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§ 73  

Val av justerare 

Socialnämndens beslut 

1. Ronald Winther (SD) utses till justerare med Kjell Wendin 
(KD) som ersättare.  
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§ 74  

Fastställande av föredragningslistan 

Socialnämndens beslut 

1. Föredragningslistan fastställs.  
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§ 75  

Tema - Personligt ombud 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Anna-Mia Frisk, Annika Jonsson och Susanne Aspling Björksten från 
Personligt ombud informerar nämnden om sin verksamhet. 

Personligt ombud finns i alla Västmanlands kommuner och det finns 
totalt 10 ombud. Personligt ombud riktar sig till personer med 
psykisk funktionsnedsättning som är över 18 år. Personligt ombud 
kartlägger klientens behov av vård, stöd och service samt stöttar i 
kontakten med kommun, region och andra myndigheter. 

2021 så hade Arboga 29 klienter som hade stöd av Personligt ombud. 

Personligt ombud kommer att bjudas in varje år för att lämna 
information om verksamheten och lämna information om Arbogas 
systembrister.  
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§ 76  

Information från förvaltningsledningen 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 

 Individ-och familjeomsorgen kommer att starta ett arbete för 
att utveckla det vräkningsförebyggande arbetet. 

 Socialstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter gällande våld i 
nära relationer som gäller från och med 1 november 2022. 

 Arbetet pågår gällande den nya organisationen Arbete och 
vuxenutbildning. Jobbcenter kommer att flytta till 
Högskolecenter för att utöka samverkan mellan de olika 
verksamheterna. 

 En genomlysning kommer att göras av boendestöds 
verksamhet. 

 IVO har slumpmässigt utsett Oljevägens gruppbostad för en 
granskning. 

 Projekteringen pågår gällande LSS-boende vid Alphyddan. 
 Den planerade granskningen utifrån interkontrollplanen 

gällande genomförandeplaner inom verksamheten för 
funktionsstöd kommer att redovisas i november. 

 Nina Eriksson som är ny vård- och omsorgschef kommer att 
börja på sin tjänst den 4 oktober. 

 En utbildning i vårdsvenska kommer att starta i samarbete 
med vårdcollege. 

 En digital-fixare har anställts som en projektanställning. 
 En genomlysning kommer att göras av hemtjänsten. 
 Information lämnas om projektet Nybyholmsspåret. 
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§ 77 SN 139/2022-73 

Utredning om korttids- och växelvårdsenheten 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar om en reducering av platser på 
korttid samt att inrätta växelvårdsplatser på särskilda 
boenden. 

Sammanfattning 

Utifrån att det under en längre tid har varit olika slags problem med 
Korttids- och växelvårdsverksamheten så beslutade vård- och 
omsorgschef och verksamhetschef för funktionsstöd i mars 2022 att 
tillsätta en utredning. Ansvarig för utredningen har varit Jukka 
Tekonen, Tekonen konsult. 

Resultatet av utredningen redovisas i slutrapporten daterad den 23 
juni 2022. I rapporten redovisas utredningens förslag: 

Sammanfattning av utredningens förslag 

 att vårdcentralerna kontaktas för att komma överens om 
tätare organiserade möten både på operativ nivå 
(sjuksköterskor och rehabiliteringspersonal) och på chefsnivå. 

 att ett hemtagningsteam inrättas under september månad 2022 
bestående av en biståndsbedömare, sjuksköterska och en 
arbetsterapeut. Samtliga teamledamöter ska ha rätt att fatta 
SoL beslut. 

 att korttidsbesluten tidsbegränsas till max 7 dagar. 
 att korttidsenheten ska ingå i hälso- och sjukvårdsenheten 

senast november 2022. 
 att växelvårdsplatser inrättas på särskilda boenden så snart 

som möjligt enligt följande: 

Åspegeln, 2 lägenheter 

Trädgården, 1 lägenhet 

Götgården, 1 lägenhet 

Strömsborg, 1 lägenhet 
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 att en sjuksköterska anställs på korttidsenheten som arbetar 
rak vecka. 

 att boendesamordnaren anställs av vård- och omsorgsenheten 
 att korttidsenheten reduceras till 13 platser så snart som 

möjligt 
 att korttidsenheten reduceras till 7 platser före utgången av 

oktober månad 2022. 
 att två sviktplatser inrättas intill korttidsenheten 

att en utvärdering av korttids- och växelvårdsverksamheten 
redovisas i maj 2023 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 78 SN 142/2022-027 

Kompetensförsörjningsplan - Vuxenutbildningen, 
Socialförvaltningen 

Socialnämndens beslut 

1. Anta den delen i barn- och utbildningsförvaltningens 
kompetensförsörjningsplan gällande vuxenutbildningen 
utifrån socialnämndens ansvarsområde. 

