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SN § 60 

Fastställande av föredragningslistan 
Socialnämndens beslut  
 
Föredragningslistan fastställs med följande ändringar: 
 
- Ärende 3, Information om det nya vård- och omsorgsboendet och LSS-

boendet tas ur från dagens föredragningslista 
 
- Yttrande till Kammarrätten läggs till föredragningslistan. 
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SN § 61 Dnr 168/2018.007 

Svar på revisionsberättelse 2018 

I revisionsberättelsen har kommunens revision riktat anmärkning mot 
socialnämnden för bristande måluppfyllelse, styrning och intern kontroll 
av ekonomin. 

Revisionsberättelse daterad den 15 april 2019 redovisas för nämnden. 

Sammanfattande bedömning gällande socialnämnden i grundläggande 
granskningen 

Revisorernas sammanfattande bedömning är att socialnämnden inte har 
haft en tillfredsställande kontroll på ekonomin under 2018. De uppfattar 
också att nämnden inte har agerat på ett tillfredsställande sätt när de 
ekonomiska prognoserna pekat på betydande ekonomiska underskott. 

Vidtagna åtgärder 2019 

Socialnämnden har beslutat att i intern kontrollplanen för 2019 ta med 
kontrollmoment gällande uppföljning av ekonomin. 

Ekonomiska rapporten som redovisas för socialnämnden har utvecklats 
med tydliga kommentarer runt avvikelserna utifrån socialnämndens 
önskemål om en tydligare redovisning av avvikelserna. 

Inom vård- och omsorg så har uppföljningsmallar tagits fram för att stödja 
enhetscheferna i ekonomiuppföljningen. 

Tjänsteskrivelse daterad den 16 april 2019 redovisas för nämnden. 

Ordförande föreslår att ge förvaltningen i uppdrag att genomlysa 
kostnadsbilden i förhållande till budget samt att föreslå åtgärder. 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner svaret till revisionen. 

2. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomlysa 
kostnadsbilden i förhållande till budget samt att föreslå åtgärder. 

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

 

Skickas till:  
KF:s pres 
revisionen 
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SN § 62 Dnr 41/2019.042 

Ekonomisk rapport 

En ekonomisk rapport gällande mars månad 2019 redovisas för nämnden. 
Prognosen visar på ett underskott med – 28 731 tkr.  

 
Verksamheterna redovisar följande: 
 
Gemensamt, socialnämnd, CA 0 
IFO, barn och unga - 5 400 
IFO, vuxna - 4 170 
VoO - 13 926 
VFF - 5 235 
AMV 0 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner den ekonomiska rapporten. 
 
2. Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att redovisa förslag på det 

tidigare beslutade ospecificerade spar på 675 tkr till socialnämndens 
sammanträde den 29 maj. 
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SN § 63 Dnr 68/2019.041 

Strategisk och ekonomisk plan för 2020-2022 

Planen ska innehålla nämndens utmaningar under de kommande tre åren, 
nämndens investeringsbehov under de kommande fem åren, kartläggning 
av ej lagreglerad verksamhet samt behov av nya och förändringar 
gällande lokaler. 

Arbetet pågår med en resursfördelningsmodell och planen är att det finns 
en accepterad modell i slutet av april månad 2019. 

Strategisk och ekonomisk plan för 2020-2022 redovisas för nämnden. 

Christina Johansson (M) yrkar att Strategisk och ekonomisk plan för 2020-
2022 ändras till Plan inför socialnämndens budgetprocess 2020-2022. 

Marie-Louise Söderström (C) yrkar att Strategisk och ekonomisk plan för 
2020-2022 ändras till Strategisk plan för 2020-2022. 

Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att nämnden har 
beslutat att Strategisk och ekonomisk plan för 2020-2022 ändras till 
Strategisk plan för 2020-2022. 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner Strategisk plan för 2020-2022. 

2. Förslaget överlämnas till Kommunfullmäktige 
 

 

 

 

 

 

Skickas till: 

Kommunfullmäktige 
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SN § 64 Dnr 214/2018.73 

Omsorgstyngdsmätning, mars 2019 

En omsorgstyngdsmätning har genomförts i mars 2019 inom vård och 
omsorg. Detta är den andra mätningen som har gjorts i närtid (november 
2018).  

Utvecklingsstrateg Anders Svensson redogör för hur genomförandet går 
till gällande Komrev/PwC:s modell för omsorgstyngdsmätningar. 

