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och tid 
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 Marie-Louise Söderström  
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 Kjell Persson 
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datum 
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Anslaget sätts upp 2021-03-23 Anslaget tas ned 2021-04-14 
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protokollet 

Socialförvaltningen 
 

Underskrift   
   
 

 

Plats och tid Kommunfullmäktigesalen, kl 13:15–16:15 
  
Ledamöter Marie-Louise Söderström (C) Ordförande, Kjell Wendin (KD) 1:e vice 

ordförande, Christina Johansson (M), Ingemar Johansson (L), Kjell Persson 
(S), Helene Molander (S), Lars Falck (SD) 

 
  

Övriga Mikael Wiröstrand MAS § 35, Karin Nilsson (MP) § 31-34, Annette 
Stjernfeldt administrativ chef, Ove Bergman Socialchef, Eva Lagerström 
IFO-chef § 31-35, Inger Smedbrant handläggare § 31-36, Cecilia von Alten 
vård- och omsorgschef § 36 

 



  
PROTOKOLL 2 (18) 
Sammanträdesdatum  

2021-03-17  

Socialnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

Innehåll 
Ärende Sida 

Val av justerare ............................................................................................................... 3 

Fastställande av föredragningslistan ........................................................................... 4 

Tema - barn och ungdom .............................................................................................. 5 

Information från förvaltningsledningen ..................................................................... 6 

Patientsäkerhetsberättelse 2020 .................................................................................... 7 

Möjligheter och förutsättningar att få ett trygghetsboende i kommunen ............. 8 

Rapport - Tillsynsplan enligt Alkohollagen 2019-2020 ........................................... 10 

Tillsynsplan enligt Alkohollagen 2021 ...................................................................... 11 

Förvaltarskapet gällande socialnämndens stiftelse ................................................. 12 

Revidering av riktlinje gällande färdtjänst ............................................................... 13 

Informations-och meddelandeärenden 2021-03-17 ................................................. 14 

Anmälan av delegationsbeslut, mars 2021 ............................................................... 15 
  



  
PROTOKOLL 3 (18) 
Sammanträdesdatum  

2021-03-17  

Socialnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 31  

Val av justerare 

Socialnämndens beslut 

1. Kjell Persson (S) utses till justerare med Lars Falck (SD) som 
ersättare.  
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§ 32  

Fastställande av föredragningslistan 

Socialnämndens beslut 

1. Föredragningslistan fastställs.   
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§ 33  

Tema - barn och ungdom 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Marita Garman, Elisabeth Fornelius, Lena Rönnberg, Anna 
Gustafsson, Anneli Andersson och Emil Sporrong informerar om 
Arboga kommuns arbete gällande förebyggande insatser och stöd för 
barn och unga. 
Informationen utgår från följande: 

 Förebyggande socialsekreterarens uppdrag utifrån 
förebyggande insatser för barn och unga med psykisk ohälsa. 

 Arbetet med SIG, Social insatsgrupp. 
 Ungdomskoordinatorns uppdrag gällande kommunens 

aktivitetsansvar för ungdomar mellan 16 - 20 år. 
 Navet - som är en mötesplats för ungdomar som är mellan 15 - 

25 år och är utan sysselsättning.  
 Projekten – Vem gör vad för unga i KAK samt Vägen fram. 
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§ 34  

Information från förvaltningsledningen 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 

 Rapport gällande covid-19, dnr 37/2021 
 Åspegelns verksamhet är i gång från och med 15 mars. 
 Det planeras för renoveringar på Strömsborg och Trädgården. 
 Muntlig ekonomisk rapport. 
 Information om Nära vård den 14 april, inbjudan till hela 

socialnämnden. 
 Ny upphandling gällande nytt verksamhetssystem. 
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§ 35 SN 72/2021-77 

Patientsäkerhetsberättelse 2020 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av 
patientsäkerhetsberättelse för år 2020 

Sammanfattning 

Den 1 januari 2011 trädde Patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659) i 
kraft. 

