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SN § 80 

Fastställande av föredragningslistan 
Socialnämndens beslut  
 
Föredragningslistan fastställs. 
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SN § 81 Dnr 161/2015.73, 123/2016.721 

Information om nya vård- och omsorgsboendet och LSS-
boendet 

Joel Ganell från ABO som är projektledare för byggandet av både vård- 
och omsorgboendet och det nya LSS-boendet, informerar om nuläget i 
projekten. 

När det gäller vård- och omsorgsboendet så har utförandet pågått i 6 
månader och projektet håller tidsplanen och beräknas vara klart hösten 
2020.  

När det gäller LSS-boendet så kommer byggnationen att påbörjas i 
september 2019 om allt går som planerat. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tackar för informationen. 
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SN § 82 Dnr 40/2019.041 

Redovisning av det ospecificerade sparet 675 tkr 

Socialnämnden beslutade vid sammanträdet den 17 april 2019 att 
förvaltningen skulle redovisa förslag på det ospecificerade sparet på 
675 tkr. Förvaltningen föreslår att tjänsten som utvecklingsstrateg ej 
tillsätts. 

En rapport daterad den 14 maj 2019 med beskrivning av antalet utvecklare 
inom socialförvaltningen samt deras uppdrag, redovisas för nämnden. 

Socialnämndens beslut 

1. Tjänsten som utvecklingsstrateg kommer inte att tillsättas. 

2. Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att göra en genomlysning av 
hela förvaltningens organisation. 
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SN § 83 Dnr 41/2019.042 

Ekonomisk rapport 

En ekonomisk rapport gällande april månad 2019 redovisas för nämnden. 
Prognosen visar på ett underskott med – 30 105 tkr.  

Verksamheterna redovisar följande: 
 
Gemensamt, socialnämnd, CA 0 
IFO, barn och unga - 5 200 
IFO, vuxna - 4 830 
VoO - 14 940 
VFF - 5 135 
AMV 0 

 

En fördjupad ekonomisk information gällande öppenvård barn och familj, 
ensamkommande barn, missbruksvård och ekonomisk bistånd redovisas 
för nämnden. 

Förvaltningen arbetar med olika åtgärder för att minska underskottet samt 
åtgärder för att på sikt få en budget i balans. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner den ekonomiska rapporten. Den fördjupade 
ekonomiska informationen uppskattades av nämnden. 
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SN § 84 

Information från förvaltningsledningen 

- Arbetslöshetsstatistiken för april 2019 redovisas för nämnden. 

- Redovisning av delegationsärende gällande avslag på ekonomiskt 
bistånd gällande mottagningen. 

- Tjänsten som verksamhetschef IFO, vuxen är tillsatt. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tackar för informationen. 
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SN § 85 

Information angående digitalisering gällande ansökan av 
försörjningsstöd 

Systemadministratören Åsa Wikström informerar om arbetet gällande 
digitalisering gällande ansökan av försörjningsstöd. Digitaliseringen 
består av fyra delar Visa, Ansökan, Meddelande och Automatisk 
beräkning. 

Ett verksamhetssystem är en grundförutsättning för att kunna digitalisera 
handläggningen av försörjningsstöd. 

Fördelarna med digitaliseringen är att det ökar tillgängligheten för 
klienterna, förenklar handläggningen samt ger möjlighet till snabbare 
kommunikation. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tackar för informationen 
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SN § 86 Dnr 80/2019.007 

Svar angående granskning av socialnämndens 
ekonomiska kontroll 

Arboga kommuns revisorer har genomfört en granskning av 
socialnämndens ekonomiska kontroll under 2018. 

Revisionens 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. 

Tjänsteskrivelse daterad den 7 maj 2019 redovisas för nämnden. 

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. 

Vid varje socialnämnds sammanträde så kommer det att bli en djupare 
genomgång av ekonomin på några verksamheter i taget.  

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

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner svaret till revisionen. 
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SN § 87 Dnr 83/2019.751 

Yttrande på JO-anmälan 

2 april 2019 inkom en begäran om yttrande från Justitieombudsmannen, 
JO, till socialnämnden i Arboga kommun. 