Analys 

Vård och omsorg totalt visar ett underskott på 2,12 åa om man jämför 
vårdtyngdsmätningen med budgeten. Det finns dock fem lediga 
lägenheter som kommer att göra att vårdtyngden ökar när nya boenden 
flyttar in. Vid föregående vårdtyngdsmätning så var underskottet på 
personal 12,1 åa. 

Vårdtyngdsmätningen är en ögonblicksbild och ger en bild av att det inte 
finns något utrymme för neddragningar i personalgrupperna. Däremot så 
finns det fortsatt risk för ökad sjukfrånvaro när vårdtyngden inte matchar 
den resurstilldelning som ges.  

En ytterligare faktor som komplicerar är att vi har en mix av personer med 
demensdiagnos, psykisk ohälsa samt somatiska besvär som bor på 
samtliga äldreboenden. 

Tjänsteskrivelse daterad den 5 mars 2019 redovisas för nämnden. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen. 
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SN § 65 

Information från förvaltningsledningen 

- Marjo Savelius har slutat sin tjänst som socialchef. Ove Bergman 
kommer att vara t f socialchef fram tills dess ordinarie chef tillträder. 

- Anders Svensson kommer att sluta som utvecklingsstrateg vid 
socialförvaltningen. 

- Arbetslöshetsstatistiken för mars 2019 redovisas för nämnden. 

- Redovisning av delegationsärenden gällande begäran om bistånd från 
utlandsmyndighet (familjerätt) samt två beslut gällande familjehem 
godkänt för uppdrag. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tackar för informationen. 
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SN § 66 Dnr 69/2019.041 

Planering för nämndens arbete gällande mål och budget 
2020 

Socialnämnden behöver planera sitt arbete gällande upprättande av mål 
och budget för 2020. 

Kommunfullmäktige kommer att besluta om mål och budget 2020 i juni 
och socialnämnden kommer att besluta om nämndens mål och budget i 
september. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att ha en planeringsdag den 21 augusti med start 
kl 8.30 för att arbeta med nämndens mål och budget för 2020. 
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SN § 67 Dnr 67/2019.75 

Förslag till nedläggning av Tornet Motivation 

Socialnämnden beslutade 23 januari 2019, § 12, att uppdra till 
socialförvaltningen har göra en konsekvensanalys och riskbedömning 
gällande förslaget på effektivisering gällande nedläggning av 
motivationsboendet. 

En konsekvensanalys och riskbedömning har gjorts som verksamhetschef 
IFO vuxen, personal på Tornet Motivation, skyddsombud från Vision och 
Kommunal samt personal vuxen beroende har medverkat i. 

Konsekvensanalys och riskbedömning daterad den 12 mars 2019 samt en 
komplettering Motivationsboendet daterad den 5 april 2019 redovisas för 
nämnden. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att gå vidare med förslaget om nedläggning av 
Tornet Motivation och att beslut fattas vid socialnämndens sammanträde 
den 29 maj 2019. 
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SN § 68 Dnr 70/2019.750 

Revidering av riktlinje för sociala kontrakt och 
jourlägenheter 

Socialnämnden beslutade den 11 december 2013, § 174, att anta riktlinjer 
för handläggning av sociala bostadskontrakt och jourbostäder vid 
socialförvaltningen i Arboga kommun. 

Riktlinjerna utgör ett led i Arboga kommuns kvalitetsarbete för att 
säkerställa att handläggningen av ärenden rörande sociala kontrakt och 
jourboende sker på ett likartat och rättssäkert sätt och skapa enhetligt 
synsätt vid handläggningen. 

Riktlinjerna bedöms säkerställa lagstiftarens intentioner för handläggning 
i ärenden inom området. 

Tjänsteskrivelse samt förslag till riktlinje daterade den 8 april 2019 
redovisas för nämnden. 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att anta riktlinjer för sociala kontrakt och 
jourboende. 

2. Nu gällande riktlinje för handläggning av sociala bostadskontrakt och 
jourbostäder vid socialförvaltningen i Arboga kommun som antogs av 
socialnämnden den 11 december 2013, upphävs. 

3. Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att arbeta med frågan med 
berörda hyresvärdar gällande förutsättningarna om att personerna 
själva inom en viss tids skötsamhet ska kunna få eget hyreskontrakt.  
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SN § 69 Dnr 146/2005.753 

Förordnande av personal från socialjouren i Västerås stad 
angående telefonjour  
Socialnämnden i Arboga kommun behöver förordna personer från 
socialjouren i Västerås så att de får rätt att fatta beslut åt Individ- och 
familjeomsorgen i Arboga. Förordnandet är ett beslut att de har rätt att 
agera som tjänstemän åt Arboga medan arbetsgivaransvaret och 
arbetsledarskapet ligger på Västerås stad. 
 
Lista över personer från socialjouren som behöver förordnas och som är 
reviderad den 28 mars 2019 redovisas för nämnden. 

Socialnämndens beslut 

Rätten att fatta beslut enligt delegation i individ- och familjeomsorgens 
akuta ärenden under kvälls- och helgtid beviljas utifrån reviderad lista 
daterad den 28 mars 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till: 

Västerås stad 
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SN § 70 Dnr 64/2019.002 

Förslag till revidering av delegationsförteckningen 

Utifrån att det är en ny mandatperiod så görs en översyn av hela 
delegationsförteckningen. 

Tjänsteskrivelse daterad den 27 mars 2019 och bilaga med förslag till 
revidering av delegationsförteckningen redovisas för nämnden.  

Yrkanden 

Christina Johansson (M) yrkar att under 12.1.2 Avslag gällande särskilt 
boende – personer över 86 år med delegat arbetsutskottet tas bort. 

Tony Pehrsson (SD) yrkar att 12.1.2 Avslag gällande särskilt boende – 
personer över 86 år med delegat arbetsutskottet ska finnas kvar. 

Kerstin Rosenkvist (S) yrkar att under punkt 4.1 gällande anställningar 
(ordinarie) så ska delegationen tas bort och beslut ska fattas av 
socialnämnden. 

Christina Johansson (M) yrkar av avslag på att delegationen tas bort 
gällande ordinarie anställningar. 

12.1.2 – Avslag gällande särskilt boende för personer över 86 år 

Ordförande ställer Christina Johanssons (M) förslag att under punkt 12.1.2 
Avslag gällande särskilt boende – personer över 86 år med delegat 
arbetsutskottet tas bort ur delegationsförteckningen mot Tony Pehrssons 
(SD) förslag att det ska finnas kvar och finner att socialnämnden har 
beslutat i enlighet med Christina Johanssons (M) förslag. 

Omröstning begärs. Socialnämnden godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst för Christina Johanssons (M) förslag och Nej-röst för Tony 
Pehrssons (SD) förslag. 
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SAMMANTRÄDE VOTERING 1 
 ÄRENDE 
  
 JA tas bort 
  
 NEJ vara kvar 
  
LEDAMÖTER                  PARTI 

ERSÄTTARE  

JA NEJ AV-
STÅR 

Marie-Louise Söderström    c  x   

Christina Johansson             m 
 

x   

Anette Nordin Gunnarsson m Gustav Isaksson, m x   

Kjell Wendin                         kd  x   

Ingemar Johansson                 l  x   

Ann Avdic                               v Louise Rickardsson, l x   

Anna Åbom                         mp  x   

Kerstin Rosenkvist                 s   x  

Gulgun Eminbeli                    s Helene Molander, s  x  

Kjell Persson                           s Susanne Andersson, s  x  

Björn von Walden                 s                          x  

Tony Pehrsson                      sd   x  

Lars Falck                              sd   x  

                                                                                                           7 6  
Med 7 ja-röster för Christina Johanssons (M) förslag mot 6 nej-röster för 
Tony Pehrssons (SD) förslag, beslutar socialnämnden att bifalla Christina 
Johanssons (M) förslag.  

4.1 

Ordförande ställer Kerstin Rosenkvists (S) förslag att under punkt 4.1 
gällande anställningar (ordinarie) så ska delegationen tas bort och beslut 
ska fattas av socialnämnden mot Christina Johanssons (M) förslag att 
delegationen ska vara kvar och finner att socialnämnden har beslutat i 
enlighet med Christina Johanssons (M) förslag. 
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Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att Avslag gällande särskilt boende – personer 
över 86 år med delegat arbetsutskottet tas bort ur delegations-
förteckningen. 

2. Socialnämnden antar i övrigt de föreslagna revideringarna. 
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SN § 71 Dnr 59/2019.745 

Förslag till riktlinje för stöd till anhöriga som vårdar eller 
stödjer en närstående 

Socialnämnden har ansvaret för stödet till anhöriga som vårdar eller 
stödjer en närstående.  

