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Sammanträdesdatum  

2021-12-15  

Socialnämnden 
 

 

  
Utses att justera Kjell Wendin med Majd Khedr som ersättare 
  
Justeringens plats 
och tid 

Socialförvaltningen 2021-12-20 
 

Sekreterare   Paragrafer 127–141 
 Annette Stjernfeldt  
  
Ordförande   
 Marie-Louise Söderström  
  
Justerare  
 Kjell Wendin 
  

 Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Sammanträdes-
datum 

2021-12-15 Organ Socialnämnden 
 

Anslaget sätts upp 2021-12-21 Anslaget tas ned 2022-01-12 
  
Förvaringsplats för 
protokollet 

Socialförvaltningen 
 

Underskrift   
   
 

 

Plats och tid Kommunfullmäktigesalen, kl 13:15–15:00 
  
Ledamöter Marie-Louise Söderström (C) ordförande, Kjell Wendin (KD) 1:e vice 

ordförande, Per Olov Lindqvist (S) 2:e vice ordförande, Christina 
Johansson (M) § 127-130, Majd Khedr (M), Ingemar Johansson (L), Karin 
Nilsson (MP) § 129-141, Per Skog (SD), Lars Falck (SD) 

 
  

Tjänstgörande 
ersättare 

Lars-Göran Nyberg (C) 
  

Övriga Kerstin Rosenkvist Projektledare § 131, Annette Stjernfeldt administrativ 
chef, Cecilia Ring Moberg VFF-chef § 127-130, Cecilia von Alten vård- och 
omsorgschef § 127-130, Ingela Iversen socialchef § 127-131, Sven-Erik 
Hjortgren IFO-chef § 129-131, Eva Lagerström IFO-chef § 129-133 
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§ 127  

Val av justerare 

Socialnämndens beslut 

1. Kjell Wendin (KD) utses till justerare med Majd Khedr (M) 
som ersättare.  
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§ 128  

Fastställande av föredragningslistan 

Socialnämndens beslut 

1. Föredragningslistan fastställs med följande ändring 
− Ärendena behandlas delvis i annan ordning.  
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§ 129 SN 75/2021-042 

Ekonomisk rapport, november 2021 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner den ekonomiska rapporten. 
2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta fram 

gränssnittet gällande ansvaret för insatser och kostnaderna för 
insatserna mellan barn- och utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen. Uppdraget ska redovisas vid nämndens 
sammanträde i april 2022. 

Sammanfattning 

En ekonomisk rapport gällande november månad 2021 redovisas för 
nämnden. Prognosen visar på ett underskott med 1 000 tkr. 

Verksamheterna redovisar följande: 

Gemensamt, socialnämnd, CA 2 250 

IFO, barn och unga 800 

IFO, vuxna -4 250 

Vård och omsorg -4 000 

VFF 3 700 

AMV 500 

I underskottet som redovisas innefattas beslutade placeringar som 
det inte finns budget för. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta 

1. Socialnämnden godkänner den ekonomiska rapporten. 

Yrkande 

Christina Johansson (M) yrkar att nämnden ger förvaltningen i 
uppdrag att arbeta fram gränssnittet gällande ansvaret för insatser 
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och kostnaderna för insatserna mellan barn- och 
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. 

  

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 130  

Information från förvaltningsledningen 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 

 Verksamheterna lämnar en resumé från 2021. 
o Verksamheten för funktionsvariationer har arbetat med 

digitalisering som ett steg att utöka inflytande och 
delaktigheten för brukarna. En samfond har avslutats vilket 
har gett trivselpengar till de olika verksamheterna som har 
ordnat olika aktiviteter. Verksamheten för 
funktionsvariationer kommer att göra ett plusresultat för 2021. 

o Vård och omsorg har startat upp Åspegeln som är ett 
toppmodernt äldreboende. Två av våra äldreboenden har 
renoverats. Wifi har installerats på alla boendena förutom 
Götgården. Statsbidrag har gjort det möjligt att genomföra 
olika utbildningsinsatser. En kompetensenhet har startats upp 
som stöttar verksamheterna gällande bemanning alla dagar i 
veckan. På helgerna finns arbetsledare/chef i tjänst. 

