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Plats och tid

  
Kommunhuset, Hellqvistsalen, tisdagen den 22 oktober 2019, klockan 13.30-16.35. 

 

Beslutande Linda Söder Jonsson (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg (L) § 100 och 
108, AnneMarie Andersson (C), Yrjö Björkqvist (M) ej § 100, Eleonor Westlund (C) ej § 
100 och Britt-Marie Häggkvist Back (SD). 

Tjänstgörande  
ersättare Åse Verner (S), Maria Gripenbert (KD) § 100, Anders Frödin (SD) § 100, Eva-Carin 

Sandbom (L) §§ 101-107 och Robert Redenkvist (SD)  
 

Ersättare  Eva-Carin Sandbom (L) §§ 100 och 108, Yvonne Ericsson (M), Maria Gripenbert (KD) §§ 
101-108 och Anders Frödin (SD) §§ 101-108. 

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

Pettersson, och nämndsekreterare Eva Kristina Andersson. 

 

Utses att justera Marita Pettersson 
Ersättare för 
justerare AnneMarie Andersson 
Justeringens  
plats och tid Individ- och familjeomsorgen 2019-10-24, klockan 13.00 

Underskrifter 

 
Sekreterare  
 .................................................................................... Paragrafer       100-108 
 Eva Kristina Andersson  

 
Ordförande  
 
 .......................................................................………………………………………………………………………............ 
 Linda Söder Jonsson 
 
Justerande  
 
 ................................................................................................................................................................................................. 
 Marita Pettersson 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Socialnämnden 
Sammanträdes-  
datum 2019-10-22, §§ 100-108 
Datum då  
protokoll anslås 2019-10-25  Datum då anslag  

tas bort 2019-11-16  

Förvaringsplats 
av protokollet Kansliet 
  Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§ 100 
Information från förvaltningen (SN 2019/10) 
De viktigaste övergripande händelserna, för vård- och omsorg 
samt för individ- och familjeomsorg under september 2019 har 
sammanställts. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Sammanställning 2019-10-14 – Periodens viktigaste händelser 

september 2019  
 
Beslut   Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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§ 101 
Information – fördjupad samverkan  
(SN 2017/179) 
Socialnämndens ordförande Linda Söder Jonsson rapporterar att 
kommunstyrelsens ordförande Mikael Peterson varit på styr-
gruppsmöte för fördjupad samverkan. Där enades man om att ha 
fokus på fyra områden  
- Västra Mälardalens Kommunal Förbund (VMKF) – 

nulägesanalys 
- Näringslivet – utveckla dagens arbetssätt/organisation 

tillsammans med näringslivet samt näringslivsstrategi med 
fokus leda och styra 

- Utbildning – utveckla och styra med fokus på gymnasium, 
VuX samt samverkan med Arbetsförmedlingen 

- IT - nuläge, nästa steg, styra och leda. 
 
Varje nämnd ska regelbundet redovisa läget i arbetet med för-
djupad samverkan. 
 
Socialchefen Lena Dibbern berättar att  
- det för äldreomsorgen slagit lite stopp. Man är överens om 

samarbete i kommungränserna där en kommun ansvara för 
hemtjänstärendena, gemensam kvälls- och nattjänstgöring 
kräver att man arbeta mer lika och det tänkta samarbetet kring 
medicinskt ansvarig sjuksköterska har avbrutits 

- individ- och familjeomsorgen har kommit en bit på väg med 
budget- och skuldrådgivning (tillsammans med Arboga) och 
ungdomsmottagning (tillsammans med Köping)  

 
Beslut  Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna. 
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Kommunstyrelsen, socialchefen, akten 
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§ 102 
Revidering av Avgifter inom socialtjänsten 
Avgifterna i socialtjänsten revideras årligen. Ett förslag till revi-
dering inför 2020 har tagits fram av förvaltningen. I stort innebär 
förslaget att: 
- Timtaxan för hemtjänst räknas upp med 2,4 procent enligt 

kommunens uppräkning av intäkter 2020. Det innebär en höj-
ning från 367 till 375 kronor per timma. 

- Avgiften för inskriven i hemsjukvård höjs från 260 till 440 
kronor per månad. Vid enstaka hembesök tas avgift ut för olika 
uppdrag, dock med totalt högst 440 kronor per månad 

- Nuvarande priser för måltider förlängs till den 31 mars 2020. 
Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med kostenheten ta 
fram faktiskt portionspris, underlag för att kunna erbjuda mat-
abonnemang även på Mistelns trygghetsboende och abonne-
mang för matlådeleverans samt prisnivå för festmåltider t.ex. 
julbord och Nobelmiddag 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-18 med bilaga 
 
Beslut  Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen: 
 
 Kommunfullmäktige reviderar Avgifter inom socialtjänsten från 

och med den 1 januari 2020 enligt socialförvaltningens förslag.  
 

Nuvarande priser för måltider förlängs till den 31 mars 2020. 
 
 Reviderad taxa redovisas som KS-handling nr x/2019. 

