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§ 57  

Val av justerare 

Socialnämndens beslut 

1. Kjell Persson (S) utses till justerare med Ronald Winther 
(SD) som ersättare. 
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§ 58  

Fastställande av föredragningslistan 

Socialnämndens beslut 

1. Föredragningslistan fastställs med ändringen att ärende nr 8 
flyttas till ärende nr 3. 
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§ 59  

Information från Vuxenutbildningen 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Anneli Widestrand, rektor på vuxenutbildningen, informerar om 
verksamheten. Målet för de skolformer som ingår i kommunens 
vuxenutbildning är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt 
lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin 
kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet 
samt att främja sin personliga utveckling. 

Totalt är det 458 elever inom vuxenutbildningen. Inom 
yrkeshögskolan i Arboga finns det 5 utbildningar: elkraftingenjör, 
underhållsingenjör, specialundersköterska inom demens, 
stödpedagog samt systemingenjör. 

Näringslivet är en viktig samarbetspartner till vuxenutbildningen. 
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§ 60 SN 52/2022-042 

Ekonomisk uppföljning 2022 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner den ekonomiska rapporten. 
2. Socialförvaltningen får i uppdrag att till socialnämndens 

sammanträde i september redovisa kostnaderna för självrisk och 
reparationer gällande vård och omsorgs fordon. 

Sammanfattning 

En ekonomisk rapport gällande maj månad 2022 redovisas för 
nämnden. Prognosen visar på ett underskott med 3 100 tkr. 

Verksamheterna redovisar följande: 

Gemensamt, socialnämnd, CA 400

IFO 0

Vård och omsorg - 6 000

VFF 2 500

Arbete och vuxenutbildning 0

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta 

1. Socialnämnden godkänner den ekonomiska rapporten. 

Yrkande 

Christina Johansson (M) yrkar på att ge förvaltningen i uppdrag att 
redovisa kostnaderna för självrisk och reparationer gällande vård 
och omsorgs fordon. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
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§ 61 SN 83/2022-042 

Åtgärdsplan utifrån tertialrapport 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden ställer sig bakom förslaget till åtgärdsplan. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelse beslutade den 17 maj 2022, § 91, att barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden samt fritids- och 
kulturnämnden ska inkomma med en skriftlig åtgärdsplan och 
redovisa den muntligt på kommunstyrelsens sammanträde den 21 
juni. 

Förslag till åtgärder: 

Allmän återhållsamhet 

Åtgärd 

Verksamhetschefer ska godkänna tillsättande av tjänster, inklusive 
vikariat längre än en månad.  

Konsekvenser 

Större belastning på verksamhetschefer. 

Ökad arbetsbelastning för övriga i personalgruppen. 

Åtgärd 

Schemaläggning ses över i hemtjänsten. 

Konsekvenser 

Oro i arbetsgrupperna 

Åtgärd 

Minska antal hyrsköterskor under förutsättning att nya sköterskor 
anställs 

Konsekvenser 

Inga, endast positiva effekter 
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Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta 

1. Socialnämnden ställer sig bakom förslaget till åtgärdsplan. 

Yrkande 

Kerstin Rosenkvist (S), Kjell Persson (S) och Per-Olov Lindqvist (S) 
yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Christina Johansson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 62  

Information från kostenheten 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Eva Edin, kostchef, informerar om kostenhetens verksamhet. 
Kostenheten arbetar efter Livsmedelsverket rekommendationer: 
"Måltiderna inom äldreomsorgen har stor betydelse för äldres 
livskvalitet. Inte bara genom att ge energi och näring. Måltiden kan 
vara ett positivt avbrott i vardagen och bidra till glädje, gemenskap 
och meningsfullhet". 

Det finns två vård- och omsorgskök ett på Åspegeln och ett på 
Götgården. Det serveras cirka 200 gäster varje dag på våra särskilda 
boenden. Grundbeställningen från socialförvaltningen är cirka 145 
000 portioner år 2022. 