Tjänsteskrivelse daterad 30 april 2019 redovisas för nämnden. 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden antar yttrandet som sitt yttrande till JO. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
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SN § 88 Dnr 82/2019.751 

Förändring av stödboendet Tornet till Ungbo Tornet 

Socialnämnden har under 2018 haft ett stort underskott. Under 2019 måste 
nya arbetssätt användas för att använda resurserna inom socialtjänsten på 
bästa sätt. 

I slutet av 2018 framkom ett förslag på att förändra verksamheten 
Stödboendet för ensamkommande barn/ungdomar till ett integrerat 
stödboende/boendestöd till ensamkommande flyktingungdomar och 
barn/ungdomar som är i behov av insatser från socialtjänsten. 

Konsekvensanalys och riskbedömningar är genomförda tillsammans med 
medarbetare och fackliga organisationer. 

Tjänsteskrivelse daterad 23 april 2019 redovisas för nämnden. 

Antalet boende minskar under året vilket medför ökade kostnader per 
plats.  

Ajournering 

Ajournering är begärd och verkställs mellan kl 10.30 - 10.35. 

Yrkanden 

Kerstin Rosenkvist (S) yrkar för att lägga ner stödboendet Tornet. 

Förvaltningen fortsätter utredning för att klargöra boendesituationen för 
de som bor där.  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar om att gå mot nedläggning av Stödboendet 
Tornet och inte gå vidare med förslaget om ett Ungbo.  
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SN § 89 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. 

Socialnämnden beslutade den 17 april 2019 att gå vidare med förslaget om 
nedläggning av Tornet Motivation. 

MBL-förhandlingar har genomförts och Vision, SSR och Kommunal har 
upprättat en konsekvensanalys. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att lägga ner Tornet Motivation. 
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SN § 90 Dnr 194/2018.008 

Granskning av rättssäker dokumentation inom individ- och 
familjeomsorgen, barn och unga, BBIC-utredningar - 
internkontrollplan 

I nämndens internkontrollplan finns kontrollen med om rättssäker 
dokumentation. En granskning har gjorts av dokumentationen gällande 
barn och unga, BBIC-utredningar. 
 
Rapport daterad den 20 maj 2019 redovisas för nämnden. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av rapporten gällande 
internkontrollplanen. 
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SN § 91 Dnr 194/2018.008 

Granskning av rättssäker dokumentation inom individ- och 
familjeomsorgen, barn och unga, öppenvårdsinsatser - 
internkontrollplan 

I nämndens internkontrollplan finns kontrollen med om rättssäker 
dokumentation. En granskning har gjorts av dokumentationen gällande 
barn och unga, öppenvårdsinsatser. 
 
Rapport daterad den 20 maj 2019 redovisas för nämnden. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av rapporten gällande 
internkontrollplanen. 
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SN § 92 Dnr 194/2018.008 

Granskning av rättssäker dokumentation inom individ- och 
familjeomsorgen, ekonomiskt bistånd - internkontrollplan 

I nämndens internkontrollplan finns kontrollen med om rättssäker 
dokumentation. En granskning har gjorts av dokumentationen gällande 
ekonomiskt bistånd. 
 
Rapport daterad den 17 maj 2019 redovisas för nämnden. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av rapporten gällande 
internkontrollplanen. 
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SN § 93 Dnr 194/2018.008 

Granskning av rättssäker dokumentation inom individ- och 
familjeomsorgen, vuxen öppenvårdsinsatser- 
internkontrollplan 

I nämndens internkontrollplan finns kontrollen med om rättssäker 
dokumentation. En granskning har gjorts av dokumentationen gällande 
öppenvårdsinsatser för vuxen. 
 
Rapport daterad den 15 maj 2019 redovisas för nämnden. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av rapporten gällande 
internkontrollplanen. 



 

   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  

Socialnämnden 2019-05-29 Blad 17 
 
  

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   

 

SN § 94 Dnr 194/2018.008 

Granskning av rättssäker dokumentation inom individ- och 
familjeomsorgen, utredningar vuxen - internkontrollplan 

I nämndens internkontrollplan finns kontrollen med om rättssäker 
dokumentation. En granskning har gjorts av dokumentationen gällande 
utredningar av vuxna. 
 
Rapport daterad den 15 maj 2019 redovisas för nämnden. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av rapporten gällande 
internkontrollplanen. 
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SN § 95 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 15 maj 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 15 maj 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till: 

Västerås stad 
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SN § 96 Dnr 77/2019.70 

Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 1 
2019 

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.  
 