 
Socialnämnden beslutar vidare att ge socialförvaltningen i upp-
drag att tillsammans med kostenheten ta fram faktiskt portionspris, 
underlag för att kunna erbjuda matabonnemang även på Mistelns 
trygghetsboende och abonnemang för matlådeleverans samt pris-
nivå för festmåltider t.ex. julbord och Nobelmiddag. Underlaget 
bör vara klart så det kan behandlas av socialnämnden i december 
2019 för vidare beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 
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§ 103 
Budgetuppföljning per den 30 september 
2019 (SN 2019/32)  
Socialchef Lena Dibbern redovisar översiktligt det ekonomiska 
läget. Fondpengar finns som kan användas. Årsresultat beräknas 
bli +/- 0 kr. 
 
Vård- och omsorgschefen Kenneth Pettersson redovisar kö till och 
beläggning i nämndens boenden. Här framgår bl.a. att många 
önskar trygghetsboende. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen (inkl. tjänsteskrivelse), akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 104 
Budget 2020-2023 – konsekvenser och 
äskanden (SN 2019/71)  

 Kommunfullmäktige beslutade i juni om 2020 års ramar och behöll 
samtidigt 10 miljoner kronor att fördela i oktober månad. Förvalt-
ningarna fick i uppdrag att beskriva konsekvenserna av den budget 
som beslutades i juni samt att komma med äskanden på de 10 miljo-
ner kronor som ska fördelas. 

 
 Socialförvaltningen har tagit fram ett material där konsekvenserna 

av juni månads budget beskrivs. Av beskrivningen framgår bl.a: 
- beskrivningar av vad som gjorts, planeras och behöver utredas 

för att förbättra resultatet såväl ekonomisk som kvalitetsmässigt 
- demografins och andra omvärldsfaktorers påverkan på rambe-

hoven de kommande åren 
- ramarnas påverkan på verksamheten 

 
 Sammantaget beskriver förvaltningen behoven för år 2020-2022 

enligt följande: 
 2020 2021 2022 
Behov 18 690 000 20 415 000 28 215 000 
Efter effektiviseringar 10 694 078 13 308 078 21 073 078 

 
Förvaltningen föreslår att nämnden äskar ramförstärkning med de 
tillgängliga 10 miljonerna kronor för att kunna följa ny lagstiftning 
och/eller utveckla insatser för att utveckla kvalitet och fördröja att 
behov av insatser uppstår.  

 
SN överläggning Under överläggningen uppmanas förvaltningschefen att göra redak-

tionella förändringar i tjänsteskrivelsens punkt kring servicetjänster 
som utförs av serviceassistenter och arbetsmarknadsåtgärder innan 
den skickas med protokollsutdraget till kommunstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-14 
 

Beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag och äskar de till-
gängliga 10 miljoner kronor som budgetberedningen har att fördela. 
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§ 105 
Meddelanden delegationsbeslut (SN 2019/15) 

Socialnämndens myndighetsutskotts protokoll 2019-09-26, §§ 
102-110. 
 
Alkoholhandläggare Robert Koivonen har den 25 september 2019 
beslutat bevilja Torpa bygdegårdsförening tillstånd för servering 
av alkoholhaltiga drycker till slutet sällskap vid tre tillfällen 2019-
09-28, 2019-10-12 och 2019-11-16. Dnr SN 2019/123 
  
 
Beslut som har fattats med stöd av delegationsordningen under 
september 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    
November 150 109 795737    
December 115 71 457119    

 
Beslut om utredning och behandling samt familjerätt 
 
 Utrednings- och Familjerättsbeslut 
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behandlingsbeslut 
 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  4  
November 6  3  
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   14  
November 7 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   
November  45 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   
November  2 2   
December  2 0   
 

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

utskotts protokoll 2019-09-26, §§ 102-110. 
 
Beslut  Socialnämnden lägger meddelandena om delegationsbeslut till 

handlingarna. 
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§ 106 
Meddelanden 
BPSD-registret hat skickat årsrapport 2018. Det är ett svenskt 
register för beteendemässiga och psykiska symptom vid demens. 
Dnr SN 2019/128 
 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har skickat en inspek-
tionsrapport från genomförd inspektion enligt miljöbalken vid 
Gruppbostad Kungsringen. Dnr SN 2019/129 
 
Förslaget till Äldreomsorgsplan 2019-2035 har nu remitterats ut 
till pensionärsorganisationerna, de politiska partierna och fackliga 
företrädare. Sista dag att lämna yttrande är den 6 november 2019. 
Dnr SN 2018/86 
 
Inspektionsrapporter från miljö- och hälsoskyddsenhetens vid 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund inspektioner för hälso-
skydd enligt miljöbalken: 
- Sveprogruppen Dnr SN 2019/133 
- Önnemo dagverksamhet Dnr SN 2019/134 
- Högklinten Dnr SN 2019/135 
- Ågårdens gruppbostad Dnr SN 2019/136 
- Citygruppen Dnr SN 2019/137 
- Skogsgläntans dagverksamhet Dnr SN 2019/138 
- Miljögruppens dagverksamhet Dnr SN 2019/139 
- Gruppbostad Borgen Dnr SN 2019/140 
I samtliga fall bedöms verksamheten följa aktuella lagkrav inom 
kontrollerade områden, i några fall finns vissa avvikelser. Upp-
följning av eventuella brister görs vid nästa inspektionstillfälle. 
 