Sammanfattning 

Inom ramen för kommunens strategiska mål, att vara en attraktiv 
arbetsgivare, ställs höga krav på samordnade metoder och rutiner för 
kompetensförsörjning. Att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla 
rätt kompetenser kommer att bli ännu viktigare när våra 
verksamheter utvecklas samt vid pensionsavgångar och då övrig 
rörlighet ökar. 

Kompetensförsörjningen är en av utbildningssektorns viktigaste 
frågor för att fortsätta bedriva en väl fungerade verksamhet inom 
förskola och skola. Det finns en brist på behöriga lärare och 
förskollärare den förväntas bli långvarig. Därför är det i nuläget 
extra viktigt att arbeta systematiskt och långsiktigt med 
kompetensförsörjning för att kunna erbjuda barn och elever en 
likvärdig utbildning av god kvalitet. 

Läraravtalet HÖK 21 ställer krav på att en plan för strategisk 
kompetensförsörjning ska utarbetas. 

I barn- och utbildningsförvaltningens förslag till 
kompetensförsörjningsplan ingår vuxenutbildningen trots att den 
organisatoriskt tillhör socialförvaltningen sedan 1 april 2022, detta 
utifrån att verksamheterna tillhör utbildningsområdet.  

__________ 
 
Skickas till: 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Akten 
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§ 79 SN 52/2022-042 

Ekonomisk uppföljning, augusti 2022 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner den ekonomiska rapporten. 

Sammanfattning 

En ekonomisk rapport gällande augusti månad 2022 redovisas för 
nämnden. Prognosen visar på ett underskott med 6 000 tkr. 

Verksamheterna redovisar följande: 

Gemensamt, socialnämnd, CA 1 100 

Individ- och familjeomsorgen -500 

Vård och omsorg -10 600 

Verksamheten för funktionsstöd 4 000 

Arbete och vuxenutbildning 0 

  

 
__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
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§ 80 SN 135/2022-042 

Socialnämndens verksamhetsberättelse, delår 2022 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av 
Verksamhetsberättelse delår 2022 per den 31 augusti 2022. 
 

2. Verksamhetsberättelse delår 2022 överlämnas till 
kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

Verksamhetsberättelse för delår 2022 redovisas. 

Ekonomisk sammanställning gällande delår 2022: 

Enhet/område/vht 
Budget 
2022 

Utfall jan-
aug 2022 

Helårs-
prognos 

Avvikel
se 

Politisk verksamhet 1 078 514 878 200 

Central 
administration 

11 341 6 059 10 441 900 

Vård och omsorg 199 634 141 662 234 -10 600 

Verksamheten för 
funktionsstöd 

  

83 648 51 209 79 648 4 000 

Individ- och 
familjeomsorg 

  

44 648 30 772 45 148 -500 

Arbete och 
vuxenutbildning 

  

41 107 28 091 41 107 0 

Summa 381 456 258 307 387 456 -6 000 



  
PROTOKOLL 12 (37) 
Sammanträdesdatum  

2022-09-14  

Socialnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  

Prognosen visar på ett underskott med 6 000 tkr. 

 
__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
  
   



  
PROTOKOLL 13 (37) 
Sammanträdesdatum  

2022-09-14  

Socialnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 81 SN 131/2022-710 

Redovisning av inkomna synpunkter januari-juni 2022 

Socialnämndens beslut 

1. Rapporten om inkomna synpunkter till socialförvaltningen 
godkänns. 

Sammanfattning 

Arboga kommun har tagit fram gemensamma riktlinjer för 
synpunktshantering som gäller för alla förvaltningar samt Västra 
Mälardalens myndighetsförbund. Enligt riktlinjerna ska 
synpunkterna redovisas halvårsvis till respektive nämnd.  

Synpunkter inkomna till socialförvaltningen har registrerats i 
verksamhetssystemet Stratsys. Rapport om synpunkternas innehåll, 
åtgärd och resultat redovisas i bilaga. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
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§ 82 SN 129/2022-101 

Motion, Arboga kommun som föregångskommun 
gällande barn och ungas psykiska hälsa - för de yngre 
barnen 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

1. Motionen anses vara besvarad och att socialförvaltningen ser 
positivt på ett utökat samarbete, både inom den egna 
kommunen och med externa aktörer. Frågan behöver dock 
utredas vidare innan ett beslut om inrättande av en 
Familjecentral kan tas. 

