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§ 130  

Val av justerare 

Socialnämndens beslut 

Kjell Wendin (KD) utses till justerare med Christina Johansson (M) 
som ersättare.  
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§ 131  

Fastställande av föredragningslistan 

Socialnämndens beslut 

1. Föredragningslistan fastställs.   
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§ 132 SN 160/2020-041 

Mål och budget 2021 (Strategisk och ekonomisk plan 
2021) 

Socialnämndens beslut 

1. Förslag till socialnämndens mål för 2021 antas 
 

2. Förslag till budget för 2021 godkänns och överlämnas till 
kommunfullmäktige 
 

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

4. Omfördelning inom ramen redovisas fortlöpande för 
socialnämnden 
 

5. Förslag till investeringsbudget för 2021 godkänns och 
överlämnas till kommunfullmäktige 
 

6. Förvaltningen får i uppdrag: 
 Att utreda förebyggande åtgärder mot äldre (inom vård och 

omsorg) för att minska vårdbehovet och förbättra 
livsvillkoren. 
 

 Att utreda möjligheter och förutsättningar att få ett 
trygghetsboende i kommunen. 
 

 Att utreda hur kan vi få fram hur digitaliseringen kan hjälpa 
framtida arbete och organisation? 
 

 Att utreda möjligheten till fiberuppkoppling i samtliga 
boenden. 
 

 Att utreda för att påskynda tillskapandet av ett LSS/SoL 
boende samt ett LSS-boende. 
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 Översyn av riktlinjer för biståndsbeslut. 
 

 Beslutsunderlag för budget i balans 2022. 
 

7. Förvaltningen får i uppdrag att arbeta för att framtidens 
personal har rätt kompetensnivå utifrån uppdraget kopplat 
till en förändrad medarbetarorganisation. 
 

8. Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheter att 
säkerställa behov för ungdomar i personkrets 1 (LSS) på 
hemmaplan, i samverkan med barn och 
utbildningsförvaltningen. 

Sammanfattning 

Utmaningar 

Socialnämndens stora utmaningar 2021 är: 

 Corona 
 Logistiken med Åspegelns start och med omflyttningar med 

anledning av renoveringen av Strömsborg och Trädgården. 
 LSS/SoL boende 
 LSS-boende 
 Nytt vård- och omsorgsboende 
 Hemtjänsten 
 Statsbidrag 
 Försörjningsstöd 
 Arbetsförmedlingen och kommunernas framtida roll 

Mål och mätningar 2021 

Dessa revideringar föreslås gällande socialnämndens mål och 
mätningar: 

Förslag till nämndens mål 2021: 
Ersätt ” Ha balans mellan resurser och uppdrag inom 5 år och att 
digitaliseringen och effektiviseringarna ska ge synliga effekter” till 
”Ha balans mellan resurser och uppdrag”. 

Mätningen ”Bokslut +/- 0, årligt resultat utgångspunkt 2019” ersätts 
till ”Bokslut +/- 0, årligt resultat”. 
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Nämndens mål 2021: 
Socialförvaltningens medarbetares hälsa ska förbättras 

Förslag till ett nytt målvärde 

Mätning: 
Den totala sjukfrånvaron i förvaltningen ska minska till 6 %, 2022 (7 
%, 2021) från tidigare 8,29 %. 

Förslag till nämndens mål 2021: 
Ersätt ”Fler erbjuds heltid som sysselsättningsgrad” till 
”Heltidsresan ska införas och alla som vill ska på sikt ha heltid” 

Mätning: 
Antal medarbetare som får heltid utifrån de som önskar heltid (vid 
ökad sysselsättningsgrad till heltid gäller kommunen som en 
arbetsplats)  

Uppdrag 

Förslag till socialnämndens uppdrag till förvaltningen: 

 Förebyggande åtgärder mot äldre (inom vård och omsorg) för 
att minska vårdbehovet och förbättra livsvillkoren. 

 Möjligheter och förutsättningar att få ett trygghetsboende i 
kommunen. 

 Hur kan vi få fram hur digitaliseringen kan hjälpa framtida 
arbete och organisation? 

 Fiberuppkoppling i samtliga boenden. 
 Påskynda tillskapandet av ett LSS/SoL boende samt ett LSS-

boende. 
 Översyn av riktlinjer för biståndsbeslut. 
 Beslutsunderlag för budget i balans 2022. 

