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§ 35  

Val av justerare 

Socialnämndens beslut 

1.  Per Skog (SD) utses som justerare med Kjell Wendin (KD) 
som ersättare.  
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§ 36  

Fastställande av föredragningslistan 

Socialnämndens beslut 

1. Föredragningslistan fastställs med ändringen att ärende nr 12 
flyttas till nr 5 i föredragningslistan.  
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§ 37  

Information om verksamheten Navet 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Marita Garman, ungdomskoordinator och Elisabeth Fornelius, 
ungdomsföljare, informerar om verksamheten Navet. Navet är en 
mötesplats för ungdomar mellan 15-25 år som inte har en fullgjord 
gymnasieutbildning eller inte har någon sysselsättning. Navet har 
varit ett projekt under 3 år och under det första året byggdes 
verksamheten upp och där var samverkan ett ledord. Under år två 
utvecklades verksamheten med inriktning mot nyanlända ungdomar 
och under år tre har inriktningen varit mot den psykiska ohälsan. 

Navet har fått bidrag från samordningsförbundet för att göra en 
kartläggning "Vem gör vad kring unga i KAK" som ska presenteras 
under 2020.  
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§ 38  

Information om arbetssättet FOAS - familjeorienterat 
arbetssätt  

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Annelie Andersson och Åsa Karlsson från individ- och 
familjeomsorgen informerar om familjeorienterat arbetssätt, FOAS, 
som används vid riskbruk, missbruk och beroendeproblem inom 
familjer. Målet med FOAS är att tidigt upptäcka familjer där det 
förekommer riskbruk/skadligt bruk av alkohol, droger och/eller 
spel, att barnen och de vuxna får den hjälp de behöver och att 
minimera antalet möten och kontakter för familjen. 

Det nya arbetssätt har fallit väl ut med en ökad samverkan 
mellan IFO vuxen och IFO barn och unga med fokus på familjen.   
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§ 39 SN 183/2019-008 

Diskussion - Input och förslag till handlingsplan utifrån 
riktlinjen för integrationsarbetet 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att skicka nämndens förslag till 
arbetsgruppen gällande innehåll i handlingsplanen för 
integrationsarbete. 

Sammanfattning 

Socialnämnden beslutade den 22 januari 2020, § 4, att föreslå 
kommunstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp för framtagandet av en 
kommunal gemensam handlingsplan gällande integrationsarbetet. 

Socialnämnden fick också möjligheten att skicka med input och 
förslag till arbetsgruppen. 

Några punkter som nämnden tycker är viktiga att ha med i 
handlingsplanen: 

 Säkerställa personalbemanningen i framtiden 
 Göra det tydligt med ansvar/krav gällande individen kontra 

kommunen 

  

__________ 
 
Skickas till: 
Arbetsgruppen gällande integrationsarbetet 
Akten  
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§ 40 SN 36/2020-042 

Ekonomisk rapport 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner den ekonomiska rapporten.  

Sammanfattning 

En ekonomisk rapport gällande februari månad 2020 redovisas för 
nämnden. Prognosen visar på ett underskott med – 18 500 tkr. 

Verksamheterna redovisar följande: 

Gemensamt, socialnämnd, CA 0 

IFO, barn och unga - 3 500 

IFO, vuxna 0 

Vård och omsorg - 10 200 

VFF - 4 800 

AMV 0 

  

Socialförvaltningen kommer att presentera effektiviseringar i 
underlaget till Strategisk och ekonomisk plan 2021-2023 som 
kommer att behandlas vid nämndens sammanträde i april. 

En åtgärdsplan ska upprättas som kommer att redovisas för 
kommunstyrelsen i maj 2020.  

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 41 SN 29/2020-003 

Upprättande av internkontrollplan 2020 

Socialnämndens beslut 

1. Plan för internkontroll år 2020 för socialnämnden godkänns. 

Sammanfattning 

Socialnämnden beslutade den 12 februari 2020, § 20, att återremittera 
ärendet för en ny riskbedömning. 