Sammanfattning 

Sara Axelsson Gustafsson (S) har inkommit med en motion till 
kommunfullmäktige den 2 juni 2022, § 61, med förslag att 
kommunen ska initiera arbetet med att upprätta en familjecentral där 
olika aktörer kan vara samlokaliserade och samverka direkt runt 
barnets familj samt att kommunen i det arbetet aktivt ska söka 
samverkan och tidig delaktighet med de aktörer som i dag utför de 
delas som bör ingå i en sådan verksamhet. 

Beskrivning av samverkan som pågår idag 

Samverkan med förskolan 

Under 2017 startades ett samarbete mellan Individ- och 
familjeomsorgens öppenvård och förskolan där man gemensamt 
hittade ett arbetssätt som idag gör det möjligt för barn och deras 
familjer att få tidiga insatser. 

Samverkan med Barnavårdscentralerna (BVC) och Mödravårdscentralerna 
(MVC) 

Individ- och familjeomsorgens socialsekreterare och 
familjebehandlare har under många år tillbaka haft gemensamma 
samverkansträffar med de båda BVC-/MVC-mottagningarna för att 
prata om gemensamma mål och lämna information kring arbetssätt 
och vad som sker inom de egna verksamheterna. BVC har också 
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sedan 3 år tillbaka möjlighet att tipsa föräldrar om det stöd som finns 
och att föräldrar kan komma till Individ- och familjeomsorgen för 
tidiga insatser på samma vis som föräldrar som har kontakt med 
förskola. 

Samverkan med Svenska kyrkan 

Svenska kyrkan i Arboga anordnar en öppen verksamhet för 
föräldrar och barn 0 – 6 år som kalla för ”Kyrkis”. Där umgås, leker, 
pysslar och sjunger man tillsammans. Ingen anmälan behövs. 
Verksamheten bedrivs centralt i Arboga, Medåker och Götlunda.  

Individ- och familjeomsorgens öppenvårdspersonal var delaktiga i 
kyrkans verksamhet för ca 10 år sedan men idag finns ingen 
samverkan med kyrkan gällande deras verksamhet ”Kyrkis”. 

Omvärldsbevakning med närliggande kommuner i Västmanland 

Hallstahammars kommun bedriver en familjecentralsliknande 
verksamhet och Köpings kommun startade en familjecentral 2018. 
Kungsörs kommun har ingen familjecentral. 

Tankar kring inrättande av en familjecentral i Arboga 

Regeringen har en uttalad nationell strategi kring stärkt 
föräldraskapsstöd där syftet är att främja barnets hälsa och 
utveckling. I strategin lyfter man fram familjecentral som en 
verksamhet som en stödjande miljö.  

I Arboga pågår det idag samverkan mellan socialtjänsten och andra 
aktörer som träffar föräldrar till barn 0 – 6 år. Att få ihop alla aktörer 
under samma tak skulle generera vinster som ökad förmåga att tidigt 
upptäcka och tillgodose behov av stöd bland barnfamiljer.  

En familjecentral skulle ge Arboga kommuns yngre barn en 
möjlighet till ytterligare stärkt stöd i sin fortsatta utveckling. En 
familjecentral skulle gynna barnets rätt till en social trygghet och en 
skälig levnadsstandard samt föräldrars rätt till stöd i sitt 
föräldraskap (FN:s konvention om barnets rättigheter, art. 5,18, 26, 
27).  

För att en Familjecentral ska kunna bli verklighet krävs det en 
omfördelning och prioritering av de ekonomiska resurserna i 
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kommunen. Barn och utbildningsförvaltningen har idag ingen öppen 
förskola som oftast är basen i en familjecentral. Individ- och 
familjeomsorgen har idag en person anställd som arbetar 
förebyggande men som finansieras av statsbidrag. 

Socialförvaltningen ser positivt på ett utökat samarbete, både inom 
den egna kommunen och med externa aktörer. Frågan behöver dock 
utredas vidare innan ett beslut om inrättande av en Familjecentral 
kan tas. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 83 SN 164/2020-754 

Återrapportering av ekonomiskt bistånd för kostnader 
till media 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden tackar för redovisningen av kostnader för 
ekonomiskt bistånd till media. 

Sammanfattning 

Vid socialnämndens sammanträde den 17 februari 2021, § 20, 
gällande beslutet om revidering av riktlinje för ekonomiskt bistånd 
så begärde socialnämnden en återrapportering gällande bistånd till 
media. 