Feriepraktikplatser 

Socialnämnden beslutade den 22 januari 2020, § 6, att frågan om 
feriepraktikplatser för 2021 skulle beaktas i samband med 
budgetarbetet. Under 2020 fick kommunerna statsbidrag för att 
anordna feriepraktikplatser. 
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Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta 

1. Förslag till socialnämndens mål för 2021 antas 
 

2. Förslag till budget för 2021 godkänns och överlämnas till 
kommunfullmäktige 
 

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

4. Omfördelning inom ramen redovisas fortlöpande för 
socialnämnden 
 

5. Förslag till investeringsbudget för 2021 godkänns och 
överlämnas till kommunfullmäktige 
 

6. Förvaltningen får i uppdrag: 
 Förebyggande åtgärder mot äldre (inom vård och omsorg) för 

att minska vårdbehovet och förbättra livsvillkoren. 
 

 Möjligheter och förutsättningar att få ett trygghetsboende i 
kommunen. 
 

 Hur kan vi få fram hur digitaliseringen kan hjälpa framtida 
arbete och organisation? 
 

 Fiberuppkoppling i samtliga boenden. 
 

 Påskynda tillskapandet av ett LSS/SoL boende samt ett LSS-
boende. 
 

 Översyn av riktlinjer för biståndsbeslut. 
 

 Beslutsunderlag för budget i balans 2022. 
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7. Förvaltningen får i uppdrag att arbeta för att framtidens 
personal har rätt kompetensnivå utifrån uppdraget kopplat 
till en förändrad medarbetarorganisation. 

Yrkande 

Marie-Louise Söderström (C) yrkar på ett tilläggsyrkande gällande 
ett uppdrag till förvaltningen att utreda möjligheter att säkerställa 
behov för ungdomar i personkrets 1 (LSS) på hemmaplan, i 
samverkan med barn och utbildningsförvaltningen. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige  
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§ 133 SN 36/2020-042 

Ekonomisk uppföljning november 2020 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner den ekonomiska rapporten. 

Sammanfattning 

En ekonomisk rapport gällande november månad 2020 redovisas för 
nämnden. Prognosen visar på ett underskott med 8 195 tkr. 

Verksamheterna redovisar följande: 

Gemensamt, socialnämnd, CA 2 250 

IFO, barn och unga -255 

IFO, vuxna -1 940 

Vård och omsorg -6 400 

VFF -2 750 

AMV 900 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 134 SN 164/2020-754 

Riktlinje gällande ekonomiskt bistånd 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet. 

Sammanfattning 

Dokumentet gällande riktlinjer för ekonomiskt bistånd har 
förändrats från att vara en handbok till att endast gälla den 
lokalpolitiska inriktningen.   

Från att ha varit 87 sidor riktlinje är dokumentet idag begränsat till 8 
sidor vilket underlättar det lokalpolitiska beslutsfattandet samt också 
att det tydliggör besluten i den löpande handläggningen. 

I det dagliga handläggningsarbetet är den gamla riktlinjen fortsatt 
kvar som vägledande dokument. 

I princip kan kommunen besluta att endast följa nivåerna på 
försörjningsstödet utifrån riksnivå men där det i de nya riktlinjerna 
finns angivet lokala politiska riktlinjer är; förhöjd norm till 
barnfamiljer, julklappspeng, merkostnad lek/fritid, merkostnad 
media samt en justering av hyresnormen som kan skilja sig från 
kommun till kommun. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta 

1. Socialnämnden antar den nya riktlinjen gällande ekonomiskt 
bistånd. 

Yrkande 

Christina Johansson (M) yrkar på ett förtydligande gällande 2.4 om 
rätten till bistånd till media och föreslår därför att ärendet 
återremitteras. 

__________ 
 
Skickas till: 
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Individ- och familjeomsorgen 
Akten  
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§ 135  

Information från förvaltningsledningen 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 

 Hyresgäster har börjat flytta in på Oljevägens gruppbostad. 

Coronaläget 

 Inom verksamheten för funktionshinder så är några personal 
samt några brukare smittade av Corona. Via smittspårning så 
har smittan kunnat stoppas. 
 

 Vård och omsorg har öppnat en Covid-avdelning igen utifrån 
att brukare är smittade. Smittspårning har gjorts i samverkan 
med Regionen. Besöksplatserna på de särskilda boendena är 
öppna. Alla verksamheter är igång men med ett annat 
upplägg inom vissa verksamheter. Planeringen för 
vaccinationerna pågår och planen är att första vaccinationen 
sker i januari. Först ut att vaccineras är de som bor på våra 
särskilda boenden/gruppbostäder och personalen sedan 
hemtjänstens brukare och personal. Planeringen inför 
storhelgerna med bemanning och tillgänglighet av chefer ser 
bra ut. Det finns en utmaning gällande bemanning av 
vårdpersonal. 
 

