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§ 17  

Val av justerare 

Socialnämndens beslut 

1. Martina Fransson (S) utses till justerare med Ann-Louise 
Fallqvist (M) som ersättare.  
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§ 18  

Fastställande av föredragningslistan 

Socialnämndens beslut 

1. Föredragningslistan fastställs.  
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§ 19 SN 173/2022-041 

Strategisk och ekonomisk plan 2023 

Socialnämndens beslut 

1. Förslag till budget för 2023 med tilläggsyrkandet att 
samarbetet med näringslivet bör förstärkas för att underlätta 
integrationen och möjligheter till arbete och egen försörjning, 
godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige 
 

2. Delegera till socialchef att vid behov göra nödvändiga 
omfördelningar inom ramen för verksamhetsåret 
 

3. Omfördelning inom ramen redovisas fortlöpande för 
socialnämnden 
 

4. Förslag till investeringsbudget för 2023 godkänns och 
överlämnas till kommunfullmäktige 

Reservation 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för 
eget yrkande att behålla barnnormen. 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserveras sig till förmån för 
eget yrkande att samverkansformerna mellan socialförvaltning, 
skola, fritid-kultur och polisen ses över, så att det finns en kontinuitet 
i det förebyggande arbetet för barn och ungdomar. 

Sammanfattning 

Sammanträdet är öppet för allmänheten under denna paragraf. 

Uppdrag 

Förslag till nämndens utredningsuppdrag till förvaltningen: 

 Utifrån den genomlysning som gjorts av hemtjänsten kommer 
förbättringar göras i verksamheten. 

 Fortsätta med implementering av Nära vård. 
 Fortsätta med digitalisering inom Socialförvaltningen. 
 Fortsätta utöka öppenvården och hemmaplanslösningar inom 

IFO. 
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 Öka individens delaktighet i att vara mer aktiv och ta mer 
ansvar i sin dagliga livsföring. 

 Stärka ledarskapet för chefer. 

Socialnämnden kommer att besluta om nämndens mål och 
mätningar för 2023 vid nämndens sammanträde den 15 mars 2023. 

Ajournering begärdes 14.20-14.40. 

Protokollsanteckning 

Christina Johansson (M) vill att Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet redovisar hur deras yrkanden ska finansieras inom 
ram.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta  

1. Förslag till budget för 2023 godkänns och överlämnas till 
kommunfullmäktige 
 

2. Delegera till socialchef att vid behov göra nödvändiga 
omfördelningar inom ramen för verksamhetsåret 
 

3. Omfördelning inom ramen redovisas fortlöpande för 
socialnämnden 
 

4. Förslag till investeringsbudget för 2023 godkänns och 
överlämnas till kommunfullmäktige 

Yrkande 

Christina Johansson (M) och Marie-Louise Söderström (C) yrkar 
bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Martina Fransson (S) yrkar att samverkansformerna mellan 
socialförvaltningen, skola, fritid-kultur och polisen ses över, så att 
det finns en kontinuitet i det förebyggande arbetet för barn och 
ungdomar. 

Martina Fransson (S) och Sylvia Bergström Sparv (V) yrkar att den så 
kallade barnnormen ska vara kvar. 
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Martina Fransson (S) yrkar att det görs en översyn av 
administrationen i hela organisationen, så att socialförvaltningen får 
en så effektiv administration som möjligt till förmån för 
verksamhetens utförande. 

Kerstin Rosenkvist (S) yrkar att samarbetet med näringslivet bör 
förstärkas för att underlätta integrationen och möjligheter till arbete 
och egen försörjning. 

Sara Axelsson Gustafsson (S) yrkar att socialnämnden föreslår 
kommunfullmäktige att bevilja nämnden ett tilläggsanslag på 2 mkr 
för att kunna förstärka hemtjänsten samt förbättra förhållandena på 
våra särskilda boenden utifrån de missförhållanden som blivit kända 
genom de genomlysningar som genomförts under hösten och blivit 
återrapporterade först efter att den strategisk och ekonomiska planen 
fastställdes på kommunfullmäktige. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på bifall till Martina Franssons (S) 
tilläggsyrkande gällande samverkansformer mot avslag och finner 
att nämnden beslutar avslå förslaget. 