Teamledaren har stämt av med ekonomihandläggarna och det har 
inte beviljats något bistånd till ”merkostnad för media” till dator eller 
jämförbar utrustning såsom smartphone eller surfplatta. Däremot så 
har de flesta aktuella hushållen bistånd till internetuppkoppling som 
beräknas till en kostnad på cirka 500 tkr per år. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
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§ 84 SN 120/2016-008 

Upphörande av riktlinje angående handläggningen av 
ensamkommande barn 

Socialnämndens beslut 

1. Riktlinjen angående handläggningen av ensamkommande 
barn upphör. 

Sammanfattning 

Socialnämnden beslutade den 24 augusti 2016, § 123, att anta 
riktlinjen angående handläggningen av ensamkommande barn. En 
revidering har gjorts där riktlinjen har ändrats till en omfattande 
rutin i stället varför riktlinjen föreslås upphöra. 

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

Granskning gällande barns skolgång enligt 
Internkontrollplan 2022 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av rapporten 
granskning av placerade barns skolgång enligt 
internkontrollplan och uppdrar till förvaltningen att ta fram 
åtgärder för att säkerställa att socialtjänsten har kontakt med 
aktuella skolor. 

Sammanfattning 

I nämndens internkontrollplan finns kontrollen med om granskning 
av placerades barns skolgång. En granskning har gjorts och resultatet 
redovisas i bifogad bilaga. 

Individ- och familjeomsorgen ska ha en utvecklingsdag gällande 
familjehem och familjehemsplaceringar där bland annat frågan om 
barns skolgång kommer att diskuteras. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
Individ- och familjeomsorgen 
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§ 86 SN 143/2022-041 

Taxa och regler gällande hemsjukvården 2023 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

1. Reviderad taxa för hemsjukvården antas och börjar att gälla 
från och med 2023-01-01. 

Sammanfattning 

En revidering behöver göras gällande förutsättningarna för hel eller 
halv avgift gällande hemsjukvård. Förslag till ändring: 

Inskriven dag 1–20 hela avgiften 
Inskriven dag 21- halva avgiften 

Utskriven dag 1–10 halva avgiften 
Utskriven dag 11- hela avgiften 

Är man inskriven mindre än 10 dagar så är det halv avgift. 

Inskriven/utskriven dag 1–20 hela avgiften 
Inskriven/utskriven dag 21 - halva avgiften 

En jämförelse har gjorts gällande nivåerna på taxan för hemsjukvård 
i länet och utifrån detta föreslås att taxan höjs med index. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
Kommunstyrelsen 
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§ 87 SN 141/2022-702 

Riktlinjer för serveringstillstånd 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslås besluta 

1. Socialnämnden beslutar att anta reviderad riktlinje för 
serveringstillstånd. 

Sammanfattning 

Socialnämnden beslutade den 12 december 2018 att anta förslaget till 
revidering av riktlinjer för serveringstillstånd. 

Revideringar föreslås i riktlinjen som är daterad den 24 augusti 2022. 
Revideringarna är ändringar till rätt lagrum utifrån Alkohollagen. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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Socialnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 88 SN 120/2022-007 

Information - Granskning av informationssäkerhet 

Socialnämndens beslut 

1. Tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Arboga kommuns revisorer har genomfört en fördjupad granskning 
avseende kommunens informationssäkerhetsarbete. Uppdraget ingår 
i revisionsplanen för år 2021. Syftet med granskningen har varit att 
bedöma hur mogen kommunen är inom viktiga områden för att 
säkerställa ett tillräckligt informationssäkerhetsarbete. Revisionens 
sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att 
kommunen inte är tillräckligt mogen i sitt informationssäkerhetsa-
rbete där revisionen saknar ett flertal av de aktiviteter som 
rekommenderas av MSB för att arbetet ska vara systematiskt och 
riskbaserat. Kommunens informationssäkerhetsarbete är i behov av 
utveckling. Ansvar behöver tydliggöras och resurser tillskapas till 
funktioner som får i uppdrag att påbörja ett mer strategiskt arbete. 
Arbetet bör utgå från en nulägesanalys som presenteras för 
kommunstyrelsen som därefter kan besluta om prioritering, 
tilldelning av resurser samt krav på åtgärder. 

Kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret för 
informationssäkerheten svarar till KPMG, där nämnderna får svaret 
för kännedom. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
   



  
PROTOKOLL 23 (37) 
Sammanträdesdatum  

2022-09-14  

Socialnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 89 SN 118/2022-000 

Informations- och meddelandeärenden  

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av informations- 
och meddelandeärenden. 