 Inom Individ- och familjeomsorg ser man ingen ökning av 
inkomna ärenden såsom våld i nära relationer. Inom 
biståndshandläggningen ser man en minskning av 
ansökningar. 
 

 Viia har stängt på grund av att deltagare har varit smittade av 
Corona. Verksamheten planeras att öppna efter nyår. 
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 På Arbetsmarknadsverksamheten så har elektroniken och El-
kretsen vara stängda med anledning av att deltagare har varit 
smittade. 
 

 Utbetalningar av försörjningsstöd har gått ner och det är färre 
hushåll med barn. Det finns en viss osäkerhet inför 2021 om det 
blir en ökning av utbetalningar av försörjningsstöd. 
 

 Rekrytering pågår av ny chef till Arbetsmarknadsverksamheten. 
 

 Ordförande framför ett tack till förvaltningen för ett gott utfört 
arbete under året. 

   



  
PROTOKOLL 15 (31) 
Sammanträdesdatum  

2020-12-16  

Socialnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 136 SN 117/2020-707 

Föreningsbidrag 2021 

Socialnämndens beslut 

1. Röda Korset Arbogakretsen beviljas 40 000 kronor i bidrag för 
år 2021 samt att det tecknas en överenskommelse om vad som 
ska utföras. 

2. För 2022 års bidrag är sista ansökningsdagen den 31 augusti 
2021. 

Sammanfattning 

Socialförvaltningen har under året fått in en ansökan från Röda 
Korset gällande föreningsbidrag för 2021. Arboga anhörig/ 
vårdarförening har meddelat att de inte kommer att ansöka om 
föreningsbidrag för 2021. Föreningen har inte kunnat bedriva någon 
verksamhet under 2020 med anledning av Corona så de har inte 
utnyttjat föreningsbidraget för 2020. 

Röda korset – Arbogakretsen 

Röda korset – Arbogakretsen ansöker om 80 000 kronor i bidrag för 
2021. Röda korset har en frivilliggrupp som utför stödverksamhet, 
bland annat kaffeservering med underhållning på våra 
äldreboenden. De medverkar även i kommunens arbete gällande 
anhörigstöd. Röda Korset har också en mötesplats ”Kupan” som 
utgör en viktig plats där ensamma och utsatta kommunmedborgare 
kan få uppleva social samvaro.  
 
Under år 2020 har Röda korset samlat frivilliga, nytillkomna och 
gamla, mellan 25-30 frivilliga, till träffar varje onsdag med 
information, samtal och kaffestund. Till jul kommer de också att 
skänka gåvor till varje äldreboende i Arboga samt fruktkorgar med 
godsaker till alla gruppboenden i Arboga.  
  
Några besök på våra äldreboenden med kaffeservering och med 
underhållning har inte kunnat genomföras sedan mars månad med 
anledning av Corona. 
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  Bidrag 
2019 

Bidrag 
2020 

Resultat 
2019 

Eget 
kapital 
2019 

Sökt 
2021 

Förslag 
2021 

Röda 
korset 

85 000 85 000 76 147 1 462 716 80 000   

  
I antagen riktlinje så står det ”Om bidragsberättigad verksamhet 
varit väsentligt mindre eller fått annan inriktning än planerats kan 
detta få konsekvenser för kommande årsbidrag.” 
__________ 
 
Skickas till: 
Röda Korset 
Ekonomihandläggaren 
Akten  
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§ 137 SN 86/2020-006 

Ersättare i arbetsutskottet 

Socialnämndens beslut 

1. De tillfälliga ersättarna i arbetsutskottet tas bort. 

Sammanfattning 

Socialnämnden beslutade den 17 juni 2020 § 85, att utse ersättare till 
arbetsutskottet framför allt för att arbetsutskottet skulle vara 
beslutande under extra arbetsutskott under sommaren med 
anledning av Coronapandemin. 

I dagsläget är det 6 ledamöter som kan vara tillgängliga att delta på 
arbetsutskottets sammanträden och det måste vara 4 för att vara 
beslutande. 