En genomgång har gjorts av tidigare riskbedömningar och vissa 
justeringar har gjorts gällande bedömningar om sannolikheten och 
konsekvenser. 

Kommunfullmäktige antog den 31 augusti 2006, § 81, ett reglemente 
för internkontroll. Enligt 8 § i detta reglemente ska det varje år 
upprättas en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. 

Inför förslaget till plan för internkontroll för år 2020 har 
socialnämndens arbetsutskott den 29 januari 2020 diskuterat och 
bedömt risker och konsekvenser för processer och kontrollmoment. 

Följande processer och kontrollmoment föreslås till 
internkontrollplanen 2020: 

Ekonomi: Felaktiga ekonomiska prognoser 
Personal: Kompetensbrist 
Verksamhetsspecifikt: Rättssäker dokumentation, uppföljning av 
biståndsbeslut, att genomförandeplanerna följs, hanteringen vid hot 
och trakasserier samt att rutinerna följs gällande placerade barns 
skolgång. 

Kommunstyrelsen har beslutat att ge nämnderna i uppdrag att 
inarbeta de kommungemensamma processerna avseende kontroll av 
arvoden och löneutbetalningar, delegering, registerförteckning 
gällande GDPR samt offentlighetsprincipen, i nämndernas 
internkontrollplaner för år 2020. 

__________ 
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Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 42 SN 54/2020-020 

Information - Årlig uppföljning systematiskt 
arbetsmiljöarbete 2019 

Socialnämndens beslut 

1. Nämnden tackar för informationen och lägger uppföljningen 
till handlingarna. 

Sammanfattning 

Med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) menas arbetsgivarens 
arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på 
ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en 
tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. 

Regler om det systematiska arbetsmiljöarbetet finns i 
Arbetsmiljöverkets föreskrift Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 
2008:5). 

De centrala aktiviteterna i SAM är att arbetsgivaren regelbundet ska 
undersöka arbetsmiljön, genomföra de åtgärder som krävs för att 
minska eller ta bort risker och att sedan kontrollera att genomförda 
åtgärder får effekt. För att detta ska göras på ett effektivt sätt ställer 
föreskriften också krav på: 

att arbetsmiljöarbetet drivs i samverkan med arbetstagare/ 
skyddsombud 

 att det finns kunskaper för arbetsmiljöarbetet 
 att det är tydligt vem som ska göra vad 
 att det finns rutiner, det vill säga i förväg bestämda 

tillvägagångssätt som beskriver hur det systematiska 
arbetsmiljöarbetet ska bedrivas 

Det är sex verksamheter som ingår i uppföljningen; vård och omsorg, 
verksamheten för funktionshinder, individ- och familjeomsorgen 
vuxen, individ- och familjeomsorgen barn och unga, 
arbetsmarknadsverksamheten och central administration. 

Uppföljningen visar att det systematiska arbetsmiljöarbetet i stort 
sett utförs enligt regler och riktlinjer. 
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__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 43 SN 177/2019-007 

Granskning av Socialnämndens styrning och ledning 
för att nå en ekonomi i balans 

Socialnämndens beslut 

1. Socialförvaltningens kommentarer godkänns med vissa 
förtydliganden och lämnas som svar på revisionsrapporten. 

Sammanfattning 

Revisionen i Arboga kommun har genomfört en granskning av 
socialnämndens styrning och ledning för att få en ekonomi i balans. 

Revisionens sammanfattande bedömning utifrån granskningens 
syfte är att socialnämndens styrning och uppföljning behöver 
säkerställas. Utifrån revisionens bedömning och slutsats 
rekommenderar de socialnämnden att fortsätta säkerställa styrning 
och uppföljning bland annat genom: 

 Fördjupade analyser för kostnadsutvecklingen 
 Tydliga beslut och uppdragsbeskrivningar 
 Genomföra konsekvensanalyser av tilldelad budget 
 Säkerställa kvalitet i verksamhetens utförande 

Socialförvaltningens kommentarer 

Socialnämndens utgångspunkt är 2019 eftersom nämnden var ny 
från 1 januari 2019 och har under året tillsammans med 
förvaltningen skapat ett ekonomiskt resultat på en 
kostnadsminskning i förhållande till 2018 på 19 300 tkr. 