Ordföranden ställer proposition på Christina Johanssons (M) och 
Marie-Louise Söderströms (C) bifall till arbetsutskottets förslag mot 
Martina Franssons (S) och Sylvia Bergström Sparvs (V) förslag att 
den så kallade barnnormen ska behållas och finner att nämnden 
beslutar bifalla arbetsutskottets förslag. 

Ordföranden ställer proposition på bifall till Martina Franssons (S) 
tilläggsyrkande gällande en översyn av administrationen mot avslag 
och finner att nämnden beslutar avslå förslaget. 

Ordföranden ställer proposition på bifall till Kerstin Rosenkvists (S) 
tilläggsyrkande gällande samarbetet med näringslivet mot avslag 
och finner att nämnden beslutar bifalla förslaget. 

Ordföranden ställer proposition på bifall till Sara Axelsson 
Gustafssons (S) tilläggsyrkande gällande begäran hos 
kommunfullmäktige om tilläggsanslag mot avslag och finner att 
nämnden beslutar avslå förslaget. 
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Votering 

Votering begärs och verkställs. 

Votering 1 

De som bifaller arbetsutskottets förslag gällande att ta bort den så 
kallade barnnormen röstar ja. Den som bifaller Martina Franssons (S) 
och Sylvia Bergström Sparvs (V) förslag att behålla barnnormen 
röstar nej. 

Ja-röster avger: Christina Johansson (M), Ann-Louise Fallkvist (M), 
Ronald Winther (SD), Tony Pehrsson (SD), Ingemar Johansson (L), 
Marie-Louise Söderström (C) och Rahaf Ramdo (KD). 

Nej-röster avger: Martina Fransson (S), Sara Axelsson Gustafsson (S), 
Per Olov Lindqvist (S), Kerstin Rosenkvist (S), Kjell Persson (S) och 
Sylvia Bergström Sparv (V); 

Utfallet är 7 ja-röster och 6 nej-röster. Socialnämnden beslutar 
därmed att bifalla arbetsutskottets förslag. 

Votering 2 

De som bifaller Sara Axelsson Gustafssons (S) förslag gällande 
begäran om tilläggsanslag röstar ja. Den som bifaller arbetsutskottets 
förslag röstar nej. 

Ja-röster avger:  Martina Fransson (S), Sara Axelsson Gustafsson (S), 
Per Olov Lindqvist (S), Kerstin Rosenkvist (S), Kjell Persson (S) och 
Sylvia Bergström Sparv (V) 

Nej-röster avger: Christina Johansson (M), Ann-Louise Fallkvist (M), 
Ronald Winther (SD), Tony Pehrsson (SD), Ingemar Johansson (L), 
Marie-Louise Söderström (C) och Rahaf Ramdo (KD). 

Utfallet är 6 ja-röster och 7 nej-röster. Socialnämnden beslutar 
därmed att bifalla arbetsutskottets förslag. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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Akten 
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§ 20 SN 29/2023-042 

Socialnämndens årsredovisning 2022 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner årsredovisning 2022. 
2. Årsredovisningen överlämnas till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis redovisas ett överskott på 448 tkr:  

Politisk verksamhet 278 

Central administration 900 

Individ- och familjeomsorg -1 077 

Vård och omsorg -7 663 

Verksamheten för funktionsstöd 6 241 

Arbete och vuxenutbildning 1 122 

Summa 448 

  

Socialnämnden har tre mål: nöjda medborgare, medarbetare som 
trivs och känner sig värdefulla och en arbetsplats att vara stolt över. 
Dessa tre mål är i hög grad uppfyllda. Varje mål har ett antal 
mätningar och verksamheterna har satt ett antal aktiviteter till dessa.  

 
__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 21 SN 27/2023-041 

Kompletteringsbudget 2023 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden begär att för oavslutat investeringsprojekt 
under 2022 få överföra 969 tkr till investeringsbudget för 2023. 