Socialnämnden har tidigare fattat beslut om riktlinjer gällande 
anhörigstöd för de olika verksamheterna. Nu har en riktlinje tagits fram 
som gäller för hela förvaltningen i stället för varje verksamhet. 

Tjänsteskrivelse daterad den 18 mars 2019 och förslag till riktlinje 
redovisas för nämnden. 

Socialnämndens beslut 

1. Riktlinjen för stöd till anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående 
antas. 

2. Nu gällande riktlinje gällande anhörigstöd inom vård och omsorg, som 
antogs av socialnämnden den 10 april 2012, riktlinje gällande 
anhörigstöd inom verksamheten för funktionshinder som antogs av 
socialnämnden den 22 maj 2013 samt riktlinje gällande anhörigstöd 
inom individ- och familjeomsorgen som antogs av socialnämnden den 
18 september 2013, upphävs. 
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SN § 72 Dnr 154/2018.041 

Avgift för trygghetslarmsanvändning i ordinärt boende 

Idag får man trygghetslarm på biståndsbeslut eller om man är över 75 år 
då kan man få trygghetslarm utan biståndsbeslut. Trygghetslarmet går till 
hemtjänstens telefon och besvaras av hemtjänsten. Det är också 
hemtjänsten som åker hem till den enskilde när det behövs. 

Tjänsteskrivelse daterad den 5 mars 2019 redovisas för nämnden. 

Taxan i dag är: 

Larminstallation, engångsavgift 225 kronor 

Förlust av larmklocka 990 kronor 

Förlust av hela larmenheten 4500 kronor 

Månadskostnad 275 kronor/månad 

Det innebär att när man har fått insatsen kan man larma hur mycket man 
behöver och betalar endast månadskostnaden. Därför föreslås att en 
hemtjänstavgift tas ut när hemtjänsten åker hem till brukaren som har 
larmat på 360 kronor/timme och de får betala för varje påbörjad 
halvtimme. 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

En hemtjänstavgift för insatser vid utryckning på trygghetslarm tas ut det 
vill säga 360 kronor/timme. Den ingår i högkostnadsskyddet. För insats – 
när man kommer hem till brukare som har larmat – får man betala för 
varje påbörjad halvtimme. 

 

 

 

 

 

Skickas till: 

Kommunfullmäktige 
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SN § 73 Dnr 66/2019.702 

Förslag om gemensam alkoholhandläggning inom ramen 
för fördjupad samverkan i Västra Mälardalen 

Inom ramen för fördjupad samverkan har bland annat en utredning om 
förutsättningarna för en gemensam alkoholhandläggning i Västra 
Mälardalen genomförts under 2018. Utredningens fokus har varit 
handläggning och tillsyn av serveringstillstånd enligt 8 kap alkohollagen 
(2010:1622).  

Organisatoriskt föreslås att alkoholhandläggningen hanteras av Köpings 
kommun. Idag sköts alkoholhandläggningen i Köping och Kungsör av 
social- och arbetsmarknadsförvaltningen i Köping. Förslaget är att Köping 
fortsatt ansvarar för det praktiska arbetet och att ärenden i Arboga 
införlivas i det befintliga samarbetet. 

Till utredningen finns förslag till samverkansavtal om gemensam 
alkoholhandläggning, innefattande riktlinjer för alkoholservering, taxor 
och delegationsordning. 

I utredningen lämnas förslag som innebär vissa investeringar såsom 
administrativt stöd för handläggaren AlkT och digitaliserad 
ansökningsprocess och digitaliserad tillsyn. 

Tjänsteskrivelse med utredning och bilagor redovisas för nämnden. 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Godkänna samverkansavtal om gemensam alkoholhandläggning 
enligt utredningens förslag. Beslutet gäller under förutsättning att 
kommunfullmäktige godkänner föreslagna taxor samt att motsvarande 
beslutsorgan i Köpings och Kungsörs kommuner beslutar likaledes. T f 
socialchef Ove Bergman får i uppdrag att teckna avtalet. 

2. Köpa en licens för det administrativa stödet AlkT med 
tilläggsmodulerna för e-tjänster och tillsyns-app. Alkoholhandläggare 
Robert Koivunen får i uppdrag att teckna avtalet. 

3. Till kommunfullmäktige föreslå nya ansöknings- och tillsynsavgifter 
för ärenden om serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622). 