Detta har gjorts både via budgetminskning och nedläggning av 
motivationsboendet och stödboendet efter kompletta beslut av 
nämnden. 

Övriga åtgärder med ekonomiskt resultat inom förvaltningen vad 
gäller kompetenshöjning, strukturförbättringar, effektiviseringar och 
utredningar har hela tiden informerats och godkänts av nämnden. 

Målet har varit att förutom effektiviseringar få fram en 
verksamhetsbild kopplat till budgeten för att få ett framtida 
beslutsunderlag. 
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En mycket viktig del i effektiviseringar är medarbetarnas delaktighet 
och inflytande, varför ett mycket stort fokus måste ligga på detta för 
att få en bättre ekonomi. 

Vår fortsatta åtgärdslista innehåller bland annat 
organisationsutredningar, strukturförändringar, kompetenshöjning, 
yrkesroller/uppdragen, sjukfrånvaro, rutiner, samverkan med mera.  

Det finns en fortsatt möjlighet till effektiviseringar men några stora 
besparingar för att komma i balans finns inte eftersom sådana beslut 
skulle medföra en högre kostnad. En sådan besparing riskerar 
servicenivån i verksamheterna.  

Verksamhetsmässigt har vi en månatlig uppföljning i nämnden och 
kontinuerlig kommunikation med kommunstyrelsen där dialogen 
genererar möjligheter och beslut. 

Förslag till förtydligande 

Christina Johansson (M) föreslår ett förtydligande gällande "Det 
finns en fortsatt möjlighet till effektiviseringar men några stora 
besparingar för att komma i balans finns inte eftersom sådana beslut 
skulle medföra en högre kostnad". 

__________ 
 
Skickas till: 
Revisionen 
Akten  
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§ 44  

Information från förvaltningsledningen 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 

 Information lämnas gällande avgiftshanteringen för avgifter 
för de som bor i ett särskilt boende. 

 Information lämnas gällande Arboga kommuns hantering och 
regler utifrån Corona-viruset. 

 En redovisning lämnas gällande en tidningsartikel om 
handläggningen av ett ärende. 

 Utvecklingsarbetet gällande handläggningen av 
försörjningsstöd redovisas för nämnden.  
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§ 45 SN 161/2015-73 

Driftkostnad - Åspegeln 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja socialnämnden 685 
tkr i resursåtgång gällande planering för 2020 av vård- och 
omsorgsboendet Åspegeln. 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att en ytterligare investeringskostnad 
på 920 tkr ska ingå i strategisk och ekonomisk plan för 2021.  

2. Socialnämnden beslutar att driftkostnaden på 56 682 tkr ska 
ingå i strategisk och ekonomisk plan för 2021-2023. Skillnaden 
är en utökning av budget med 12 278 tkr. 

Sammanfattning 

Planeringskostnader 

Det återstår en hel del planering, förberedelser och arbete inför 
öppnandet av Åspegeln, och flytten av verksamheter i samband med 
detta. Flytten planeras till mitten av januari 2021. Initialt under året 
avsätts en resurs på deltid för uppdraget. Under perioden augusti – 
december behövs arbetet intensifieras och avsätta fler resurser varav 
en resurs på heltid behövs. Beräknad kostnad under 2020 uppgår till 
685 tkr.   

Investeringar 

Det behövs investeras i 80 nya vårdsängar till en kostnad av totalt 
920 tkr. Denna investering är inte inräknad i tidigare 
investeringsbehov till Åspegeln för 2021. 

Driftkostnad – Vård- och omsorgsboendet Åspegeln, 80 platser 

I beräkningarna har Örebromodellen använts för att ha likvärdiga 
nyckeltal i bemanning för att bedöma rimlighet och beräkna behov 
som utökningen av boendeplatser innebär. 
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Utifrån nyckeltalen har jämförelser skett med nuvarande budget i 
liknande verksamhet som kommer att bedrivas på Åspegeln.  