Sammanfattning 

Investeringar 2022–2023 

Investeringsprojekt, 
tkr 

Budget 
2022 

Utfall 
2022 

Avvikelse Begärd 
kompletterings- 
budget 2023 

Verksamhetssystem 1 000 797 203 203 

Möbler vård och 
omsorg 

200 200 0 0 

Digitalisering 1 000 234 766 766 

Vuxenutbildning 300 225 75 0 

AME, 
bullersanering, kök 
med mera 

500 500 0 0 

  

Begäran om kompletteringsbudget investeringar 2023 

Socialnämnden har en positiv budgetavvikelse 2022 på totalt 1 043 
tkr. Av dessa medel begär nämnden att 969 tkr förs över till 2023. 
Kommentarer till respektive investeringsprojekt framgår nedan. 

Verksamhetssystem 

Verksamhetssystem som är kopplat till äldreomsorgen. Införandet 
pågår men är ännu inte helt slutfört.  

Digitalisering 
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Digitalisering pågår kontinuerlig i verksamheten. Det som under 
2022 inte blev klart är inskaffande av digitala medicinskåp i 
kommunens äldreboenden och gruppbostäder. Det är påbörjat en 
upphandling men den är ännu inte avslutad. 

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

Internkontrollrapport 2022 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden antar bifogad internkontrollredovisning för år 
2022. 

Sammanfattning 

Utifrån nämndens internkontrollplan år 2022 har följande processer 
kontrollerats: 

Felaktiga delegeringar, offentlighetsprincipen – posthantering, 
registrering GDPR, rättssäker dokumentation SoL, HSL, LSS, 
uppföljning av biståndsbeslut LSS och SoL, genomförandeplaner, hot 
och trakasserier, placerade barns skolgång, barn som utsatts för 
och/eller bevittnat våld eller andra övergrepp, samt barn-
konventionen.  

Den granskningen där det har framkommit stora avvikelser är 
granskningen gällande uppföljning av biståndsbeslut varför 
nämnden har beslutat att uppdra åt förvaltningen att vidta åtgärder.  

I granskningen gällande handläggningen om barn som utsatts för 
och/eller bevittnat våld eller andra övergrepp så finns det 
avvikelser. I rapporten framgår fyra olika åtgärder.  

När det gäller granskningen att följa riktlinjen barnkonventionen/ 
barnrättsarbetet så har socialnämnden gjort en 
barnkonsekvensanalys på ett ärende av de fem granskade. 

Det finns också avvikelser när det gäller rättssäker dokumentation 
samt uppföljningen av att genomförandeplanerna följs. Där finns 
förslag till åtgärder framtagna. 

Över lag är det inte några stora avvikelser i de övriga 
granskningarna. 

Granskningarna gällande internkontrollplanen för 2022 så har 
granskningarna spridits ut över hela året och kontinuerligt 
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rapporterats till socialnämnden för att ge en större möjlighet att 
besluta om åtgärder vid avvikelser. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 23 SN 186/2022-003 

Internkontrollplan 2023, socialnämnden 

Socialnämndens beslut 

1. Plan för internkontroll år 2023 för socialnämnden antas. 

Sammanfattning 

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

Kommunstyrelsen har beslutat att ge nämnderna i uppdrag att 
inarbeta de kommungemensamma processerna avseende kontroll av 
delegering, offentlighetsprincipen samt ansökan om statliga medel i 
nämndernas internkontrollplaner för år 2023. När det gäller inköp 
och informationssäkerhet ska dessa kontroller ske genom 
kommunstyrelsen. Riskbedömningen har kommunstyrelsen gjort 
som gäller för styrelsen och alla nämnder.  

Arbetsutskottet föreslår följande verksamhetsspecifika 
kontrollmoment förutom kommunstyrelsens: 

Rättssäker dokumentation, uppföljning av biståndsbeslut, att 
genomförandeplanerna följs, att rutinerna följs gällande placerade 
barns skolgång samt barn som utsatts för och/eller bevittnat våld 
eller andra övergrep.  