 

Skickas till: 

Kommunfullmäktige 
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SN § 74  

Anmälan om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare 

Sekretess 
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SN § 75 

Nedläggning av faderskap 

Sekretess 
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SN § 76 

Yttrande gällande överklagan till Förvaltningsrätten 

Sekretess 
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SN § 77 

Informations- och meddelande ärenden 

Kommunfullmäktige 
1. Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i 

socialnämnden och kommunfullmäktige från Joakim Sparv (S) samt 
fyllnadsval, § 26, dnr 203/2018.102 

  
Länsstyrelsen Västmanlands län 
2. Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) i Arboga kommun, dnr 

119/2018.702 
  
Sveriges kommuner och landsting 
3. Patientförsäkring i kommunal hälso- och sjukvård, dnr 62/2019.058 
  
Region Västmanland 
4. Revidering av reglementen för gemensamma nämnder, § 129, 

dnr 31/2015.73 
5. Inkontinenshjälpmedel, § 10, dnr 60/2019.749 
  
Kommunstyrelseförvaltningen 
6. Sjukstatistik februari, dnr 1/2019 
7. Sjukstatistik mars, dnr 1/2019 
  
Västmanlands tolkservice 
8. Inbjudan till ägarmöte 2019-04-26, dnr 1/2019 
9. Meddelande om föreningsstämma 2019-05-24, dnr 1/2019 
  
Socialförvaltningen 
10. Månadsstatistik mars 2019 
  
Socialnämnden 
11. Protokoll 2019-03-20 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av informations- och 
meddelandeärendena. 
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SN § 78 Dnr 15/2019.002 

Anmälan av delegationsbeslut april 2019 
Följande delegationsbeslut har fattats: 
 
Personalärenden (anställningar, lönesättning med mera): 
AMV-chef Ove Bergman, 6 mars- 4 april 2019, 9 anställningar 
Enhetschef Seid Dujsic, mars 2019, 9 anställningar 
Enhetschef Jannice Nilsson, mars 2019, 4 anställningar 
Enhetschef Sari Korpi, mars 2019, 3 anställningar 
Enhetschef Erica Persson, mars 2019, 2 anställningar 
Enhetschef Eva Lind Vester, mars 2019, 1 anställning 
Enhetschef Karin Berlin Larsson, mars 2019, 2 anställningar 
Enhetschef Monica Bergman, mars 2019, 5 anställningar 
Enhetschef Sandra Karlsson, mars 2019, 6 anställningar 

Färdtjänst/riksfärdtjänst 

mars 2019: 
18 färdtjänstbeslut (två avslagsbeslut ledsagare) 
14 riksfärdtjänstbeslut 

Biståndsbeslut, vård och omsorg 

mars 2019: 
2 Boendestöd 
87 hemtjänst 
6 trygghetslarm 
9 särskilt boende (ett avslagsbeslut) 
30 korttidsvistelse 
2 växelvistelse 

 
Faderskap 

mars 2019 

11 Godkännande av faderskapsbekräftelse 
6 FR Utredning inleds 

IFO, barn och unga 

mars 2019 

Familjerätt 

2 FR Upplysningar enligt 6 kap 20 § FB lämnas 
1 FR Vårdnad/Boende/Umgängesutredning nedlägges 
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Barn och unga 

1 BoU Ansökan avslås 
2 BoU Grundbeslut om kostnad under utredning 
3 BoU Kontaktperson/familj enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
2 BoU Kontaktperson/familj enligt 4 kap 1 § SoL förlängs 
2 BoU Lägga ned ärendet 
1 BoU Särskilt kvalificerad kontaktperson enligt 4 kap 
1 BoU Utredning enligt 11 kap 1 § SoL läggs ned 
1 BoU Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas insats 
11 BoU Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas utan 
6 BoU Utredning enligt 11 kap 1 § SoL 
21 BoU Utredning enligt 11 kap 1 § SoL inleds 
31 BoU Utredning enligt 11 kap 1 § SoL inleds ej 
1 BoU Vård inom socialtjänsten 
2 BoU Vård med placering fastställs av AU 
2 BoU Vård med placering utom egna hemmet enligt 
2 BoU Öppenvård internt enligt 4 kap 1 § SoL avslutas 
3 BoU Öppenvård internt enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
2 BoU Öppenvård internt enligt 4 kap 1 § SoL förlängs 
1 LVU Ansökan om vård enligt 2 § 
2 LVU Övervägande om vård med stöd av 2 § fortfarande 
3 Uppdrag IFO BoU Öppenvård internt enligt 4 kap 1 § SoL 
1 Vux Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL förlängs 
1 Vux Mottagande av ärende från annan kommun 
2 Y Avge yttrande till allmän förvaltningsdomstol 
1 Y Avge yttrande till polismyndighet 
1 Y Avge yttrande till åklagarmyndighet 