Det är just nu skenande livsmedelspriser med anledning av både 
pandemin och kriget i Ukraina. När det gäller äldres matsedel så är 
det svårt att göra förändringar utan att riskera att tumma på 
smakupplevelse och uppfattad kvalité. 
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§ 63  

Information från förvaltningsledningen 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden tackar för informationen. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att 

använda utdrag ur belastningsregistret gällande medarbetare 
inom vård och omsorg. 

Sammanfattning 

• Resultatet från undersökningen Populum för hela 
socialförvaltningen redovisas för nämnden. 

• Rekrytering pågår gällande ny vård- och omsorgschef. 

Utifrån händelsen med "Lilla hjärtat" så kommer nya lagförslag den 1 
juli 2022: 

• När barn tvångsvårdas på grund av missförhållanden i hemmet 
får socialnämnden inte besluta att vården ska upphöra förrän de 
omständigheter som föranleder vården har förändrats på ett 
varaktigt och genomgripande sätt. 

• Det införs en skyldighet för socialnämnden att överväga om det 
finns skäl att ansöka om flyttningsförbud. Att besluta om 
flyttningsförbud kan vara ett sätt att hindra en abrupt hemflytt, 
som barnet kan ta skada av. 

• Dagens skyldighet för socialnämnden att överväga 
vårdnadsöverflyttning tidigareläggs, från tre till två år. 
Vårdnadsöverflyttningar kan skapa bättre förutsättningar för 
kontinuitet och trygghet i vården. 

• Det införs en skyldighet för socialnämnden att följa upp 
situationen efter att en placering upphört. 

• Det införs en möjlighet för socialnämnden att besluta att 
vårdnadshavare och föräldrar ska lämna drogtest inför umgänge 
och inför prövningen av om vård enligt LVU ska upphöra. 
 
 

• Projekteringen är startad gällande ett nytt LSS-boende inom 
kvarteret Alphyddan. 
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• Inom vård och omsorg pågår rekryteringen av sommarvikarier. 

Yrkande 

Christina Johansson (M) yrkar på att ge förvaltningen i uppdrag att 
undersöka möjligheten att använda utdrag ur belastningsregistret 
gällande medarbetare inom vård och omsorg. 
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§ 64 SN 98/2022-007 

Granskning av kommunens arbete för att vara en 
attraktiv arbetsgivare 

Socialnämndens beslut 

1. Socialförvaltningens svar på granskningen om kommunens 
arbete för att vara attraktiv arbetsgivare godkänns som 
Socialnämndens svar. 

Sammanfattning 

Arboga kommuns revisorer har genomfört en fördjupad granskning 
avseende kommunens arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare. 
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. Syftet med 
granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen och 
nämnderna har en ändamålsenlig styrning och uppföljning för att 
säkerställa att kommunen är en attraktiv arbetsgivare. Revisorernas 
sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att 
kommunstyrelsen och nämnderna i huvudsak har en ändamålsenlig 
styrning och uppföljning för att säkerställa att kommunen är en 
attraktiv arbetsgivare. De anser dock att finns områden som kan 
utvecklas. 

Utifrån revisionens bedömning och slutsats rekommenderas 
kommunstyrelsen och nämnderna att:  

• Tydligare koppla åtgärder till nämndmålen som utgår från det 
övergripande målet om attraktiv arbetsgivare.  

Socialnämnden har antagit mål som tydligt kopplat till det övergripande 
målet om attraktiv arbetsgivare.  

• Följa upp om planerade åtgärder för att vara en attraktiv 
arbetsgivare har genomförts samt analysera effekterna av 
åtgärderna för att kunna bedöma de bidragit till att uppnå det 
övergripande målet.  

Socialnämnden följer upp åtgärderna i årsredovisningen då nämndens mål 
följs upp.   
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• Ta fram kompetensförsörjningsplaner där analyser görs av 
kompetensförsörjningsbehovet på lång och kort sikt.   

En övergripande kompetensförsörjningsstrategi kommer att antas i 
Kommunstyrelsen under hösten 2022. Ett arbete har under våren 2022 
genomförts för att ta fram en sådan. Till den ska 
kompetensutvecklingsplaner tas fram för respektive förvaltning och bolag 
och i dessa kommer analyser av hur kompetensförsörjningsbehovet ser ut att 
lyftas fram. 
 