Sammanfattning 

Socialförvaltningen 
1. Månadsstatistik, juni-augusti 2022 

Socialnämnden 
2. Socialnämndens protokoll 2022-06-15 
 
Arbetsförmedlingen 
3. Arbetsmarknadsläget, juli 2022 

Kommunfullmäktige 
4. Revidering av taxa för jourbostad inom individ- och 
familjeomsorg, § 55 

5. Verksamhetsberättelser för kommunens råd 2021, § 57 

Kommunstyrelsen 
6. Tertialuppföljning för Arboga kommun 2022, åtgärdsplaner från 
nämnderna, § 115 

7. Ny och ytterligare verksamhet vid Hällbacken, § 122 

KPMG 
8. Granskning av informationssäkerhet 

Region Västmanland 
9. Minnesanteckningar samverkansgrupp barn och unga, 2022-05-20 

10. Minnesanteckningar samverkansgrupp barn och unga, 2022 08-26 

11. Protokoll gemensamma hjälpmedelsnämnden, 2022-06-10 

SKR 
12. Information om ställningstagande, förlängning av 



  
PROTOKOLL 24 (37) 
Sammanträdesdatum  

2022-09-14  

Socialnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

rekommendation om gemensam finansiering av ett mer samlat 
system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
   



  
PROTOKOLL 25 (37) 
Sammanträdesdatum  

2022-09-14  

Socialnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 90 SN 27/2022-002 

Anmälan av delegationsbeslut, juli 2022 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av 
delegationsbesluten. 

Sammanfattning 

Personalärenden (anställningar, lönesättning med mera): 
Verksamhetschef Cecilia von Alten, juni, 1 anställning 
Enhetschef Anders Olsson, juni 2022, 5 anställning 
Enhetschef Karin Berlin-Larsson, juni 2022, 18 anställningar 
Enhetschef Monika Bergman, juni 2022, 14 anställningar 
Arbetsledare Pernilla Erixon-Ahlström, juni 2022, 5 anställningar 

Färdtjänst/riksfärdtjänst 

juni 2022 
28 färdtjänstbeslut (varav 5 avslag ledsagare)  
22 riksfärdtjänstbeslut 

Biståndsbeslut, vård och omsorg 

juni 2022 
1 boendestöd 
46 hemtjänst  
13 trygghetslarm 
1 dagverksamhet Triangeln 
1 Avlösning i hemmet 
15 Särskilt boende (varav ett avslag) 
21 Korttidsvistelse 
3 växelvistelse 

Biståndsbeslut LSS 

juni 2022 
4 personlig assistans  
1 avlösarservice 
1 korttidsvistelse 
1 daglig verksamhet 



  
PROTOKOLL 26 (37) 
Sammanträdesdatum  

2022-09-14  

Socialnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Dödsbohandläggning 

juni 2022 
1 Dödsboanmälan hänskjuts till bouppteckning 
1 Dödsboanmälan till skattemyndighet 

Faderskap 

Juni 2022 
3 Godkännande av faderskapsbekräftelse 
1 Beslut inleda utredning 
3 Utredning avslutas 

Barn och unga 

juni 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 
5 Vård med placering fastställs av AU 
2 Vård med placering utom egna hemmet enligt 4 kap 1 § SoL 
avslutas 
2 Vård med placering utom egna hemmet enligt 4 kap 1 § SoL 
beviljas 
1 Öppenvård externt enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
3 Öppenvård internt enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
2 Övervägande om fortsatt vård enligt 6 kap 8 § SoL 
1 LVU Ansökan om vård enligt 2 § 
1 LVU Beslut om läkarundersökning 32 § 1 st LVU 
3 LVU Dom om vård enligt 2 § avslås 
1 LVU Omedelbart omhändertagande fastställs enligt 8 § 
1 LVU Övervägande om vård med stöd av 2 § fortfarande behövs 13 
§ 1 och 2 st 
3 Uppdrag öppenvård internt enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
1 Vårdavgift ska inte betalas 



  
PROTOKOLL 27 (37) 
Sammanträdesdatum  

2022-09-14  

Socialnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Familjerätt 
juni 2022 

1 Godkännande avtal om vårdnad enligt 6 kap 17 a § FB 
1 Utredning avslutas 

Familjehem 
juni 2022 

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

Vuxen 
juni 2022 

1 Kontaktperson/familj enligt 4 kap 1 § SoL förlängs 
3 LVM Utredning enligt 7 § inleds 
1 Sysselsättning enligt 4 kap 1 § SoL förlängs 
1 Sysselsättning Grundbeslut 
1 Uppdrag sysselsättning Grundbeslut 
3 Uppdrag öppenvård enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
1 Beslut om kostnad i öppenvård 
12 Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL förlängs 
1 Bistånd som avser boende 4 kap 1 § SoL avslås 
1 Bistånd som avser boende 4 kap 1 § SoL beviljas 
1 Placering på institution enligt 4 kap 1 § SoL avslutas 
3 Placering på institution enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
3 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas med insats 
1 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas utan insats 
2 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas utan  
9 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL inleds 
21 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL inleds ej 
1 Våld i nära relationer beviljas enligt 4 kap 1 § SoL 
4 Öppenvård enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 