Sammanställning     

Personalkostnader   45 900 tkr  

Övriga driftskostnader 5 006 tkr 

Hyreskostnader 16 800 tkr 

Summa Årskostnad 67 700 tkr 

Summa Intäkter  -11  000 tkr  

Summa total  56 700 tkr  

  

I jämförelsen och beräkningarna för personalkostnader ingår alla 
yrkeskategorier. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 46 SN 123/2016-721 

Driftkostnad - Oljevägens gruppbostad 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja socialnämnden 1 565 
tkr i driftkostnader för år 2020 gällande Oljevägens 
gruppbostad. 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att driftkostnaden på 6 260 tkr ska 
ingå i strategisk och ekonomisk plan för 2021-2023.  

Sammanfattning 

I beräkningen av driftkostnaden är en jämförelse gjord med Åkerbo 
gruppbostad. Åkerbo har vaken natt personal vilket det även finns 
behov av på nya gruppbostaden. Personalkostnaderna kommer vara 
något högre då det är fler brukare på nya gruppbostaden (sex 
personer jämfört med Åkerbos fem personer) och att samtliga har 
mer tillsynsbehov än brukarna på Åkerbo. 

Sammanställning: 

Personalkostnader 5 200 tkr 

Driftkostnader 300 tkr 

Hyreskostnader (med intäkter) 760 tkr 

Summa årskostnad: 6 260 tkr 

  

Byggnationen beräknas vara klar till september. Planering är inflytt i 
oktober, då behövs en budget på 1 565 tkr för 2020. 

Byggandet av den nya gruppbostaden kommer att positivt påverka 
Arbogas del i utjämningssystemet gällande LSS. 

__________ 
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Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 47 SN 77/2019-70 

Rapport - Ej verkställda gynnande biståndsbeslut, 
period 1 2020 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av rapporten. 
2. Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige och 

kommunrevisionen.  

Sammanfattning 

Socialnämnden ska lämna en statistikrapport till Inspektionen för 
vård och omsorg, IVO, kommunens revision och 
kommunfullmäktige över hur många gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagens 4 kapitel, § 1 samt 9 § LSS (Lagen om stöd och 
service för funktionshindrade), som inte verkställts inom tre 
månader från dagen från respektive beslut.  

De ej verkställda gynnande biståndsbesluten som rapporterats gäller 
beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, gällande vård- och omsorg och 
individ- och familjeomsorg och enligt LSS gällande verksamheten för 
funktionshinder.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunrevisionen 
Akten  
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§ 48 SN 76/2020-709 

Informationsärenden till socialnämnden 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av informations- 
och meddelandeärendena. 

Sammanfattning 

Socialförvaltningen 

14:1 Månadsstatistik februari 2020 

Socialnämnden 

14:2 Socialnämndens protokoll 2020-02-12 

Arbetsförmedlingen 

14:3 Arbetslöshetsstatistik februari 2020 

Kommunfullmäktige 

14:4 Styrelsens och nämndernas mål och budget 2020, § 5, dnr 
69/2019-041 

14:5 Bordlagt fyllnadsval av ledamot i socialnämnden efter 
Tony Pehrsson (SD), § 13, dnr 203/2018-102 

14:6 Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige, ledamot i Västra Mälardalens 
Myndighetförbund och röstombud i Västmanlands 
tolkförening – Ingemar Johansson (L), § 17, dnr 203/2018-
102 

14:7 Fyllnadsval av ledamot i Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund samt röstombud i Västmanlands 
tolkförmedling efter Ingemar Johansson (L), § 18, dnr 
203/2018-102 
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14:8 Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i 
socialnämnden – Jens Lundström (M), § 23, dnr 203/2018-
102 

14:9 Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden efter Jens 
Lundström (M), § 24, dnr 203/2018-102 