Vårdgivaren är i och med den nya lagen skyldig att bedriva ett 
systematiskt patientsäkerhetsarbete. Vårdgivaren ska upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse där det ska framgå hur 
patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, 
vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och 
vilka resultat som har uppnåtts. 

  

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
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§ 36 SN 48/2021-749 

Möjligheter och förutsättningar att få ett 
trygghetsboende i kommunen 

Socialnämndens beslut 

1. Att behovet av ett trygghetsboende är nödvändigt i Arboga. 
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för fortsatt 

hantering. 
3. Socialnämnden rekommenderar att inte ha biståndsbedömt 

trygghetsboende. 

Sammanfattning 

I Arboga kommun visar trenden flera år framöver ett ökat antal äldre 
och därmed ett ökat behov av platser på särskilt boende. Många 
äldre upplever ensamhet och otrygghet i det egna hemmet och det är 
en bidragande orsak till att man ansöker om plats på särskilt boende. 
En möjlighet att trygga äldre personers tillvaro och förebygga plats i 
särskilt boende, är att inrätta ett boende som är anpassat och 
utformat för äldre som inte upplever det tryggt att bo kvar i det egna 
hemmet. Detta genom att möjliggöra social samvaro och aktiviteter i 
nära anslutning till hemmet och på så sätt motverka isolering som 
många av de äldre, som bor kvar hemma, lider av.  

Fastigheten kan hållas av privat fastighetsägare eller i kommunal 
regi 

Trygghetsboende - utanför kommunens ansvar. Insatser som i 
ordinärt boende exempelvis hemtjänst. Normalt högre kostnader än 
vanliga bostäder för den enskilde för att bekosta tillgång till personal 
exempelvis bovärd och gemensamhetslokaler. Ingen kostnad för 
kommunen. 

Biståndsbedömt trygghetsboende – kommunen tillhandahåller 
personal och viss service dagligen. Insatser i övrigt som i ordinärt 
boende exempelvis hemtjänst. Kostnad för personal som 
tillhandahåller viss service. 

För de båda alternativen krävs gemensamhetsutrymmen, möjlighet 
till aktiviteter samt tillgång till personal dagligen.  
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Håkan Larsson från Sturestaden informerar om ett förslag till ett 
trygghetsboende i Arboga. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta 

1. Att behovet av ett trygghetsboende är nödvändigt i Arboga. 
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för fortsatt 

hantering. 

Yrkande 

Christina Johansson (M) yrkar om ett tillägg till beslutet om att 
socialnämnden rekommenderar att inte ha ett biståndsbedömt 
trygghetsboende. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 37 SN 207/2018-702 

Rapport - Tillsynsplan enligt Alkohollagen 2019-2020 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av uppföljning av 
plan för tillsyn av serveringsställen enligt Alkohollagen för 
2020. 

Sammanfattning 

Under 2020 har ambitionen varit att kommunen skulle genomföra 
minst ett tillsynsbesök på respektive serveringsställe i Arboga 
kommun.  Under året har det med anledning av Covid -19 inte 
genomförts så många yttre tillsyner som var sagt enligt fastställd 
tillsynsplan. 

Förvaltningens bedömning är att tillståndshavarna i kommunen 
generellt sköter verksamheterna på ett tillfredsställande sätt och är 
måna om att följa alkohollagens bestämmelser. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
Alkoholhandläggaren  
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§ 38 SN 58/2021-702 

Tillsynsplan enligt Alkohollagen 2021 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att anta föreslagen plan för tillsyn av 
serveringsställen enligt 9 kap. alkohollagen (2010:1622). 
Planen avser tillsynsverksamhet för år 2021.   

Sammanfattning 

Socialnämnden ansvarar i Arboga kommun för tillsynen av 
serveringsställen enligt alkohollagen. Tillsynen ska ske systematiskt 
och på ett sådant sätt att alkoholpolitiska olägenheter undviks samt 
till skydd för folkhälsan. 