Socialförvaltningen kommer under hösten 2022 att ta fram en 
kompetensförsörjningsplan  

• Utifrån analyser av kompetensförsörjningsbehovet upprätta mål 
och handlingsplaner med tillhörande aktiviteter.  
Detta kommer att återfinnas i kompetensförsörjningsplanen, som ska 
tas fram för Socialförvaltningen  

Rutiner för avslut av anställda kommer att tydliggöras både när det gäller 
avslutsenkäter och avslutssamtal.  

• Fastställa hur och när uppföljning av 
kompetensförsörjningsplanerna ska göras. Enligt revisorernas 
bedömning bör uppföljning ske minst två gånger om året.   

Detta kommer återfinnas i kompetensförsörjningsplanen, som kommer tas 
fram för Socialförvaltningen. 

  

__________ 
 
Skickas till: 
HR-enheten 
Akten 
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§ 65 SN 39/2022-70 

Ej verkställda beslut 2022, SoL-ÄO, IFO, LSS-OF 

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 familjeomsorgen och enligt LSS gällande verksamheten 
för funktionsstöd.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
Akten 
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§ 66 SN 180/2021-003 

Granskning gällande rättssäker dokumentation inom 
verksamheten för funktionsstöd enligt 
Internkontrollplan 2022 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av rapporten 
granskning av rättssäker dokumentation gällande verksamheten 
för funktionsstöd. 

Sammanfattning 

I nämndens internkontrollplan ska rättssäker dokumentation inom 
verksamheten för funktionsstöd granskas. Granskningar har 
genomförts och resultatet redovisas i bifogad bilaga.  

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
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§ 67 SN 180/2021-003 

Granskning gällande uppföljning av biståndsbeslut 
enligt Internkontrollplan 2022 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av rapporten 
granskning av uppföljning av biståndsbeslut enligt 
internkontrollplan 

2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram åtgärder för att komma 
till rätta med uppföljning av biståndsbesluten. 

Sammanfattning 

I nämndens internkontrollplan finns kontrollen med om granskning 
gällande uppföljning av biståndsbeslut. Resultatet redovisas i 
bifogad bilaga. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av rapporten 
granskning av uppföljning av biståndsbeslut enligt 
internkontrollplan 

Yrkande 

Christina Johansson (M) yrkar på att förvaltningen får i uppdrag att 
ta fram åtgärder för att komma till rätta med uppföljning av 
biståndsbesluten. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
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§ 68 SN 61/2022-702 

Tillsyn enligt alkohollagen 2022 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 

I mars 2022 genomförde Länsstyrelsen en tillsyn enligt 9 kap. 1 § 
alkohollagen av Arboga kommuns handläggning. 

I Länsstyrelsens beslut riktas viss kritik men bedömer att Arboga 
kommun i övrigt följer lagstiftningen i de delar som har granskats. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
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§ 69 SN 91/2022-049 

Remiss - Försäljning av inventarier och material i 
lokalerna på Vasagymnasiet 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden är intresserade av att köpa vissa inventarier och 
material till ett skäligt pris men inte ta över själva utbildningen. 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att lägga ner 
industriprogrammet på Vasagymnasiet. 

Kommunstyrelsen beslutade den 29 mars 2022, § 55, att remittera till 
socialnämnden och Arboga Kommunalteknik AB för utredning av 
möjligheten att använda inventarier och material från svetslokalerna 
på Vasagymnasiet. 

Arbete och Vuxenutbildning planerar ingen uppstart av någon ny 
utbildning. De inventarier och material som krävs för de 
utbildningar som idag bedrivs vid Högskolecentrum finns och 
därmed finns inget intresse av de inventarier och material som 
avses.  

Arbetsmarknadsenheten ser att flera inventarier och visst material 
skulle kunna komma till nytta i befintlig verksamhet och som en 
möjlighet att utöka/komplettera antal sysselsättningar och ge ökad 
kompetens hos deltagare. Det ger också möjlighet till att utföra fler 
arbeten åt Arboga kommun såsom tillverkning av grindar och galler 
med mera. Önskemål om sådana produkter har inkommit flera 
gånger från olika håll inom kommunen. Det finns alltså ett underlag 
att kunna utveckla nya produkter åt kommunen.  