Tjänsteskrivelse daterad den 2 maj 2019 redovisas för nämnden. 
 
De ej verkställda gynnande biståndsbesluten som rapporterats gäller 
beslut enligt Socialtjänstlagen vård- och omsorg, individ- och 
familjeomsorg samt beslut enligt LSS. 

Socialnämndens beslut 

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

kommunrevisionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till: 

Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
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SN § 97 Dnr 160/2018.72 

Information – Inspektionen för vård och omsorgs beslut, 
dnr 8.5-25830/2018-11 

Inspektionen för vård och omsorg har gjort tillsyn avseende handläggning 
av ärenden enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, 
LSS. 

IVO:s beslut daterat den 9 april 2019 redovisas för nämnden. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av Inspektionen för vård och 
omsorgs beslut. 
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SN § 98 Dnr 194/2018.008 

Granskning av rättssäker dokumentation inom 
verksamheten för funktionshinder - internkontrollplan 

I nämndens internkontrollplan finns kontrollen med om rättssäker 
dokumentation. En granskning har gjorts av dokumentationen gällande 
Verksamheten för funktionshinder. 
 
Rapport daterad den 21 maj 2019 redovisas för nämnden. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av rapporten gällande 
internkontrollplanen. 
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SN § 99 Dnr 194/2018.008 

Rättssäker dokumentation enligt SoL, vård och omsorg – 
intern kontrollplan 

I nämndens internkontrollplan finns kontrollen med om rättssäker 
dokumentation. En granskning har gjorts av dokumentationen inom vård- 
och omsorg utifrån socialtjänstlagen. 
 
Rapport daterad den 16 april 2019 redovisas för nämnden. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av rapporten gällande 
internkontrollplanen. 
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SN § 100 Dnr 41/2019.042 

Information – Säbo-resursfördelningsmodell – jämförelse 
Örebro och Arbogas budget 

Tf vård- och omsorgschef Monika Gustavsson har använt Örebros 
resursfördelningsmodell på vård och omsorg i Arboga för att kunna 
jämföra Arbogas kostnader för utförd vård och omsorg.   

Kostnaderna redovisas i tjänsteskrivelse daterad 15 april 2019. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tackar för informationen. 
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SN § 101 Dnr 128/2018.730 

Revidering av riktlinjer för biståndshandläggning enligt 
Socialtjänstlagen 

En översyn av riktlinjerna för biståndshandläggning enligt 
socialtjänstlagen har gjorts för att förtydliga och förbättra innehållet. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar de reviderade riktlinjerna för biståndshandläggning 
enligt Socialtjänstlagen. 
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SN § 102 Dnr 183/2018.026 

Rapport – Projekt delaktighet och inflytande 

Bakgrund 

Sommaren 2018 skrevs ett antal artiklar i Arboga Tidning, där det riktades 
missnöje mot äldreomsorgen i Arboga kommun. För att gå till botten med 
detta och ordentligt utreda vad detta missnöje grundade sig i, och för att 
hitta utvecklingsmöjligheter, bestämdes att genomföra Projekt delaktighet 
och inflytande i samarbete mellan arbetsgivare och Kommunal och 
tillsammans med medarbetarna. 

Syfte  

Syftet med projektet är att undersöka arbetsmiljön inom vård och omsorg 
med fokus på inflytande och delaktighet samt säkerställa rättssäkerhet och 
kvalitén för brukarna. 

Mål 

• Bli Sveriges bästa äldreomsorg utifrån givna förutsättningar 

• Högre nöjdhet vad gällande inflytande och delaktighet hos 
medarbetare 

• Lyfta fram goda exempel ur verksamheterna för att lära av varandra 

Helena Sjöberg, Åsa Johansson kommunal samt Ove Bergman tillika 
utredningsgruppen, redogör för projektet. 

Rapport daterad den 10 maj 2019 redovisas för nämnden. 

Förslag till åtgärder 

I rapporten redovisas ett antal förslag till åtgärder. 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden tackar för redovisningen. 

2. Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att fortsätta en 
utvecklingsprocess inom vård och omsorg. 

