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SN § 115 Dnr 161/2015.73 

Namnförslag till det nya vård- och omsorgsboendet 

Den 18 september så anordnas ett Öppet hus mellan kl 15.00 - 17.00 på 
Medborgarhuset med temat det nya vård- och omsorgsboendet. Det 
kommer att vara en namntävling. Vanligtvis så har namnen på Arbogas 
vård- och omsorgsboenden någon anknytning till kvartersnamnet och det 
nya vård- och omsorgsboendet byggs i kvarteret Vattenspegeln. 

Tre förslag har inkommit Timglaset, Fjärilen och Munkhättan och det 
finns önskemål om att socialnämnden kommer med ett förslag. 

Socialnämndens förslag blir Åspegeln. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att deras namnförslag till nya vård- och 
omsorgsboendet är Åspegeln. 
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SN § 116 Dnr 166/2016.29 

Redovisning av förslag hur socialförvaltningen skulle 
kunna använda Tornet 

Jonny Selin, arbetsledare på Arbetsmarknadsverksamheten, redogör för 
ett förslag om socialförvaltningen skulle få möjligheten att använda hela 
Tornet för förvaltningens verksamheter. 

Den besparing som kommunen skulle göra är Arbetsmarknads-
verksamhetens hyra på 2 miljoner samt hyran för daglig verksamhet på 
464 400 kronor. 

Om Tornet kommer att säljas och om samma verksamheter som i dag 
finns på Tornet ska ha nya lokaler så blir det en kostnad för 
nybyggnationer på cirka 149-152 miljoner. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tackar för redovisningen. 
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SN § 117 Dnr 145/2018.042 

Verksamhetsberättelse delår 2018 

Verksamhetsberättelse delår 2018 redovisas inför nämnden gällande mål 
och måluppfyllelse. I rapporten redovisas verksamhetsberättelse per den 
31 augusti 2018. 

Någon ekonomisk sammanställning kan inte redovisas vid dagens 
sammanträde då brytdatumet för ekonomisystemet är den 5 september. 
Den ekonomiska sammanställningen kommer att redovisas vid 
socialnämndens sammanträde den 26 september 2018. 

Socialnämndens beslut  

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av verksamhetsberättelsen 
delår 2018 per den 31 augusti 2018. 
 

2. Verksamhetsberättelsen delår 2018 överlämnas till 
kommunfullmäktige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till: 

Kommunfullmäktige 
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SN § 118 Dnr 128/2018.730 

Korrigering av riktlinje för biståndshandläggning enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) 
Socialnämnden beslutade att anta riktlinjen för biståndshandläggning 
enligt SoL den 22 augusti 2018, § 96.  

Vissa textavsnitt i riktlinjen hade fallit bort varför några korrigeringar 
behöver göras. 

Tjänsteskrivelse daterad den 4 september 2018 redovisas för nämnden. 

Socialnämndens beslut 

Riktlinjen för biståndshandläggning enligt SoL revideras utifrån förslaget i 
tjänsteskrivelsen. 
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SN § 119 Dnr 144/2018.139 

Redovisning av språkprojektet ”Svenska för arbete” 

Urban Norling från Arbetsförmedlingen, föredrar utvärderingen och 
analysen av projektet Svenska för jobb. 

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Arbetsmarknadsverksamheten i 
Arboga och Arbetsförmedlingen. 

Projektet handlar om att individualisera och inrikta språkinlärningen mot 
en bransch och/eller yrke där individen har ett intresse och/eller 
möjlighet till praktik och därigenom lönearbete. 

Projektets mål var att 50 % av deltagarna skulle klara testet i svenska 
under projekttiden vilket medför att individen skrivs ut ur projektet och 
erhåller en anställning på ett år på Arbetsmarknadsverksamheten med 
aktuella stöd från Arbetsförmedlingen. Måluppfyllelsegrad per den 10 maj 
2018 är 72 %. 

Framgångsfaktorer i projektet: 

• Små grupper med individuellt stöd (deltagarna vågar prata och vågar 
fråga) 

• Mix av praktik och studier 

• Kvalitetssäkring genom tester (att klara av språket i förekommande 
arbete) 

• Metodiken, det vill säga hur läraren interagerar med eleven 
(pedagogisk variation), individuellt stöd, tydliga regler och villkor 
(exempelvis att deltagarna endast talar svenska under skoltid) 

• Konkret yrkessvenska med fokus på jobb 

• Projektet bygger på redan etablerade strukturer vilket ger bästa 
förutsättningar för implementering (långsiktigt hållbart) 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tackar för redovisningen. 

 