Arbetsmarknadsenheten är intresserade av att ta över följande: En 
svets, en punktsvets, en pelarborrmaskin, en slipmaskin, en bandsåg, 
bänkar, press och borrtavlor men till en skälig kostnad. Inga 
inventarienummer finns men väl bilder på de objekt som är av 
intresse då det finns flera svetsar till exempel.  

__________ 
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Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
AKTAB 
Akten 
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§ 70 SN 104/2022-000 

Informations- och meddelandeärenden  

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av informations- och 
meddelandeärenden. 

Sammanfattning 

Socialförvaltningen 
1. Månadsstatistik, april-maj 2022 

Socialnämnden 
2. Socialnämndens protokoll 2022-04-20 
 
Arbetsförmedlingen 
3. Arbetsmarknadsläget, april 2022 

Kommunfullmäktige 
4. Kompletteringsbudget 2022, § 36 
5. Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige, ersättare i socialnämnden samt ledamot i VMM 

Region Västmanland 
6. Minnesanteckningar samverkansgrupp äldre 2022-05-13 

Länsstyrelsen Västmanland 
7. Minnesanteckningar och nyhetssida från integrationsrådets möte 
den 28 april 

VTS 
8. Kallelse till Västmanlands Tolkservice årsstämma 20 maj 2022 

Kommunala anhörigrådet 
9. Minnesanteckningar 2022-05-18 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
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§ 71 SN 27/2022-002 

Anmälan av delegationsbeslut, maj 2022 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av 
delegationsbesluten. 

Sammanfattning 

Personalärenden (anställningar, lönesättning med mera): 
Verksamhetschef Linda Salenmo, 6 april – 5 maj 2022, 10 
anställningar 
Enhetschef Jukka Tekonen, april 2022, 1 anställning 
Enhetschef Monika Bergman, april 2022, 8 anställningar 
Enhetschef Marie Lågas, april 2022, 3 anställningar 
Verksamhetschef Eva Lagerström, 5 anställningar 
Arbetsledare Sandra Karlsson, april 2022, 22 anställningar 

Färdtjänst/riksfärdtjänst 

april 2022 
16 färdtjänstbeslut (varav 3 avslag ledsagare)  
8 riksfärdtjänstbeslut 

Biståndsbeslut, vård och omsorg 

april 2022 
1 boendestöd 
53 hemtjänst  
11 trygghetslarm 
2 dagverksamhet Triangeln 
11 Särskilt boende (varav ett avslag) 
11 Korttidsvistelse 
1 växelvistelse  

Biståndsbeslut LSS 

april 2022 
2 personlig assistans (1 avslag) 
3 kontaktperson 
4 korttidsvistelse 
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1 boende vuxna 
1 daglig verksamhet 

Faderskap 

april 2022 
2 Godkännande av faderskapsbekräftelse 
2 Beslut inleda utredning 
2 Utredning avslutas 

Dödsboanmälan 

april 2022 
1 Dödsboanmälan hänskjuts till bouppteckning 

Barn och unga 

april 2022 
1 Beslut om extrakostnad i öppenvård 
2 Beslut om extrakostnad under placering 
1 Bistånd som avser boende 4 kap 1 § SoL avslås 
2 Kontaktperson/familj enligt 4 kap 1 § Sol avslutas 
2 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas med 
10 Utredning enligt 11 kap 1 § avslutas utan 
5 Utredning enligt 11 kap 1 § avslutas utan 
20 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL inleds 
15 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL inleds ej 
2 Vård med placering utom egna hemmet enligt 
5 Öppenvård internt enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
3 Öppenvård internt enligt 4 kap 1 § SoL förlängs 
1 Övervägande om fortsatt vård enligt 6 kap 8 § 
2 LVU övervägande om vård med stöd av 2 § fortfarande 
6 Uppdrag Öppenvård internt enligt 4 kap 1 § 
1 Vårdavgift ska inte betalas 

Ensamkommande 

april 2022 
3 Beslut om extrakostnad under placering 
2 Vård med placering utom egna hemmet enligt 