3. Socialnämnden beslutar om att få regelbundna återkopplingar och 
förslag till politiska ställningstagande. 
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SN § 103 Dnr 98/2019.702 

Riktlinjer för alkoholservering i Köping, Arboga och 
Kungsörs kommuner 
Köping, Arboga och Kungsörs kommuner har under 2019 utrett frågan 
angående gemensam alkoholhandläggning i Västra Mälardalen. Beslut om 
samverkan kommer att fattas i de tre kommunerna. Dessa riktlinjer är en 
del i målen om ökad förutsebarhet och likabehandling i frågor som rör 
servering av alkoholdrycker, vilka legat till grund för samverkan.   
 
Ansvariga nämnder i Köping, Arboga och Kungsörs kommuner kommer 
att besluta att anta dessa riktlinjer. Riktlinjerna gäller från och med 
1 september 2019 och under innevarande mandatperiod. 
 
Riktlinjerna för alkoholservering redovisas för nämnden. 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden antar riktlinjerna för alkoholservering i Köping, 
Arboga och Kungsörs kommuner. 

2. Nu gällande riktlinje för serveringstillstånd som antogs av 
socialnämnden den 12 december 2018, upphävs. 

3. Detta under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om ett 
samverkansavtal gällande gemensam alkoholhandläggning i Västra 
Mälardalen. 

 

 

 

 

 

Skickas till: 

Köpings kommun 

Kungsörs kommun 
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SN § 104 Dnr 64/2019.002 

Gemensam delegationsordning rörande serveringstillstånd 
i Köping, Arboga och Kungsör 
Den 1 juli 2018 trädde en förändring av kommunallagen (2017:725) KL, i 
kraft. Förändringen syftar till att genom avtalssamverkan förenkla vissa 
arbetsuppgifter som ankommer på en kommun men som genom avtal kan 
utföras av annan kommun. En del i denna förändring gör gällande att det 
numera är tillåtet för en kommun att delegera beslutanderätten till 
anställd i annan kommun. 

Utifrån att det kommer att fattas beslut om en gemensam 
alkoholhandläggning i Västra Mälardalen så behöver det beslutas om en 
gemensam delegationsordning rörande serveringstillstånd i Köping, 
Arboga och Kungsör.  

Tjänsteskrivelse daterad den 6 maj 2019 redovisas för nämnden. 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden reviderar delegationsförteckningen gällande 
Alkohollagen så att delegationen blir lika i Köping, Arboga och 
Kungsörs kommuner.  

2. Detta under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om ett 
samverkansavtal gällande gemensam alkoholhandläggning i Västra 
Mälardalen. 

 

 

 

 

 

Skickas till: 

Köpings kommun 

Kungsörs kommun 
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SN § 105 Dnr 203/2018.102 

Val av ersättare i kommunala anhörigrådet 

Joakim Sparv (S) har avsagt sig sina uppdrag i socialnämnden. 

Socialnämnden behöver därför utse en ny ersättare till kommunala 
anhörigrådet. 

Socialnämndens beslut 

Till ersättare i kommunala anhörigrådet utses Pia Östlund (S) under 
mandatperioden 2019-2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till: 

Anhörigrådet 
Pia Östlund 
Kommunkansliet 
Lönekontoret 
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SN § 106 Dnr 203/2018.102 

Val av ledamot och ersättare till Tillgänglighetsrådet 

Kommunfullmäktige har beslutat om en sammanslagning av 
Handikapprådet och Trafiksäkerhetsrådet till ett Tillgänglighetsråd där 
socialnämnden ska utse en ledamot och en ersättare. 

Socialnämndens beslut 

Till ledamot i Tillgänglighetsrådet utses Christina Johansson (M) och till 
ersättare utses Björn von Walden (S) under mandatperioden 2019-2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till: 

Tillgänglighetsrådet 
Christina Johansson 
Björn von Walden 
Lönekontoret 
Kommunkansliet 
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SN § 107 

Informations- och meddelande ärenden 

Kommunfullmäktige 
1. Årsredovisning för Arboga kommun 2018 § 40, dnr 42/2019.042 

(Årsredovisningen finns på arboga.se) 
2. Revisionsberättelse och frågan om ansvarsfrihet för Arboga 

kommun 2018, § 41, dnr 42/2019.042 
3. Nämndernas måldokument och budget 2019, § 44, 40/2019.041 
4. Kompletteringsbudget för Arboga kommun 2019, § 45, 

dnr 32/2019.042 
5. Återrapporteringen av verkställigheten av kommunfullmäktiges 

beslut från år 2018 eller tidigare, § 48, dnr 28/2019.009 
6. Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i 

kommunfullmäktige och socialnämnden – Anette Gunnarsson 
Nordin (M), § 53, dnr 203/2018.102 