Kommunstyrelsen har tagit bort kontrollen gällande att 
barnkonventionen tillämpas i hela kommunorganisationen men 
arbetsutskottet föreslår att socialnämnden behåller den som ett 
kontrollmoment. Däremot föreslås att brist i hantering av hot och 
trakasserier mot förtroendevalda tas bort utifrån att en tydligare mer 
omfattande policy är framtagen. 

När det gäller kommunstyrelsens riskbedömningar på de 
gemensamma processerna så är det arbetsutskottets uppfattning att 
dessa inte stämmer för socialförvaltningens del gällande den höga 
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bedömningen av sannolikheten gällande kontrollen av 
offentlighetsprincipen samt delegering. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 24 SN 159/2022-77 

Inspektion i ärende - Tillsyn av kommunal hälso- och 
sjukvård med dnr.3.5.1-34958/2022 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden antar förslaget på åtgärder gällande de brister 
IVO påtalat vid tillsyn. 

Sammanfattning 

Under hösten 2022 gjorde Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
tillsyn av medicinsk vård och behandling i Sveriges kommuner.  

 IVO konstaterar följande brister i Arboga: 

 den personal som gör medicinska bedömningar har inte 
tillräcklig kompetens för arbetsuppgiften och behärskar inte 
det svenska språket i tillräcklig omfattning.  

 dokumentationen sker inte enligt gällande regelverk och det 
saknas tillräcklig kontinuitet i personalgruppen som främjar 
en god vård.  

 läkemedelshanteringen sker inte på ett patientsäkert sätt.  
 personal som arbetar med patienter i livet slutskede har inte 

tillgång till information om hur vården ska genomföras och 
brytpunktsamtal dokumenteras inte i den kommunala hälso- 
och sjukvårdsjournalen  

Förvaltningen har tagit fram förslag till åtgärder. 

__________ 
 
Skickas till: 
Inspektionen för vård och omsorg 
Akten 
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§ 25 SN 26/2023-746 

Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering 2023 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner rapporten. 
2. Varje enhet åläggs att utföra åtgärderna enligt åtgärdsplanen. 

Sammanfattning 

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination 
och hantering av läkemedel i Hälso- och sjukvården (HSLF-FS 
2017:37) 3§ ska vårdgivaren säkerställa att hanteringen av läkemedel 
i verksamheten regelbundet genomgår en extern 
kvalitetsgranskning. Socialstyrelsen förordar att den ska utföras 
minst en gång per år.  

Arboga kommun har avtal med Apoteket som årligen gör en 
granskning av våra rutiner och hur efterlevnaden av rutinerna är. 
Granskningen innefattar även läkemedelshantering, granskning av 
läkemedelsförråd och läkemedelsskåp, kontroll av narkotikaklassade 
läkemedel med mera. De enheter som har granskats är 
Hemsjukvården, hemtjänsten och verksamheten för funktionsstöd. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
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§ 26 SN 59/2019-745 

Revidering av riktlinje för stöd till anhöriga som vårdar 
eller stödjer en närstående 

Socialnämndens beslut 

1. Riktlinjen revideras med att möjligheten till taktilmassage till 
anhöriga upphör. 

Sammanfattning 

Socialnämnden beslutade den 17 april 2019, § 71, att fastställa en 
riktlinje för stöd till anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående. 
I riktlinjen framgår under stycket ”Direkt stöd till anhöriga” att 
taktilmassage kan ges till anhöriga i syfte att ge möjlighet till 
återhämtning och vila. 

Den person som har utfört taktilmassage har gått i pension varför 
förvaltningen föreslår att detta stöd upphör till anhöriga därför att 
den kompetensen inte längre finns inom vård och omsorg. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
   



  
PROTOKOLL 20 (28) 
Sammanträdesdatum  

2023-02-08  

Socialnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 27 SN 131/2022-710 

Redovisning av inkomna synpunkter 2022 

Socialnämndens beslut 

1. Rapporten om inkomna synpunkter till socialförvaltningen 
godkänns. 

Sammanfattning 

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

Rapport om synpunkternas innehåll, åtgärd och resultat redovisas i 
bilaga. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
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§ 28 SN 198/2022-103 

Verksamhetsberättelser för socialnämndens råd 2022 

Socialnämndens beslut 

1. Nämnden godkänner redovisningen av 
verksamhetsberättelser för kommunala pensionärsrådet och 
kommunala anhörigrådet för år 2022. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har beslutat den 20 februari 2003 att råden 
årligen ska rapportera till kommunfullmäktige om sin verksamhet. 

