerås stad  

Begäran om 
överflytt 

119 Övervägande enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen  Till handlingarna 

 Ärenden – övrigt  

120 Meddelande – delegationsbeslut Till handlingarna 

121 Aktuella institutionsplaceringar Till handlingarna 



 

 
RAPPORT 

 

 

122 Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL – stadigvarande placering på HVB Bifall 

 
 
 
 
Eva Kristina Andersson 
Nämndsekreterare 



 

 
RAPPORT 

 

 
 
Rapport av beslut i socialnämndens myndighetsutskott 2018-12--19 §§ 123-
131 
 

§ Ärende/delegationshänvisning  Beslut/ 
kostnad 

 Ärenden – vård och omsorg  

123 Korttidsvistelse på annan ort enligt 9 § punkt 6 LSS Bifall. Två dygn/ 
månad t.o.m. 
2010-02-07 

 Ärenden – Barn övrig  

124 Ansökan om vård enligt 2 § LVU Ansökan om vård 

Umgängesbe-
gränsning under 
tre månader 

 Ärenden – Vuxna  

125 Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen – förlängd placering på 
Frizon 

Bifall 2019-01-01 
– 2019-03-31 

990 kr/dygn 

126 Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen – förlängning av 
missbruksbehandling på Solgläntans behandlingshem och 
utslussning  

Bifall 2018-12-31 
– 2019-03-31 

1 150 kr/dygn 

127 Rapport – flytt till billigare boende Till handlingarna 

128 Rapport – placering på Rockesholm  Till handlingarna 

 Ärenden – övrigt  

129 Meddelande delegationsbeslut – omedelbart omhändertagande 
enligt LVU 

Till handlingarna 

130 Meddelanden delegationsbeslut – beviljat bistånd i form av boende 
på stödboende 

Till handlingarna 

131 Aktuella institutionsplaceringar Till handlingarna 

 
 
 
 
Eva Kristina Andersson 
Nämndsekreterare 
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§  
Meddelanden 
Migrationsverket har fastställt årsplanering för mottagande av 
nyanlända för bosättning för 2019, oförändrat för Kungsörs 
kommun (ingen person). Dnr SN 2018/181 

 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-12-10, § 63 
Revidering av Avgifter inom socialtjänsten. Till utdraget är det 
nya avgiftsdokumentet fogat. Kommunfullmäktige antog 
socialnämndens förslag, dock ska avgifterna för färdtjänst ligga 
kvar i detta dokument i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 
2017-09-11, § 129. Dnr SN 2018/162 

 

Statistiska centralbyrån har rapporterat beräkningarna för utjäm-
ning av LSS-kostnader mellan kommuner för utjämningsåret 2019. 
Dnr SN 2018/84 

 

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds rapporter 2018-12-28 
från livsmedelskontroll: 

- Södergården. Dnr SN 2019/4 

- Södergården, Gläntan. Dnr SN 2019/5 

 

En anmälan har lämnats in om vårdbrist från hemtjänsten.  
Dnr SN 2018/185 

 

Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket från inspektion på 
Södergården den 11 december 2018. Dnr SN 2018/172 

 

Kommuner och Landstings cirkulär: 

• 18:60 – Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, 
unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2019 

• 18:61 – Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner 
enligt SoL för år 2019 
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• 18:62 – Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktfamilj/ 
stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2019 

 

 
Förslag till beslut Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 
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§  
Internkontrollplan 2019 (SN 2019/9) 
 

Beredning av ärendet inleds vid nämndens 
sammanträde.  

Separat utskick av handlingar. 
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§  
Rapport från verksamhetsbesök på 
Biståndsenheten (SN 2018/34) 
 

Rapport lämnas muntligt vid sammanträdet. 
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