o Individ- och familjeomsorgen, barn och familj, kommer att 
göra ett plusresultat för 2021. Verksamheten har arbetat med 
att utveckla det förebyggande arbetet. Från och med 1 januari 
2021 så samverkar Arboga och Köping gällande familjerätten 
där Arboga har ansvaret. Familjehemsvården har fått ett 
statsbidrag på 940 tkr för att utveckla verksamheten. 

o Individ- och familjeomsorgen, vuxen, har fortsatt arbetet med 
digitaliseringen av försörjningsstödshandläggningen. När det 
gäller egna medel så har antalet ärende halverats under 2021. 
Beroendevården har arbetat med att minska de externa 
vårdkostnaderna. Ett akut/jourboende har upprättats på 
Trädgårdsgatan. Ett arbete pågår med att minska de bosociala 
kontrakten så att fler får egna kontrakt. Ej biståndsprövade 
serviceinsatser har införts under hösten. 

Nämnden tackar förvaltningen för ett gott utfört arbete under 2021. 
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 Information lämnas om förslaget till en ny organisation - 
Arbetsmarknadsverksamheten, SFI/Vuxen utbildningen samt 
försörjningsstöd. Kommunfullmäktige kommer att fatta beslut 
den 27 januari 2022. 
 

 Den nya chefen för hälso- och sjukvårdsenheten Malin Fredell 
presenterar sig för nämnden. 
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§ 131 SN 141/2019-139 

Information - Projektet Hela vägen in i Arbete 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Projektledare Kerstin Rosenkvist informerar om projektet ”Hela 
vägen in i arbete”. Syftet med projektet var att tredjelands-
medborgare, med låg utbildning, skulle få bättre tillgång till det 
svenska språket och en ny väg in i arbetslivet och samhället. 
Planeringen var att projektet skulle pågå i tre år. Av olika 
anledningar har det varit svårt att få deltagare till projektet varför 
projektet kommer att läggas ner vid årsskiftet.  

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 132 SN 169/2020-003 

Granskning av genomförandeplaner IFO barn och 
familj - Internkontrollplan 2021 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av rapporten 
granskning av genomförandeplaner IFO barn och familj enligt 
internkontrollplan 2021. 

Sammanfattning 

I nämndens internkontrollplan finns kontrollen med om granskning 
av genomförandeplaner IFO barn och familj. Resultatet redovisas i 
bifogad bilaga. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 133 SN 169/2020-003 

Granskning av handläggning inom IFO barn och familj 
av barn som utsatts för och/eller bevittnat våld - 
Internkontrollplan 2021 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av rapporten 
granskning av handläggning inom individ- och 
familjeomsorgen, barn och familj, av barn som utsatts för 
och/eller bevittnat våld eller andra övergrepp, enligt 
internkontrollplan. 

Sammanfattning 

I nämndens internkontrollplan finns kontrollen med om granskning 
av handläggning inom individ- och familjeomsorgen barn och familj, 
av barn som utsatts för och/eller bevittnat våld eller andra 
övergrepp. Resultatet redovisas i bifogad bilaga. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 134 SN 169/2020-003 

Internkontrollrapport socialnämnden 2021 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden antar bifogad internkontrollredovisning för år 
2021. 

Sammanfattning 

Utifrån förvaltningens internkontrollplan år 2021 har följande 
processer kontrollerats: 

Köptrohet utifrån tecknade avtal, delegation, offentlighetsprincipen – 
posthantering, registrering GDPR, rättssäker dokumentation SoL, 
HSL, LSS, uppföljning av biståndsbeslut LSS och SoL, 
genomförande-planer, hot och trakasserier, placerade barns 
skolgång, barn som utsatts för och/eller bevittnat våld eller andra 
övergrepp, Arbetsförmedlingens konsekvenser för Arboga, 
hälsosamtal, rätt kompetens för utförande av 
arbetsuppgifter, kontinuitetshantering, samt barnkonventionen.  