7. Fyllnadsval till uppdrag som ledamot i socialnämnden efter Anette 
Gunnarsson Nordin (M), § 54, dnr 203/2018.102 

8. Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden efter Gustav Isaksson (M), 
§ 55, dnr 203/2018.102 

9. Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i 
socialnämnden – Gulgun Eminbeili (S), § 57, dnr 203/2018.102 

10. Fyllnadsval till uppdrag som ledamot i socialnämnden efter 
Gulgun Eminbeili (S), § 58, dnr 203/2018.102 

11 Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden efter Helene Molander (S), 
§ 59, dnr 203/2018.102 

  
Kommunstyrelsen 
12. Delegationsordning för kommunstyrelsen inklusive 

kommundirektörens vidaredelegation samt gemensam grund för 
samtliga nämnder, § 61, dnr 64/2019.002 

13. Befolkningsprognos 2019-2030 för Arboga kommun, § 66, dnr 
1/2019 

14. Ekonomirapport 2019-04-09, § 75, dnr 41/2019.042 
  
Region Västmanland 
15. Ändring i Överenskommelse om samverkan mellan Region 

Västmanland och respektive kommun i Västmanland avseende 
äldre, dnr 106/2018.73 
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Västmanlands tolkservice 
16. Kallelse till föreningsstämma, dnr 1/2019 
17. Ägarmöte 2019-04-26, dnr 1/2019 
  
Kommunstyrelseförvaltningen 
18. Sjukstatistik april, dnr 1/2019 
  
Socialförvaltningen 
19. Månadsstatistik april 2019 
  
Socialnämnden 
20. Protokoll 2019-04-17 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av informations- och 
meddelandeärendena. 
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SN § 108 Dnr 15/2019.002 

Anmälan av delegationsbeslut maj 2019 
Följande delegationsbeslut har fattats: 
Personalärenden (anställningar, lönesättning med mera): 
AMV-chef Ove Bergman, 5 april – 9 maj 2019, 9 anställningar 
Enhetschef Seid Dujsic, april 2019, 5 anställningar 
Enhetschef Jannice Nilsson, april 2019, 8 anställningar 
Enhetschef Sari Korpi, april 2019, 4 anställningar 
Enhetschef Erica Persson, mars 2019, 2 anställningar 
Enhetschef Karin Berlin Larsson, april 2019, 4 anställningar 
Enhetschef Monica Bergman, april 2019, 17 anställningar 
Enhetschef Jasmine Enferadi, april 2019, 9 anställningar 

Färdtjänst/riksfärdtjänst 

april 2019: 
15 färdtjänstbeslut (varav ett avslagsbeslut och två avslagsbeslut 
ledsagare) 
22 riksfärdtjänstbeslut 

Biståndsbeslut, vård och omsorg 

april 2019: 
6 Boendestöd 
115 hemtjänst 
16 trygghetslarm 
2 ledsagare 
3 kontaktperson 
2 dagverksamhet Triangeln 
1 Avlösning i hemmet 
4 särskilt boende (varav ett avslagsbeslut) 
33 korttidsvistelse 

Biståndsbeslut LSS 

1 Personlig assistens 
2 Kontaktperson 
1 Korttidsvistelse 
1 Daglig verksamhet 

Faderskap 

april 2019 

6 Godkännande av faderskapsbekräftelse 
15 FR Utredning inleds 
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IFO, barn och unga 

april 2019 

Familjerätt 

1 FR Begäran om samarbetssamtal jml 6:18 FB inkommer 
1 FR Beslut inleda utredning 
1 FR Upplysningar enligt 6 kap 20 § FB lämnas 
2 FR Utredning avslutas 
1 FR Utredning inleds 