Förutom de inplanerade tillsynerna genomför kommunen också 
påkallade tillsyner. Tillsynerna är i regel oanmälda men inte dolda.  

Kommunen har ett gemensamt tillsynsansvar med 
Polismyndigheten när det gäller tillsyn enligt alkohollagen. 
Kommunen arbetar aktivt med att utöva tillsynen i samverkan med 
andra myndigheter i så stor utsträckning som möjligt. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
Alkoholhandläggaren  
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§ 39 SN 74/2021-046 

Förvaltarskapet gällande socialnämndens stiftelse 

Socialnämndens beslut 

1. Förvaltarskapet för socialnämndens stiftelse (samfonder 4-6) 
föreslås överföras från socialnämnden till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 februari 2021, § 24, 
att ge socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden i uppdrag 
att föreslå kommunstyrelsen att förvaltarskapet för respektive 
stiftelse överförs från nämnden till kommunstyrelsen. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 40 SN 98/2020-705 

Revidering av riktlinje gällande färdtjänst 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden antar revideringen gällande riktlinjen för 
färdtjänst. 

Sammanfattning 

Socialnämnden beslutade den 14 oktober 2020, § 115, att anta den 
reviderade riktlinjen för färdtjänst. 

När det gäller vart man får åka så behöver detta förtydligas med att 
högst tre mil från kommungränsen är fågelvägen (gäller ej från 
kommungränsen i Hjälmaren). 

”Vart får man åka 

Färdtjänstresa får göras inom kommunen och högst tre mil från 
kommungränsen.  Färdtjänstresa utöver ovanstående kan beviljas 
om det föreligger särskilda skäl. Utökad färdtjänst gäller endast 
inom Västmanlands län och är tillfällig, enstaka resor, och gäller 
serviceresor - saker som inte kan uträttas i Arboga (besöka 
skattemyndigheten, bank) samt resor till arbetet.”  
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§ 41 SN 68/2021-000 

Informations-och meddelandeärenden 2021-03-17 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av informations- 
och meddelandeärenden. 

Sammanfattning 

Socialförvaltningen 

1. Månadsstatistik februari 2021 

Socialnämnden 

2. Socialnämndens protokoll 2021-02-17 

Kommunstyrelsen 

3. Arvodesbestämmelser för förtroendevalda, uppräknad från och 
med 2021-01-01 

Samordningsförbundet 

4. Slutrapport – Vem gör vad för unga i KAK? 

Arbetsförmedlingen 

5. Arbetslöshetsstatistik februari 2021 
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§ 42 SN 39/2021-002 

Anmälan av delegationsbeslut, mars 2021 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av 
delegationsbesluten. 

Sammanfattning 

Personalärenden (anställningar, lönesättning med mera): 
Socialchef Ove Bergman, 10 februari- 4 mars 2021, 6 anställningar 
inom AMV 
Enhetschef Sari Korpi, februari 2021, 6 anställningar 
Enhetschef Jannice Nilsson, februari 2021, 11 anställningar  
Enhetschef Jan Regedantz-Valentin, februari 2021, 11 anställningar 
Enhetschef Xhemajl Haradinaj, februari 2021, en anställning 

Färdtjänst/riksfärdtjänst 

februari 2021 
11 färdtjänstbeslut (varav ett avslag samt ett avslag gällande 
ledsagare) 
3 riksfärdtjänstbeslut 

Biståndsbeslut, vård och omsorg 

februari 2021 
5 boendestöd 
56 hemtjänst  
7 Trygghetslarm 
1 avlösning i hemmet 
5 särskilt boende 
16 korttidsvistelse  

Biståndsbeslut LSS 

februari 2021 
1 personlig assistans  

Faderskap 

februari 2021 
5 Godkännande av faderskapsbekräftelse 
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4 Beslut inleda utredning 
4 Utredning avslutas 