Verksamhetsberättelser för år 2022 avseende kommunala 
pensionärsrådet och kommunala anhörigrådet redovisas. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
   



  
PROTOKOLL 22 (28) 
Sammanträdesdatum  

2023-02-08  

Socialnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 29 SN 32/2023-009 

Återrapportering av verkställighet av 
kommunfullmäktiges beslut 

Socialnämndens beslut 

1. Återrapportering av verkställighet av kommunfullmäktiges 
beslut godkänns. 
 

2. Rapporten skickas till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 24 april 2004, § 91 att 
kommunstyrelsen och nämnderna ska till kommunfullmäktiges 
sammanträde i april varje år redovisa de uppdrag som fullmäktige 
lämnat under föregående år eller tidigare och som ännu inte 
avrapporterats. 

Socialnämnden har återrapporterat alla sina uppdrag från 
kommunfullmäktige.  

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
   



  
PROTOKOLL 23 (28) 
Sammanträdesdatum  

2023-02-08  

Socialnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 30 SN 31/2023-00 

Informations- och meddelandeärenden 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av informations- 
och meddelandeärenden. 

Sammanfattning 

Socialförvaltningen 
1. Månadsstatistik, 2023 

Socialnämnden 
2. Socialnämndens protokoll 2023-01-11 
 
Arbetsförmedlingen 
3. Arbetsmarknadsläget, december 2022 

Kommunstyrelsen 
4. Grafisk profil, ny logotyp, § 2 
5. Samfond 1 och finansiering av projekt – Dans för hälsa, § 7 
6. Val till kommunens råd 2023–2026, § 10 
7. Begäran om extra anslag till Nybyholmsspåret, § 18  

Protokollsanteckning 

Kerstin Rosenkvist (S), framför att dokumentet gällande 
nämndstatstiken inte kan visas i Meetings+ på ett korrekt sätt. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
   



  
PROTOKOLL 24 (28) 
Sammanträdesdatum  

2023-02-08  

Socialnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 31 SN 21/2023-002 

Anmälan av delegationsbeslut, februari 2023 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av 
delegationsbesluten. 

Sammanfattning 

Personalärenden (anställningar, lönesättning med mera): 
Verksamhetschef Linda Salenmo, 5 januari – 1 februari 2023, 4 
anställningar 
Enhetschef Monika Bergman, januari 2023, 5 anställningar 
Enhetschef Sandra Karlström, januari 2023, 2 anställningar 
Enhetschef Seid Djusic, januari 2023, 5 anställningar 
Enhetschef Anders Olsson, januari 2023, 2 anställningar 
Enhetschef Karin Berlin-Larsson, januari 2023. 8 anställningar 
Enhetschef Ann-Charlotte Groth, januari 2023, 8 anställningar 
Enhetschef Sandra Karlsson, januari 2023, 19 anställningar 

Färdtjänst/riksfärdtjänst 

januari 2023 
35 färdtjänstbeslut (varav 1 avslag, 6 avslag ledsagare) 
7 riksfärdtjänstbeslut 

Biståndsbeslut, vård och omsorg 

januari 2023 
5 boendestöd 
70 hemtjänst  
25 trygghetslarm 
1 kontaktperson 
1 dagverksamhet Triangeln 
12 Särskilt boende  
11 Korttidsvistelse 
3 Anhörigavlösning  
1 växelvistelse 