Ekonomiskt bistånd 

juni 2022 
4 Avge yttrande i ekonomiärende 
212 Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL avslås 
216 Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 



  
PROTOKOLL 28 (37) 
Sammanträdesdatum  

2022-09-14  

Socialnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

12 Grundbeslut Att pröva rätten till ekonomiskt bistånd 
2 Utredning avslutas med insats 
2 Utredning avslutas utan insats 
5 Utredning inleds 
4 Sysselsättning enligt 4 kap 1 § SoL förlängs 
10 Sysselsättning Grundbeslut 
1 Sysselsättning Utredning avslutas med insats 
1 Sysselsättning Utredning inleds 
10 Uppdrag Sysselsättning Grundbeslut 

Ekonomiskt bistånd, mottagning 

juni 2022 
9 Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL avslås 
1 Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
20 Grundbeslut Att pröva rätten till ekonomiskt bistånd 
20 Utredning avslutas med insats 
20 Utredning inleds 
18 Sysselsättning Grundbeslut 
18 Sysselsättning Utredning avslutas med insats 
18 Sysselsättning Utredning inleds 
8 Uppdrag Sysselsättning Grundbeslut 

Rektor Anneli Widestrand 

Beslut om att ta emot elev till Sfi eller upphörande eller på nytt 
bereda Sfi-utbildning för elever, 2022-05-31 
Beslut in att ta emot elev till grundläggande och gymnasial 
vuxenutbildning eller upphörande eller på nytt beredande av 
utbildning för elev, 2022-05-31 
Åtagande att svara för elevs utbildningskostnader i grundläggande 
och gymnasial utbildning/vuxenutbildning i annan kommun, 2022-
05-31 

Arbetsutskottet 

2022-06-15 § 125-140, 2022-06-22 § 141 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  



  
PROTOKOLL 29 (37) 
Sammanträdesdatum  

2022-09-14  

Socialnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 91 SN 27/2022-002 

Anmälan av delegationsbeslut, augusti 2022 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av 
delegationsbesluten. 

Sammanfattning 

Personalärenden (anställningar, lönesättning med mera): 
Enhetschef Monika Bergman, juli 2022, en anställning 
Arbetsledare Carina Sirby, juli 2022, en anställning 

Färdtjänst/riksfärdtjänst 

juli 2022 
7 färdtjänstbeslut (varav ett avslag gällande ledsagare)  
6 riksfärdtjänstbeslut 

Biståndsbeslut, vård och omsorg 

juli 2022 
2 serviceinsats 
4 boendestöd 
48 hemtjänst  
14 trygghetslarm 
1 dagverksamhet Triangeln 
3 Särskilt boende 
15 Korttidsvistelse 

Biståndsbeslut LSS 
juli 2022 
1 korttidsvistelse 
 
Faderskap 

Juli 2022 
1 Godkännande av faderskapsbekräftelse 
2 Beslut inleda utredning 
1 Utredning avslutas 



  
PROTOKOLL 30 (37) 
Sammanträdesdatum  

2022-09-14  

Socialnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Barn och unga 

juni 2022 
1 Beslut att avslå ansökan om eget boende 
1 Beslut att utredning enligt 11 kap 2 § SoL inleds 
2 Kontaktperson/familj enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
2 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL läggs ned 
1 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas insats upphör 
2 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas med insats 
9 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas utan insats 
3 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas utan ändring pågående 
insats 
18 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL inleds 
20 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL inleds ej 
1 Öppenvård internt enligt 4 kap 1 § SoL avslutas 
7 Öppenvård internt enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
1 öppenvård internt enligt 4 kap 1 § SoL förlängs 
1 LVU dom om vård enligt 2 § bifalles 
7 Uppdrag öppenvård internt enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 

Familjerätt 
juli 2022 

1 Ansökan om umgänge med närstående jml 6 kap 15a § FB beviljas 
1 Umgängesstöd jml FB inleds 
1 Upplysningar enligt 6 kap 20 § FB lämnas 
1 Utredning inleds 
2 Uppdrag FR öppenvård 