Vuxen 
april 2022 



  
PROTOKOLL 23 (28) 
Sammanträdesdatum  

2022-06-15  

Socialnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

22 Utredning inleds ej 
2 LVM Beslut om läkarundersökning enligt 9 § 
2 LVM Utredning enligt 7 § inleds 
2 LVM Utredning enligt 7 § inleds ej 
1 Sysselsättning Grundbeslut 
1 Uppdrag Sysselsättning Grundbeslut 
6 Uppdrag vux öppenvård enligt 4 kap 1 § SoL 
3 Beslut om kostnad i öppenvård 
15 Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL förlängs 
1 Bistånd som avser boende 4 kap 1 § SoL avslås 
3 Bistånd som avser boende 4 kap 1 § SoL beviljas 
6 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas med insats 
5 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas utan insats 
10 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL inleds 
3 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL inleds ej 
4 Öppenvård enligt 4 kap 1 § SoL avslutas 
5 Öppenvård enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 

Ekonomiskt bistånd 

april 2022 
3 Avge yttrande i ekonomiärende 
243 Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL avslås 
209 Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
1 Bistånd enligt 4 kap 2 § SoL beviljas 
8 Grundbeslut Att pröva rätten till ekonomiskt bistånd 
1 Utredning avslutas utan insats 
2 Utredning inleds 
2 Omprövning av beslut 
28 Sysselsättning enligt 4 kap 1 § SoL förlängs 
8 Sysselsättning Grundbeslut 
1 Sysselsättning Utredning avslutas med insats 
1 Sysselsättning Utredning inleds 
33 Uppdrag IFO Sysselsättning Grundbeslut 

Ekonomiskt bistånd, mottagning 

april 2022 
3 Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL avslås 
3 Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 



  
PROTOKOLL 24 (28) 
Sammanträdesdatum  

2022-06-15  

Socialnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

16 Grundbeslut Att pröva rätten till ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 
SoL 
16 Utredning avslutas med insats 
16 Utredning inleds 
13 Sysselsättning grundbeslut 
13 Sysselsättning Utredning avslutas med insats 
13 Sysselsättning Utredning inleds 
5 Uppdrag Sysselsättning Grundbeslut 

Verksamhetschef IFO 

1 beslut Förordnande av personal från socialjouren i Västerås stad 
angående jour, 2022-04-12 

Arbetsutskottet 

2022-04-22 § 88–91, 2022-05-04 § 92–107 

  



  
PROTOKOLL 25 (28) 
Sammanträdesdatum  

2022-06-15  

Socialnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 72 SN 27/2022-002 

Anmälan av delegationsbeslut, juni 2022 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av 
delegationsbesluten. 

Sammanfattning 

Personalärenden (anställningar, lönesättning med mera): 
Verksamhetschef Linda Salenmo, 6 maj – 8 juni 2022, 9 anställningar 
Enhetschef Jukka Tekonen, maj 2022, 5 anställning 
Enhetschef Monika Bergman, maj 2022, 34 anställningar 
Arbetsledare Pernilla Erixon-Ahlström, maj 2022, 2 anställningar 
Arbetsledare Sandra Karlsson, maj 2022, 33 anställningar 

Färdtjänst/riksfärdtjänst 

maj 2022 
16 färdtjänstbeslut (varav 3 avslag ledsagare)  
28 riksfärdtjänstbeslut 

Biståndsbeslut, vård och omsorg 

maj 2022 
5 boendestöd 
50 hemtjänst  
11 trygghetslarm 
1 Ledsagarservice 
1 Kontaktperson 
3 dagverksamhet Triangeln 
1 Avlösning i hemmet 
8 Särskilt boende (varav ett avslag) 
17 Korttidsvistelse 
2 växelvistelse 
2 HVB  