  
PROTOKOLL 25 (28) 
Sammanträdesdatum  

2023-02-08  

Socialnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Biståndsbeslut LSS 

januari 2023 
2 daglig verksamhet 
1 Korttidsvistelse 
1 Kontaktperson 

Faderskap 

januari 2023 
1 Godkännande av faderskapsbekräftelse 
3 Beslut inleda utredning 
1 Utredning avslutas 

Barn och unga 

januari 2023 
1 Beslut om extrakostnad under placering 
1 Kontaktperson/familj enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
1 Kontaktperson/familj enligt 4 kap 1 § SoL förlängs efter 
omprövning 
3 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas med insats 
6 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas utan insats 
1 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas utan ändring pågående 
insats 
21 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL inleds 
15 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL inleds ej 
3 Vård med placering utom egna hemmet enligt 4 kap 1 § SoL 
avslutas 
1 Öppenvård externt enligt 4 kap 1 § SoL förlängs 
4 Öppenvård internt enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
5 Öppenvård internt enligt 4 kap 1 § SoL förlängs 
3 Uppdrag öppenvård internt enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
4 Vårdavgift ska inte betalas 
1 Avge yttrande till polismyndighet 

Familjerätt 

januari 2023 
1 Samtalsintyg utfärdat enligt 8 § lag om informationssamtal 



  
PROTOKOLL 26 (28) 
Sammanträdesdatum  

2023-02-08  

Socialnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Familjehem 

januari 2023 
2 Kontaktperson/familj godkänt för uppdrag 

Vuxen 

januari 2023 
1 LVM Beslut om läkarundersökning enligt 9 § 
1 LVM Förvaltningsrätten meddelar bifall vård enligt 5 § 
1 LVM Placerings inleds 
1 LVM Utredning enligt 7 § inleds 
1 LVM Utredning enligt 7 § inleds ej 
1 LVM Utredning enligt 7 § avslutas 
4 Uppdrag IFO vux öppenvård enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
1 Beslut om kostnad i öppenvård 
15 Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL förlängs 
4 Bistånd som avser boende 4 kap 1 § SoL beviljas 
1 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 
1 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas utan ändring av pågående 
insats 
7 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL inleds 
22 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL inleds ej 
2 Öppenvård enligt 4 kap 1 § SoL avslutas 
4 Öppenvård enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
 

Ekonomiskt bistånd 

januari 2023 
4 Avge yttrande i ekonomiärende 
169 Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL avslås 
193 Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
13 Grundbeslut Att pröva rätten till ekonomiskt bistånd 
8 Utredning avslutas med insats 
3 Utredning avslutas utan insats 
13 Utredning inleds 
79 Sysselsättning enligt 4 kap 1 § SoL förlängs 
7 Sysselsättning Grundbeslut 
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Sammanträdesdatum  

2023-02-08  

Socialnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

2 Sysselsättning Utredning avslutas med insats 
2 Sysselsättning Utredning inleds 
23 Uppdrag Sysselsättning Grundbeslut 

Ekonomiskt bistånd, mottagning 

januari 2023 
4 Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL avslås 
13 Grundbeslut Att pröva rätten till ekonomiskt bistånd 
12 Utredning avslutas med insats 
12 Utredning inleds 
11 Sysselsättning Grundbeslut 
11 Sysselsättning Utredning avslutas med insats 
11 Sysselsättning Utredning inleds 
6 Uppdrag Sysselsättning Grundbeslut 

Rektor Anneli Widestrand 2022-12-01 - 2022-12-31 

 Beslut om att ta emot elev till SFI eller upphörande eller på 
nytt bereda SFI-utbildning för elever,  

 Beslut om att ta emot elev till grundläggande och gymnasial 
vuxenutbildning eller upphörande eller på nytt beredande av 
utbildning för elev 

 Åtagande att svara för elevs utbildningskostnader i 
grundläggande och gymnasial utbildning/vuxenutbildning i 
annan kommun 

Verksamhetschef Eva Lagerström 

3 beslut förordnande av personal från socialjouren, 2023-01–05, 2023-
01–31 

Arbetsutskottet 

2023-01-25, § 1–39 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
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§ 32  

Nedläggning av faderskap 
*** Sekretess *** 