Familjehem 
juli 2022 

1 Kontaktperson/familj godkänt för uppdrag 

Ensamkommande 
juli 2022 

2 Beslut om extrakostnad under placering 

Vuxen 
juli 2022 



  
PROTOKOLL 31 (37) 
Sammanträdesdatum  

2022-09-14  

Socialnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

1 LVM Förvaltningsrätten fastställer omedelbart omhändertagande 
17 § 
1 LVM omedelbart omhändertagande upphör 18 § 
4 LVM utredning enligt 7 § inleds ej 
1 LVM utredning enligt 7 § avslutas 
1 Uppdrag vux öppenvård enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
1 Avvisa överklagan 
1 Beslut om kostnad i öppenvård 
9 Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL förlängs 
1 Bistånd som avser boende 4 kap 1 § SoL avslutas 
3 Bistånd som avser boende 4 kap 1 § SoL beviljas 
1 Egenavgift ska ej betalas 
1 Placering på institution enligt 4 kap 1 § SoL avslutas 
1 Placering på institution enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
5 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas med insats 
4 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas utan insats 
9 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL inleds 
24 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL inleds ej 
1 Öppenvård enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 

Ekonomiskt bistånd 

juli 2022 
8 Avge yttrande i ekonomiärende 
218 Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL avslås 
223 Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
1 Bistånd enligt 4 kap 2 § SoL beviljas 
10 Grundbeslut Att pröva rätten till ekonomiskt bistånd 
1 Omprövning av beslut 
4 Utredning avslutas med insats 
2 Utredning avslutas utan insats 
10 Utredning inleds 
23 Sysselsättning enligt 4 kap 1 § SoL förlängs 
5 Sysselsättning Grundbeslut 
1 Sysselsättning Utredning avslutas med insats 
1 Sysselsättning Utredning inleds 
4 Uppdrag Sysselsättning Grundbeslut 



  
PROTOKOLL 32 (37) 
Sammanträdesdatum  

2022-09-14  

Socialnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Ekonomiskt bistånd, mottagning 

juli 2022 
6 Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL avslås 
1 Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
10 Grundbeslut Att pröva rätten till ekonomiskt bistånd 
9 Utredning avslutas med insats 
9 Utredning inleds 
10 Sysselsättning Grundbeslut 
10 Sysselsättning Utredning avslutas med insats 
10 Sysselsättning Utredning inleds 
1 Uppdrag Sysselsättning Grundbeslut 

Rektor Anneli Widestrand 

Beslut om att ta emot elev till Sfi eller upphörande eller på nytt 
bereda Sfi-utbildning för elever, 2022-07-31 
 
Åtagande att svara för elevs utbildningskostnader i grundläggande 
och gymnasial utbildning/vuxenutbildning i annan kommun, 2022-
07-31 

Verksamhetschef Eva Lagerström 

1 beslut förordnande av personal från socialjouren, 2022-07-25 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
   



  
PROTOKOLL 33 (37) 
Sammanträdesdatum  

2022-09-14  

Socialnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 92 SN 27/2022-002 

Anmälan av delegationsbeslut, september 2022 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av 
delegationsbesluten. 

Sammanfattning 

Personalärenden (anställningar, lönesättning med mera): 
Verksamhetschef Linda Salenmo, 9 juni – 5 september 2022, 16 
anställningar 
Enhetschef Marie Lågas, juni-augusti 2022, 13 anställningar 
Enhetschef Monika Bergman, augusti 2022, 3 anställningar 
Enhetschef Seid Dujsic, juni-augusti 2022, 27 anställningar 

Färdtjänst/riksfärdtjänst 

augusti 2022 
20 färdtjänstbeslut (varav 3 avslag gällande ledsagare)  
16 riksfärdtjänstbeslut 

Biståndsbeslut, vård och omsorg 

augusti 2022 
2 stöd enligt SoL beviljas 
4 boendestöd 
71 hemtjänst  
8 trygghetslarm 
2 ledsagare 
1 kontaktperson 
3 dagverksamhet Triangeln 
1 Avlösning i hemmet 
7 Särskilt boende (varav 2 avslag) 
9 Korttidsvistelse 

Biståndsbeslut LSS 
augusti 2022 
2 ledsagarservice 
1 kontaktperson 



  
PROTOKOLL 34 (37) 
Sammanträdesdatum  

2022-09-14  

Socialnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

1 avlösarservice 
1 daglig verksamhet 

Faderskap 

augusti 2022 
1 Godkännande av faderskapsbekräftelse 
1 Beslut inleda utredning 
1 Utredning avslutas 