Biståndsbeslut LSS 

Maj 2022 
4 personlig assistans (1 avslag, 1 delavslag) 
3 ledsagarservice 



  
PROTOKOLL 26 (28) 
Sammanträdesdatum  

2022-06-15  

Socialnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

1 kontaktperson 
1 korttidsvistelse 
1 daglig verksamhet 

Faderskap 

Maj 2022 
1 Beslut inleda utredning 

Barn och unga 

maj 2022 
1 Beslut att bevilja ansökan om eget boende 
2 Beslut om extrakostnad under placering 
2 Kontaktperson/familj enligt 4 kap 1 § Sol beviljas 
2 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas med 
5 Utredning enligt 11 kap 1 § avslutas utan 
4 Utredning enligt 11 kap 1 § avslutas utan 
23 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL inleds 
26 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL inleds ej 
1 Vård med placering fastställs av AU 
1 Öppenvård internt enligt 4 kap 1 § SoL avslutas 
7 Öppenvård internt enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
2 Öppenvård internt enligt 4 kap 1 § SoL förlängs 
1 Beslut om förordnande av särskild förordnad vårdnadshavare 
1 LVU Beslut att begära polishandräckning för att ge 
1 LVU Kammarrätten avslås överklagan 
1 LVU Omedelbart omhändertagande enligt 6, 2 §§ 
7 Uppdrag Öppenvård internt enligt 4 kap 1  
1 Avge yttrande till polismyndighet 

Familjerätt 
Maj 2022 

1 Godkännande av faderskapsbekräftelse 
1 Avge yttrande angående vårdnad/boende/umgänge 
1 Utredning inleds 

Ensamkommande 

maj 2022 
1 Kontaktperson/familj enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 



  
PROTOKOLL 27 (28) 
Sammanträdesdatum  

2022-06-15  

Socialnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Vuxen 
maj 2022 

4 Utredning inleds ej 
1 LVM Utredning enligt 7 § inleds 
1 LVM Utredning enligt 7 § inleds ej 
2 LVM Utredning enligt 7 § avslutas 
3 Uppdrag Vux Öppenvård enligt 4 kap 1 § SoL 
1 Beslut om kostnad i öppenvård 
7 Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL förlängs 
1 Egenavgift ska ej betalas 
1 Placering på institution enligt 4 kap 1 § SoL avslutas 
4 Placering på institution enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
4 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas med insats 
1 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas utan insats 
1 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas utan  
7 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL inleds 
11 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL inleds ej 
2 Öppenvård enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
3 Avge yttrande i körkortsärende 

Ekonomiskt bistånd 

maj 2022 
4 Avge yttrande i ekonomiärende 
227 Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL avslås 
210 Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
1 Bistånd enligt 4 kap 2 § SoL beviljas 
11 Grundbeslut Att pröva rätten till ekonomiskt bistånd 
2 Omprövning av beslut 
6 Utredning avslutas med insats 
3 Utredning avslutas utan insats 
12 Utredning inleds 
15 Sysselsättning enligt 4 kap 1 § SoL förlängs 
9 Sysselsättning Grundbeslut 
3 Sysselsättning Utredning avslutas med insats 
3 Sysselsättning Utredning inleds 
9 Uppdrag Sysselsättning Grundbeslut 



  
PROTOKOLL 28 (28) 
Sammanträdesdatum  

2022-06-15  

Socialnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Ekonomiskt bistånd, mottagning 

maj 2022 
8 Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL avslås 
3 Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
14 Grundbeslut Att pröva rätten till ekonomiskt bistånd 
13 Utredning avslutas med insats 
13 Utredning inleds 
17 Sysselsättning Grundbeslut 
16 Sysselsättning Utredning avslutas med insats 
16 Sysselsättning Utredning inleds 
7 Uppdrag Sysselsättning Grundbeslut 

Verksamhetschef IFO 

1 beslut Förordnande av personal från socialjouren i Västerås stad 
angående jour, 2022-04-12 

Rektor Anneli Widestrand 

Beslut om att ta emot elev till Sfi eller upphörande eller på nytt 
bereda Sfi-utbildning för elever, 2022-03-30 
Beslut in att ta emot elev till grundläggande och gymnasial 
vuxenutbildning eller upphörande eller på nytt beredande av 
utbildning för elev, 2022-04-30 
Åtagande att svara för elevs utbildningskostnader i grundläggande 
och gymnasial utbildning/vuxenutbildning i annan kommun, 2022-
04–30 

Alkoholhandläggaren 

1 beslut tillfälligt serveringstillstånd, 2022-06-01 

Arbetsutskottet 

2022-06-01 § 108–124,  

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 