Dödsboanmälan 

februari 2021 
1 Dödsboanmälan till skattemyndighet 

Barn och unga 

februari 2021 
1 Beslut att utredning enligt 11 kap 2 § SoL inleds 
3 Beslut om extrakostnad under placering 
1 Kontaktperson/familj enligt 4 kap 1 § SoL förlängs efter 
omprövning 
2 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL läggs ned 
1 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas med insats 
7 Utredning enligt 11kap 1 § SoL avslutas utan insats 
2 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas utan ändring pågående 
insats 
19 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL inleds 
10 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL inleds ej 
1 Vård med placering utom egna hemmet enligt 4 kap 1 § SoL 
avslutas 
1 Vård med placering utom egna hemmet enligt 4 kap 1 § SoL 
beviljas 
8 Öppenvård internt enligt 4 kap 1 § SoL avslutas 
7 Öppenvård internt enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
2 Öppenvård internt enligt 4 kap 1 § SoL förlängs 
2 LVU Ansökan om vård enligt 2 och 3 §§ 
1 LVU Beslut att begära polishandräckning för att genomföra beslut 
om vård 43:2 
1 LVU Beslut att begära polishandräckning för att genomföra 
läkarundersökning 43:1 
1 LVU Omedelbart omhändertagande enligt 6 § avslutas enligt 9 § 
1 LVU Placering institution jämlikt 1 §  
1 LVU Vård enligt 2 § avslutas 
1 Övervägande om vård med stöd av 2 § fortfarande behövs 13 § 1 
och 2 st 
7 Uppdrag IFO BoU Öppenvård internt enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
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Familjehem 

februari 2021 
1 Familjehem godkänt för uppdrag 
2 Kontaktperson/familj godkänt för uppdrag 

Familjerätt 

februari 2021 
1 Avge yttrande angående vårdnad/Boende/Umgänge 
1 Upplysningar enligt 6 kap 20 § FB lämnas 
1 Utredning avslutas 

Vuxen 

februari 2021 
2 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL inleds ej 
1 Vård med placering utom egna hemmet enligt 4 kap 1 § SoL 
beviljas 
1 Öppenvård internt  enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
 Ek Utredning inleds ej 
2 Uppdrag IFO vux öppenvård enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
5 Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL förlängs 
3 Bistånd som avser boende 4 kap 1 § SoL beviljas 
2 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas med insats 
5 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas utan insats 
12 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL inleds 
1 Våld i nära relationer beviljas enligt 4 kap 1 § SoL 
1 Öppenvård enligt 4 kap 1 § SoL avslutas 
2 Öppenvård enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 

Ekonomiskt bistånd 

februari 2021 

5 Avge yttrande i ekonomiärende 
217 Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL avslås 
213 Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
9 Grundbeslut Att pröva rätten till ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 
SoL 
1 Omprövning av beslut 
1 Ur etableringen 
4 Utredning avslutas med insats 
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2 Utredning avslutas utan insats 
11 Utredning inleds 
40 Sysselsättning enligt 4 kap 1 § SoL förlängs 
9 Sysselsättning Grundbeslut 
4 Sysselsättning Utredning avslutas med insats 
3 Sysselsättning Utredning inleds 
7 Uppdrag IFO Sysselsättning grundbeslut 

Ekonomiskt bistånd, mottagning 

februari 2021 

16 Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL avslås 
1 Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
1 Bistånd enligt 4 kap 2 § SoL beviljas 
13 Grundbeslut Att pröva rätten till ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 
1 § SoL 
3 Ur etableringen 
12 Utredning avslutas med insats 
12 Utredning inleds 
15 Sysselsättning Grundbeslut 
14 Sysselsättning Utredning avslutas med insats 
14 Sysselsättning Utredning inleds 
5 Uppdrag sysselsättning grundbeslut 

Till nästa sammanträde ska ett ärende angående ett beslut gällande 
"familjehem godkänt för uppdrag", redovisas för nämnden. 