De granskningarna där det har framkommit stora avvikelser är 
granskningen gällande uppföljning av biståndsbeslut varför 
nämnden har beslutat att uppdra åt förvaltningen att vidta åtgärder 
och vid nästa granskning göra ett större urval och spridning över 
flera enheter. Granskningen gällande handläggningen om barn som 
utsatts för och/eller bevittnat våld eller andra övergrepp har också 
flera avvikelser. I rapporten framgår tre olika åtgärder. När det gäller 
granskningen att följa riktlinjen barnkonventionen/barnrättsarbetet 
så har nämnden få avvikelser men urvalet i kommunens granskning 
har varit låg. 

Överlag är det inte några stora avvikelser i de övriga 
granskningarna. 

Granskningarna gällande internkontrollplanen för 2021 så har 
granskningarna spridits ut över hela året och kontinuerligt 
rapporteras till socialnämnden för att ge en större möjlighet att 
besluta om åtgärder vid avvikelser. 
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Vissa granskningar har inte kunnat genomföras utifrån den höga 
arbetsbelastningen inom förvaltningen utifrån Corona-pandemin. 
 

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

Internkontrollplan socialnämnden 2022 

Socialnämndens beslut 

1. Plan för internkontroll år 2022 för socialnämnden godkänns. 

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, registerförteckning gällande GDPR, 
offentlighetsprincipen samt barnkonventionen i nämndernas 
internkontrollplaner för år 2022. När det gäller inköp och 
kontinuitetshantering ska dessa kontroller ske genom 
kommunstyrelsen. Riskbedömningen har kommunstyrelsen gjort 
som gäller för styrelsen och alla nämnder.  

Arbetsutskottet föreslår följande kontrollmoment förutom 
kommunstyrelsens: 

Verksamhetsspecifikt: Rättssäker dokumentation, uppföljning av 
biståndsbeslut, att genomförandeplanerna följs, hanteringen vid hot 
och trakasserier, att rutinerna följs gällande placerade barns skolgång 
samt barn som utsatts för och/eller bevittnat våld eller andra 
övergrepp.  

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

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
Kommunstyrelsen  
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§ 136 SN 64/2019-002 

Revidering av socialnämndens delegationsförteckning 

Socialnämndens beslut 

1. Delegationsförteckningen revideras utifrån förslaget. 

Sammanfattning 

En revidering föreslås gällande socialnämndens 
delegationsförteckning. Anledningen till förslaget är att från och med 
1 januari 2022 kommer individ och familjeomsorgen endast ha en 
verksamhetschef där det tidigare har varit två verksamhetschefer.  

För att arbetet ska fortsätta fungera vid verksamhetschefs frånvaro 
behöver teamledare får utökad delegation enligt nedanstående 
förslag. Förändring markerat med kursivt. 

6.2 Beslut om tillfällig 
placering av 
barn/ungdom utanför 
eget hem i;  

a) jourhem  

b) enskilt hem  

4 kap 1 § SoL Verksamhetschef 

Teamledare 

Socialchef  

Socialjour 

6.2.2 Beslut om placering 
och omplacering av 
barn/ungdom i 
stödboende eller 
institution  

I avvaktan på 
arbetsutskottets beslut 
upp till 4 månader  

4 kap 1 § SoL SNAU 

  

  
 

Verksamhetschef  

Teamledare 

Socialchef 

Socialjour 
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6.2.3 Beslut om placering 
utanför eget hem av 
vuxna avseende  

a) HVB  

b) Stödboende  

c) Familjehem  

d) SIS-hem  

e) Skyddat boende  

f) Kvinnojour  

 
I avvaktan på 
arbetsutskottets beslut 
upp till 4 månader 

 
Avslag på framställan 
om institutionsvård 

4 kap 1 § SoL SNAU 

  

  

  

  

  

Verksamhetschef 

Teamledare 

Socialchef 

Socialjour 

  