Kommunstyrelsen 

14:10 Revidering av kommunikationsplan vid kris, § 15, dnr 
49/2019-016 

14:11 Ekonomirapport 2020-03-03, § 24, dnr 36/2020-042 

14:12 Ekonomiskt läge och åtgärdsplan för socialnämnden 2020, 
§ 25, dnr 36/2020-042 

14:13 Riktlinje för arbetet med barnkonventionen i Arboga 
kommun, § 35, dnr 78/2020-008 

Sveriges kommuner och regioner 

14:14 Överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner 
och regioner om psykisk hälsa 2020, dnr 1/2020 

14:15 Överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner 
och regioner om äldreomsorg- teknik, kvalitet och 
effektivitet med den äldre i fokus, dnr 1/2020 

14:16 Överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner 
och regioner om Strategi för genomförande av Vision 
ehälsa 2025, dnr 1/2020 

Region Västmanland 

14:17 Protokoll 2020-02-18, § 13, revidering av samverkansavtal 
för den gemensamma hjälpmedelsnämnden, dnr 31/2015-
73 

Länsstyrelsen Västmanlands län 

14:18 Mötesprotokoll integrationsrådet 18 november 2020 
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Västmanlands tolkservice  

14:19 Inbjudan till Ägarmöte 27 mars 2020, dnr 1/2020 

14:20 Meddelande om föreningsstämma 15 maj 2020, dnr 1/2020 

Kommunala anhörigrådet 

14:21 Minnesanteckningar 2020-02-05 

Kommunala pensionärsrådet 

14:22 Minnesanteckningar 2020-02-19 

 

 

  

 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 49 SN 16/2020-002 

Anmälan delegationsbeslut - mars 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av 
delegationsbesluten. 

Sammanfattning 

Följande delegationsbeslut har fattats: 

Personalärenden (anställningar, lönesättning med mera): 
AMV-chef Ove Bergman, 11 januari – 4 februari 2020, 12 anställning 
Enhetschef Jan Regedantz-Valentin, januari 2020, 2 anställningar 
Enhetschef Jannice Nilsson, januari 2020, 6 anställningar 
Enhetschef Sari Korpi, januari 2020, 1 anställning 
Enhetschef Johanna Lundin, januari 2020, 4 anställningar 
Enhetschef Erica Persson, januari 2020, 8 anställningar 1 anställning 
tillsvidare 

Färdtjänst/riksfärdtjänst 

januari 2020 

20 färdtjänstbeslut (1 avslag, 4 avslag ledsagare) 

14 riksfärdtjänstbeslut (1 avslag) 

Biståndsbeslut, vård och omsorg 

januari 2020: 
1 sysselsättning 
4 boendestöd 
87 hemtjänst  
3 Dagverksamhet Triangeln 
1 Avlösning i hemmet 

6 särskilt boende (varav 1 avslag) 
12 korttidsvistelse  
1 Växelvistelse 
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Biståndsbeslut LSS 

januari 2020: 
7 Personlig assistens (1 avslag) 
3 Kontaktperson 
1 Korttidsvistelse 
1 Avslag boende vuxna 

Faderskap 

januari 2020 
5 Fa Godkännande av faderskapsbekräftelse 
6 FR Beslut inleda utredning 
4 FR Utredning avslutas 

Dödsanmälan 

januari 2020 

1 Dödsboanmälan hänskjuts till bouppteckning 

IFO, barn och unga 

Familjerätt 

januari 2020 

1 Fa Faderskapsutredning läggs ned enligt 2 kap 7 § 
3 Fa Godkännande av faderskapsbekräftelse  
1 FR Beslut inleda utredning 
1 FR Utredning inleds 