Ensamkommande 

mars 2019 

2 BoU Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas utan 
2 BoU Vård med placering utom egna hemmet enligt 
4 BoU Övervägande om fortsatt vård enligt 6 kap 8 § SoL 
1 FR beslut om förordnande av särskilt förordnad vårdnadshavare 

Familjehem 

mars 2019 

1 FH Familjehem godkänt för uppdrag 

IFO Vuxen 

mars 2019 
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Vuxen 

4 Ek Utredning inleds ej 
1 LVM Begäran om polishandräckning vid beredande 
1 LVM Begäran om polishandräckning vid läkarundersökning 
2 LVM Beslut om läkarundersökning enligt 9 § 
1 LVM Förvaltningsrätten fastställer omedelbart omhändertagande 
1 LVM Omedelbart omhändertagande enligt 13 § 
1 LVM Placering inleds 
3 LVM Utredning enligt 7 § inleds 
3 LVM Utredning enligt 7 § avslutas 
1 LVM Vården upphör enligt 25 § 
8 Uppdrag IFO Vux Öppenvård enligt 4 kap 1 § SoL 
1 Vux Beslut om kostnad i öppenvård 
15 Vux bistånd enligt 4 kap 1 § SoL förlängs 
3 Vux Bistånd som avser boende 4 kap 1 § SoL avslutas 
1 Vux Bistånd som avser boende 4 kap 1 § SoL avslås 
3 Vux Placering på institution enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
7 Vux Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas med insats 
3 Vux Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas utan insats 
7 Vux Utredning enligt 11 kap 1 § SoL inleds 
4 Vux Utredning enligt 11 kap 1 § SoL inleds ej 
7 Vux Öppenvård enligt 4 kap 1 § SoL avslutas 
10 Vux Öppenvård enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 

Ekonomiskt bistånd 

2 Ek Avge yttrande i ekonomiärende 
1 Ek Avvisa överklagan 
224 Ek Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL avslås 
285 Ek Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
1 Ek Bistånd enligt 4 kap 2 § SoL beviljas 
12 Ek Grundbeslut Att pröva rätten till ekonomiskt bistånd 
1 Ek omprövning av beslut 
4 Ek Utredning avslutas med insats 
3 Ek Utredning avslutas utan insats 
9 Ek Utredning inleds 
2 Ek Utredning inleds ej 
22 Sysselsättning enligt 4 kap 1 § SoL förlängs 
32 Sysselsättning Grundbeslut 
34 Sysselsättning Utredning avslutas med insats 
32 Sysselsättning Utredning inleds 
7 Uppdrag IFO sysselsättning Grundbeslut 
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Ekonomiskt bistånd mottagning 

10 Ek Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL avslås 
3 Ek Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
19 Ek Grundbeslut Att pröva rätten till ekonomiskt bistånd 
2 Ek Ur etableringen 
18 Ek Utredning avslutas med insats 
18 Ek Utredning inleds 

Alkoholhandläggaren 

2 beslut slutet sällskap enligt alkohollagen 

Verksamhetschef IFO 

1 beslut nedsättning av avgift enligt alkohollagen 

Socialchefen 

1 beslut angående tillförordnad socialchef 

Arbetsutskottet 

Protokoll: 2019-03-18 § 60, 2019-04-03 § 61-90 
 
Socialnämnden utser ett beslut gällande avslag på ekonomiskt bistånd 
gällande mottagningen som ska redovisas för nämnden vid nästa 
sammanträde.  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. 
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SN § 79 

Förändring av stödboendet Tornet till Ungbo Tornet 

Nämnden påtalar bristen på information gällande förändringen av 
stödboendet Tornet till ett ungbo. 

Socialförvaltningen har startat rekryteringen av ny personal, 
(lösningsfokuserad ungdomsbehandlare) till Ungbo Tornet. 

Socialnämndens beslut 

1. Rekryteringen av ny personal till nya Ungbo Tornet ska pausas. 

2. Underlag och information om förändringen ska presenteras vid 
socialnämndens nästa sammanträde. 

 