Barn och unga 

1 BoU Ansökan avslås 
2 BoU Beslut om extrakostnad i öppenvård 
1 BoU Kontaktperson/familj enligt 4 kap 1 § SoL avslutas 
1 BoU Kontaktperson/familj enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
8 BoU Kontaktperson/familj enligt 4 kap 1 § SoL förlängs efter 
omprövning 
1 BoU Lägga ned ärendet 
1 BoU Ungdomstjänst 
1 BoU Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas insats upphör 
3 BoU Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas med insats 
8 BoU Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas utan insats 
3 BoU Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas utan ändring pågående 
insats 
21 BoU Utredning enligt 11 kap 1 § SoL inleds 
13 BoU Utredning enligt 11 kap 1 § SoL inleds ej 
1 BoU Vård med placering fastställs av AU 
2 BoU Öppenvård internt enligt 4 kap 1 § SoL avslutas 
7 BoU Öppenvård internt enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
1 BoU Öppenvård internt enligt 4 kap 1 § SoL förlängs 
1 Ek Utredning inleds ej 
1 LVU Beslut att begära polishandräckning för att genomföra beslut om 
vård 43:2 
1 LVU Dom om vård enligt 2 § bifalles 
2 LVU Övervägande om vård med stöd av 2 § fortfarande behövs 13 § 1 
och 2 st 
5 Uppdrag IFO BoU Öppenvård internt enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
1 Vårdavgift ska inte betalas 
1 Y Avge yttrande till allmän domstol 
2 Y Avge yttrande till polismyndighet 
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Ensamkommande 

april 2019 

2 BoU Utredning enligt 11 kap 1 § SoL inleds 
1 BoU Öppenvård internt enligt 4 kap 1 § SoL avslutas 

Familjehem 

april 2019 

1 FH Uppdragstagarutredning avslutas 

IFO Vuxen 

april 2019 

Vuxen 

1 Ek Utredning inleds ej 
1 LVM Begäran om polishandräckning vid beredande av vård enligt 45§ 
2p 
1 LVM Beslut om läkarundersökning enligt 9 § 
1 LVM Omedelbart omhändertagande enligt 13 § 
1 LVM Omedelbart omhändertagande enligt 13 § fastställs enligt 5 § 
1 LVM Placering inleds 
1 LVM Utredning enligt 7 § inleds 
2 LVM Utredning enligt 7 § avslutas 
4 Uppdrag IFO Vux Öppenvård enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
1 Vux Beslut om kostnad för person under vård 
1 Vux Beslut om kostnad i öppenvård 
6 Vux bistånd enligt 4 kap 1 § SoL förlängs 
2 Vux Bistånd som avser boende 4 kap 1 § SoL beviljas 
2 Vux Egenavgift ska ej betalas 
1 Vux Kontaktperson/familj enligt 4 kap 1 § SoL avslutas 
2 Vux Placering på institution enligt 4 kap 1 § SoL avslutas 
3 Vux Placering på institution enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
5 Vux Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas med insats 
3 Vux Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas utan insats 
8 Vux Utredning enligt 11 kap 1 § SoL inleds 
8 Vux Utredning enligt 11 kap 1 § SoL inleds ej 
2 Vux Öppenvård enligt 4 kap 1 § SoL avslutas 
4 Vux Öppenvård enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
1 Vux Öppenvård enligt 4 kap 1 § SoL Skyddsärende beviljas 
2 Y Avge yttrande i körkortsärende 
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Ekonomiskt bistånd 

2 Ek Avge yttrande i ekonomiärende 
195 Ek Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL avslås 
267 Ek Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
7 Ek Grundbeslut Att pröva rätten till ekonomiskt bistånd 
2 Ek Ur etableringen 
5 Ek Utredning avslutas med insats 
3 Ek Utredning avslutas utan insats 
6 Ek Utredning inleds 
6 Ek Utredning inleds ej 
21 Sysselsättning enligt 4 kap 1 § SoL förlängs 
25 Sysselsättning Grundbeslut 
26 Sysselsättning Utredning avslutas med insats 
25 Sysselsättning Utredning inleds 
15 Uppdrag IFO sysselsättning Grundbeslut 

Ekonomiskt bistånd mottagning 

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

Tf Vård- och omsorgschef 

1 beslut avskrivning av fordran 

Alkoholhandläggaren 

3 beslut slutet sällskap enligt alkohollagen 

Verksamhetschef IFO 

2 beslut nedsättning av avgift enligt alkohollagen 

Arbetsutskottet 

Protokoll: 2019-05-08 § 92-122 
 
Socialnämnden utser ett beslut om extrakostnad i öppenvård, barn och 
familj, som ska redovisas för nämnden vid nästa sammanträde.  
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Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. 
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SN § 109 

Beslut om umgänge enligt LVU 

Sekretess 

 