Dödsboanmälan 

augusti 2022 
1 Dödsboanmälan hänskjuts till bouppteckning 

Barn och unga 

augusti 2022 
3 Beslut att utredning enligt 11 kap 2 § SoL inleds 
2 Beslut om extrakostnad under placering 
1 Bistånd som avser boende 4 kap 1 § SoL beviljas 
1 Kontaktperson/familj enligt 4 kap 1 § SoL avslutas 
2 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL läggs ned 
1 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas insats upphör 
7 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas utan insats 
3 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas utan ändring pågående 
insats 
18 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL inleds 
35 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL inleds ej 
2 Vård med placering fastställs av AU 
2 Vård med placering utom egna hemmet enligt 4 kap 1 § SoL 
avslutas 
3 Vård med placering utom egna hemmet enligt 4 kap 1 § SoL 
beviljas 
9 Öppenvård internt enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
2 Öppenvård internt enligt 4 kap 1 § SoL förlängs 
1 Övervägande om fortsatt vård enligt 6 kap 8 § SoL 
4 LVU Ansökan om vård enligt 2 § 
1 LVU Beslut om läkarundersökning 32 § 1 st LVU 
1 LVU omedelbart omhändertagande enligt 6, 2 och 3 §§ 
ordförandebeslut 
1 LVU omedelbart omhändertagande enligt 6, 2 §§ ordförandebeslut 



  
PROTOKOLL 35 (37) 
Sammanträdesdatum  

2022-09-14  

Socialnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

2 LVU omedelbart omhändertagande enligt 6 § underställs enligt 7 § 
2 LVU omedelbart omhändertagande fastställs enligt 8 § 
2 LVU Placering i familjehem jämlikt 1 §  
1 LVU vård enligt 2 § avslutas 
8 Uppdrag Öppenvård internt enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
1 Avge yttrande till allmän förvaltningsdomstol 

Familjerätt 

augusti 2022 
1 Att godkänna avtal om vårdnad enligt 6 kap 17a§ FB 
3 Upplysningar enligt 6 kap 20 § FB lämnas 

Familjehem 

Augusti 2022 
1 Beslut om extra arvode inklusive semesterersättning till familjehem 
3 Familjehem godkänt för uppdrag 
1 Kontaktperson/familj godkänt för uppdrag 

Ensamkommande 

Augusti 2022 
2 Beslut om extrakostnad under placering 

Vuxen 
augusti 2022 

1 LVM Begäran om polishandräckning vid beredande av vård enligt 
45 § 2 p 
1 LVM Beslut om läkarundersökning enligt 9 § 
4 LVM utredning enligt 7 § inleds ej 
1 LVM omedelbart omhändertagande enligt 13 § 
1 LVM Omedelbart omhändertagande enligt 13 § upphävs enligt 14 § 
1 LVM Utredning enligt 7 § inleds 
6 LVM Utredning enligt 7 § inleds ej 
1 Beslut om kostnad för person under vård 
1 Beslut om kostnad i öppenvård 
8 Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL förlängs 
3 Bistånd som avser boende 4 kap 1 § SoL beviljas 
2 Placering på institution enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
4 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas med insats 



  
PROTOKOLL 36 (37) 
Sammanträdesdatum  
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Socialnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

3 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas utan insats 
8 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL inleds 
25 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL inleds ej 
1 Avge yttrande i körkortsärende 

Ekonomiskt bistånd 

augusti 2022 
5 Avge yttrande i ekonomiärende 
212 Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL avslås 
196 Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
6 Grundbeslut Att pröva rätten till ekonomiskt bistånd 
1 Utredning avslutas med insats 
6 Utredning avslutas utan insats 
8 Utredning inleds 
8 Sysselsättning enligt 4 kap 1 § SoL förlängs 
9 Sysselsättning Grundbeslut 
4 Sysselsättning Utredning avslutas med insats 
4 Sysselsättning Utredning inleds 
8 Uppdrag Sysselsättning Grundbeslut 

Ekonomiskt bistånd, mottagning 

augusti 2022 
6 Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL avslås 
1 Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
12 Grundbeslut Att pröva rätten till ekonomiskt bistånd 
12 Utredning avslutas med insats 
14 Utredning inleds 
9 Sysselsättning grundbeslut 
9 Sysselsättning Utredning avslutas med insats 
8 Sysselsättning Utredning inleds 
3 Uppdrag sysselsättning Grundbeslut 

Arbetsutskottet 

2022-08-17, § 142–174, 2022-08-31 § 175–194 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
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§ 93  

Nedläggning av faderskap 
*** Sekretess *** 

 