Teamledare 

6.8 Beslut om extra arvode 
inklusive 
semesterersättning vid 
akuta placeringar i 
familjehem. 

  Verksamhetschef 

Teamledare 

6.23 Beslut om hyresavtal 
för bostad avsedd för 
person med sociala 
problem  

  

4 kap 1 § SoL Verksamhetschef 

Teamledare 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 137 SN 167/2021-006 

Socialnämndens ärendekalender 2022 

Socialnämndens beslut 

1. Upprättad ärendekalender för 2022 fastställs. 

Sammanfattning 

Förvaltningen har upprättat förslag till ärendekalender för 
socialnämnden för år 2022. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
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§ 138 SN 203/2018-102 

Nominering till val i kommunfullmäktige av ersättare till 
Hjälpmedelsnämnden 

Socialnämndens beslut 

Socialnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Som ersättare till Hjälpmedelsnämnden föreslås Per Olov 
Lindqvist (S). 

Sammanfattning 

Kerstin Rosenkvist (S) har begärt entledigande från uppdragen som 
ledamot och 2:e vice ordförande i socialnämnden. Ett uppdrag har 
varit som ersättare i Hjälpmedelsnämnden varför socialnämnden 
behöver föreslå en ny ersättare. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
Kommunstyrelsen 
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§ 139 SN 203/2018-102 

Val av ledamot till arbetsutskottet 

Socialnämndens beslut 

1. Till ledamot i arbetsutskottet efter Kerstin Rosenkvist (S) utses 
Per Olov Lindqvist (S) till och med 2022-12-31. 

Sammanfattning 

Kerstin Rosenkvist (S) har begärt entledigande från uppdragen som 
ledamot och 2:e vice ordförande i socialnämnden. Socialnämnden 
behöver då utse en ny ledamot i arbetsutskottet. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Lönekontoret 
Per Olov Lindqvist  
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§ 140 SN 191/2021-000 

Informations- och meddelandeärenden  

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av informations- 
och meddelandeärenden. 

Sammanfattning 

Socialförvaltningen 

1. Månadsstatistik, november 2021 

Socialnämnden 

2. Socialnämndens protokoll 2021-11-17 

Kommunfullmäktige 

3. Revidering av Strategisk och ekonomisk plan 2022-2024, § 122 

4. Taxa och regler för vård och omsorg 2022, revidering, § 126 

5. Taxa för individ- och familjeomsorg 2022, § 127 

6. Taxa för verksamheten för funktionsvariationer och 
socialpsykiatri, revidering, § 128 

7. Borttagande av taxa för hyror av lokaler vid vård- och 
omsorgsboenden, § 129 

8. Entledigande och fyllnadsval, ledamot oh 2:e vice ordförande i 
socialnämnden, § 146 

Länsstyrelsen i Västmanland 

9. Beslut om fördelning av anvisningar för år 2022 till kommuner i 
Västmanland. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 141 SN 39/2021-002 

Anmälan av delegationsbeslut, december 2021 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av 
delegationsbesluten. 

Sammanfattning 

Personalärenden (anställningar, lönesättning med mera): 
AMV-chef Ove Bergman, 10 november – 7 december 2021, 8 
anställningar 
Enhetschef Sari Korpi, november 2021, en anställning 
Arbetsledare Pernilla Erixon-Ahlström november 2021, 4 
anställningar 
Enhetschef Monika Bergman, november 2021, 3 anställningar 

Färdtjänst/riksfärdtjänst 

november 2021 
25 färdtjänstbeslut (varav sju avslag gällande ledsagare, ett avslag 
färdtjänst) 
14 riksfärdtjänstbeslut 

Biståndsbeslut, vård och omsorg 

november 2021 
6 boendestöd 
83 hemtjänst  
15 trygghetslarm 
7 kontaktperson 
4 Dagverksamhet Triangeln 
8 Särskilt boende 
9 Korttidsvistelse 

Biståndsbeslut LSS 

november 2021 
2 personlig assistans 
1 kontaktperson 
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Faderskap 

november 2021 
1 Faderskapsutredning läggs ned enligt 2 kap 7 § 
3 Godkännande av faderskapsbekräftelse 
6 Beslut inleda utredning 
3 Utredning avslutas 