Barn och unga 

januari 2020 

2 BoU Kontaktperson/familj enligt 4 kap 1 § SoL, avslutas 
2 BoU Utredning enligt 11 kap 1 § SoL, läggs ned 
2 BoU Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas med 
19 BoU Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas utan 
4 BoU Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas utan 
13 BoU Utredning enligt 11 kap 1 § SoL inleds 
19 BoU Utredning enligt 11 kap 1 § SoL inleds ej 
2 BoU Öppenvård internt enligt 4 kap 1 § SoL avslutas 
3 BoU Öppenvård internt enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
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2 BoU Öppenvård internt enligt 4 kap 1 § SoL förlängs 
1 BoU Övervägande om fortsatt vård enligt 6 kap 8 § SoL 
2 LVU Ansökan om vård enligt 2 § 
2 LVU Omedelbart omhändertagande enligt 6, 2 §§ 
2 LVU Omedelbart omhändertagande enigt 6 § 
2 LVU Omedelbart omhändertagande fastställs enligt 
1 LVU Vård enligt 2 § avslutas 
3 Uppdrag IFO BoU Öppenvård internt enligt 4 kap 1 § 

Ensamkommande 

januari 2020 

1 BoU Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas med 

Familjehem 

Januari 2020 

1 FH Familjehem godkänt för uppdrag 
1 FH Kontaktperson/familj godkänt för uppdrag 

IFO Vuxen 

januari 2020 

5 Ek Utredning inleds ej 
6 LVM Utredning enligt 7 § inleds ej 
1 LVM Vården upphör enligt 25 § 
1 Vux Beslut om kostnad i öppenvård 
13 Vux Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL förlängs 
1 Vux Bistånd som avser boende 4 kap 1 § SoL avslutas 
3 Vux Bistånd som avser boende 4 kap 1 § SoL avslås 
2 Vux Bistånd som avser boende 4 kap 1 § SoL beviljas 
3 Vux Skyddsärende beviljas enligt 4 kap 1 § SoL 
2 Vux Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas med insats 
5 Vux Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas utan 
1 Vux Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas utan  
8 Vux Utredning enligt 11 kap 1 § SoL inleds 
27 Vux Utredning enligt 11 kap 1 § SoL inleds ej 
4 Vux Öppenvård enligt 4 kap 1 § SoL avslutas 
1 Vux Öppenvård enligt 4 kap 1 § SoL avslås 
4 Vux Öppenvård enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
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Ekonomiskt bistånd 

januari 2020 

1 BoU Utredning enligt 11 kap 1 § SoL inleds ej 
2 Ek Avge yttrande i ekonomiärende 
1 Ek Avvisa överklagan 
241 Ek Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL avslås 
343 Ek Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
23 Ek Grundbeslut Att pröva rätten till ekonomiskt bistånd enligt 4 
kap SoL 
1 Ek Omprövning av beslut 
3 Ek Ur etableringen 
8 Ek Utredning avslutas med insats 
3 Ek Utredning avslutas utan insats 
16 Ek Utredning inleds 
1 Ek Utredning inleds ej 
45 Sysselsättning enligt 4 kap 1 § SoL förlängs 
17 Sysselsättning grundbeslut 
7 Sysselsättning Utredning avslutas med insats 
6 Sysselsättning Utredning inleds 
19 Uppdrag IFO sysselsättning Grundbeslut 

Ekonomiskt bistånd mottagning 

januari 2020 

11 Ek Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL avslås 
1 Ek Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
23 Ek Grundbeslut Att pröva rätten till ekonomiskt bistånd enligt 4 
kap SoL 
1 Ek Ur etableringen 
22 Ek Utredning avslutas med insats 
23 Ek Utredning inleds 
16 Sysselsättning grundbeslut 
16 Sysselsättning Utredning avslutas med insats 
15 Sysselsättning Utredning inleds 
6 Uppdrag IFO sysselsättning Grundbeslut 

IFO-chef barn och unga 

Förordnande av personal till socialjouren, januari 2020 
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Socialchef 

1 beslut – Yttrande gällande revidering av samverkansavtal gällande 
Gemensam Hjälpmedelsnämnd, 2020-01-21 

Etableringssamordnare 

1 beslut – Avtal gällande projektet Hela vägen in i arbete, 2020-01-07 

Arbetsutskottet 

Protokoll: 2020-01-29 § 11-34 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 