Protokollsutdrag från Arboga kommuns kommunstyrelse 2019-10-
08, § 165 – Fördjupad samverkan – avbrytande av samarbete gäl-
lande medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Dnr SN 2018/173) 
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Kommunstyrelsen har den 23 september 2019, § 136, antagit en ny 
Risk- och sårbarhetsanalys för Kungsörs kommun. Planen gäller 
2019-2022. Syftet med analysen är att den sammantaget ska: 
- ge underlag för planeringen och genomförande av åtgärder för 

att öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verk-
samhet inom kommunala verksamheter 

- ge beslutsstöd för beslutsfattare och verksamhetsansvariga 
- ge underlag för information om samhällets risker och sårbar-

heter till allmänheten 
- förmedla en bild över de risker och sårbarheter som finns i 

samhället i stort som kan påverka kommunens verksamhet och 
samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska om-
råde 

Dnr SN 2019/130 
 
Beslut Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 
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§ 107 
Modell för samarbete för tidiga och samord-
nade insatser kring ungdomar (SN 2019/103) 
Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden gav sina res-
pektive förvaltningschefer i uppdrag att ta fram en arbetsmodell 
för tidiga och samordnade insatser kring ungdomar. Uppdraget 
gavs vid respektive nämndmöte i juni 2019 och en återrapportering 
begärdes till septembermötet.  

 
Vid septembermötet lämnade socialchefen Lena Dibbern en första 
rapport hur arbetet fortskrider.  
 
Sedan dess har förvaltningarna tillsammans sett över det tidigare 
samverkansdokument och noterat vad som ska säkerställas under 
2019/2020 i form av helhetssyn, aktiviteter m.m. 
 
Ytterligare två dokument har tagits fram: 
- Samordnad individuell plan (SIP) – en plan som upprättas 

tillsammans med brukare om insatser från både socialförvalt-
ning och barn- och utbildningsförvaltning behöver samordnas. 
Planen ger överblick och gör det lättare att samarbeta och se 
vilka insatser som ger bästa möjliga effekt. 

- Offensivt Drogförebyggande Initiativ Nu (ODIN) - en samarbets-
modell mellan socialförvaltningen och skolan. Syftet med ODIN är 
att göra tidiga upptäckter av narkotikamissbruk i skolan för att 
snabbt kunna sätta in åtgärder, stöd och hjälp. 

 
Översynen är nu klar och förvaltningarna lyfter dem till respektive 
nämnd för beslut.  
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Tjänsteskrivelse 2017-05-08, reviderad 2019-10-03 
• Samordnad individuell plan, SIP, då barn och unga har behov 

av insatser både från socialtjänsten samt skola/förskola 
• Förebyggande arbete för ungdomar, ODIN 

 
SN överläggning Under överläggningen uppmärksammas förvaltningen på att en 

justering i dokumentet kring Förebyggande arbete för ungdom 
(ODIN) bör göras. Visionen bör uttryckas som ”Visionen i arbetet 
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är en narkotikafri skola.  
 

Beslut Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag och 
ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med att utveckla 
samarbetet. 

 
 Beslutet förutsätter motsvarande beslut i barn- och utbildnings-

nämnden.  
 
 Socialnämnden önskar återrapport om det fortsatta arbetet i 

januari 2020. 
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§ 108 
Beredning av mål 2020-2022 (SN 2019/100) 
Kommunfullmäktige har fattat beslut om nya mål och har i sitt 
beslut slagit fast att alla mål gäller alla styrelser och nämnder. 
Socialnämnden behöver därför fatta beslut om nya mål för åren 
2020 – 2022. 

 
I styrmodellen fastslås att ”… nämnder och styrelser ska beskriva 
vilka mål som ska uppnås och när målen ska vara uppnådda utifrån 
givna ekonomiska ramar. Målen ska vara tidsatta och mätbara. De 
ska skapas i dialog med förvaltning eller bolag.” 
 
Förvaltningschefen beskriver förutsättningarna för framtagande av 
mål i en tjänsteskrivelse. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-10 
 
SN beredning Inför beredningen i grupparbete påminner förvaltningschefen om 

politiker- respektive tjänstemannarollerna med gemensam arena 
kring bl.a. målstyrningen samt den process kommunen har kring 
målstyrning, genomförande-, uppföljnings- och förbättringspro-
cessen. 
 
Efter detta genomförs ett grupparbete i tre grupper för att få fram 
förslag till mål för kommande år. Resultatet från arbetet samlas in 
för sammanställning och presentation på novembersammanträdet. 
Beslut om mål 2020-2022 fattas på november- eller decembersam-
manträdet. 
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