Dödsboanmälan 

november 2021 
1 Dödsboanmälan hänskjuts till bouppteckning 
1 Dödsboanmälan till skattemyndighet 

Barn och unga 

november 2021 
2 Beslut om extrakostnad under placering 
1 Beslut om extrakostnad under pågående utredning 
1 Kontaktperson/familj enligt 4 kap 1 § SoL avslutas 
2 Kontaktperson/familj enligt 4 kap 1 § SoL förlängs 
1 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas med insats 
7 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas utan insats 
4 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas utan insats 
10 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL inleds 
35 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL inleds ej 
2 Vård med placering utom egna hemmet enligt 
2 Öppenvård externt enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
2 Öppenvård internt enligt 4 kap 1 § SoL avslutas 
3 Öppenvård internt enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
3 Öppenvård internt enligt 4 kap 1 § SoL förlängs 
2 Övervägande om fortsatt vård enligt 6 kap 8 § 
1 Utredning inleds ej 
2 LVU Dom om vård enligt 2 § bifalles 
2 LVU omedelbart omhändertagande enligt 6 § avslutas 
3 Uppdrag IFO öppenvård internt enligt 4 kap 1 § SoL 
1 Avge yttrande i körkortsärende 

Familjerätt 

november 2021 
3 Utredning avslutas 
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Vuxen 
november 2021 

12 Utredning inleds ej 
7 LVM Utredning enligt 7 § inleds ej 
1 LVM Utredning enligt 7 § avslutas 
1 LVM vården upphör enligt 25 § 
1 Sysselsättning Grundbeslut 
1 Uppdrag IFO sysselsättning Grundbeslut 
4 Uppdrag IFO Vux öppenvård enligt 4 kap 1 § SoL 
6 Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL förlängs 
1 Bistånd som avser boende 4 kap 1 § SoL avslutas 
2 Bistånd som avser boende 4 kap 1 § SoL beviljas 
1 Placering på institution enligt 4 kap 1 § SoL  
2 Placering på institution enligt 4 kap 1 § SoL 
6 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas med insats 
1 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas utan insats 
5 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas utan  
8 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL inleds 
1 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL inleds ej 
1 Våld i nära relationer beviljas enligt 4 kap 1 § SoL 
3 Öppenvård enligt 4 kap 1 § SoL avslutas 
4 Öppenvård enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
1 Avge yttrande i körkortsärende 

Ekonomiskt bistånd 

november 2021 
1 Avge yttrande i ekonomiärende 
207 Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL avslås 
258 Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
1 Bistånd enligt 4 kap 2 § SoL beviljas 
13 Grundbeslut Att pröva rätten till ekonomiskt bistånd 
2 Utredning avslutas utan insats 
4 Utredning inleds 
9 Utredning inleds ej 
10 Sysselsättning enligt 4 kap 1 § SoL förlängs 
17 Sysselsättning Grundbeslut 
1 Sysselsättning Utredning avslutas med insats 



  
PROTOKOLL 24 (24) 
Sammanträdesdatum  

2021-12-15  

Socialnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

2 Sysselsättning Utredning inleds 
14 Uppdrag IFO Sysselsättning Grundbeslut 

Ekonomiskt bistånd, mottagning 

november 2021 
9 Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL avslås 
2 Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
24 Grundbeslut Att pröva rätten till ekonomiskt bistånd 
24 Utredning avslutas med insats 
24 Utredning inleds 
1 Utredning inleds ej 
30 Sysselsättning grundbeslut 
29 Sysselsättning Utredning avslutas med insats 
1 Sysselsättning Utredning avslutas utan insats 
30 Sysselsättning Utredning inleds 
6 Uppdrag IFO Sysselsättning Grundbeslut 

IFO-chef 

1 beslut angående förordnande av personal från socialjouren i 
Västerås stad, november 2021 

Arbetsutskottet 

2021-12-01 § 208-228 

Ordförandebeslut 

1 ordförandebeslut 2021-12-06 
 

  

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
  
 

  