__________ 
 
Skickas till: 
Björn von Walden 
Helene Molander 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Lönekontoret 
Akten 
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§ 138 SN 29/2020-003 

Granskning rättssäker dokumentation IFO barn och 
familj - internkontrollplan 2020 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av rapporterna 
granskning av rättssäker dokumentation gällande öppenvård 
och BBIC-utredningar (Barnens behov i centrum) inom IFO 
barn och familj enligt internkontrollplanen. 

Sammanfattning 

I nämndens internkontrollplan finns kontrollen med om granskning 
av rättssäker dokumentation gällande BBIC-utredningar (Barnens 
behov i centrum) samt öppenvården inom IFO barn och familj 
Granskningar har gjorts och resultatet redovisas i bifogade bilagor. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  



  
PROTOKOLL 19 (31) 
Sammanträdesdatum  

2020-12-16  

Socialnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 139 SN 29/2020-003 

Granskning rättssäker dokumentation IFO vuxen, 
Internkontrollplan 2020 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av rapporterna 
granskning av rättssäker dokumentation gällande öppenvård, 
och utredningar inom IFO vuxen enligt internkontrollplanen. 

Sammanfattning 

I nämndens internkontrollplan finns kontrollen med om granskning 
av rättssäker dokumentation gällande öppenvård och utredningar 
IFO vuxen. Granskningar har gjorts och resultatet redovisas i 
bifogade bilagor. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 140 SN 29/2020-003 

Granskning placerade barns skolgång - 
internkontrollplan 2020 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av rapporten 
granskning av placerade barns skolgång inom IFO barn och 
familj enligt internkontrollplanen. 

Sammanfattning 

I nämndens internkontrollplan finns kontrollen med om granskning 
av placerades barns skolgång. En granskning har gjorts och resultatet 
redovisas i bifogad bilaga. 

  

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 141 SN 29/2020-003 

Granskning genomförandeplaner öppenvård IFO barn 
och familj - internkontrollplan 2020 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av rapporten 
granskning av utförda insatser utifrån genomförandeplaner 
inom IFO barn och familj öppenvård enligt 
internkontrollplanen. 

Sammanfattning 

I nämndens internkontrollplan finns kontrollen med om granskning 
av dokumentation i öppenvårdsinsatser för att säkerställa att de 
utförda insatserna genomförs utifrån uppsatta genomförandeplaner. 
Granskningen har gjorts och resultatet redovisas i bifogad bilaga. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 142 SN 29/2020-003 

Granskning av fattade delegationsbeslut - 
internkontrollplan 2020 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av rapporten 
granskning av delegation enligt internkontrollplanen. 

Sammanfattning 

I nämndens internkontrollplan finns kontrollen med om att granska 
att beslut är fattade av rätt delegat. En granskning har gjorts utifrån 
beslut gällande placeringar av barn och vuxna och resultatet 
redovisas i bifogad bilaga. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 143 SN 170/2020-004 

Minimal pappershantering vid ärendehantering i 
socialnämnden 

Socialnämndens beslut 

1. Inkommande pappershandlingar, som tillhör ett ärende i 
diariet, skannas för att därefter gallras direkt. 

2. Gallringsbeslutet gäller inte retroaktivt utan avser 
pappershandlingar som inkommit till myndigheten från och 
med 2021-01-01. 

Sammanfattning 

För ett antal år sedan digitaliserades ärendehanteringen i Arboga 
genom inköp av ett gemensamt IT-stöd för Köping, Kungsör och 
Arboga. Systemet, w3d3, är ett i kommunala och statliga 
sammanhang välkänt och väl spritt använt stöd för detta syfte. Det 
betyder att samtliga ärenden som hanteras i kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige finns i vårt digitala diarium med komplett 
information.  

Sedan dess har det gamla förfaringssättet, att till varje ärende 
dessutom skapa pappersakter med samma information, bestått. Det 
innebär idag att vi har två uppsättningar av samma information, dels 
digitalt, dels på papper.  

Att arbetet med pappersakter har varit ett fortsatt naturligt sätt att 
arbeta har delvis att göra med ursprungsprincipen, det vill säga att 
allmänna handlingar ska bevaras i det format som de upprättas i 
eller har inkommit till en myndighet. Handlingar som kommit till 
kommunen på papper har således skannats in och sparats ner i det 
digitala ärendehanteringssystemet. Handlingar som kommer till 
kommunen digitalt har skrivits ut och sparats ner i pappersakter. 
Allt för att de båda parallella systemen ska vara kompletta.  

Idag, 2020, inkommer allt färre handlingar till kommunen på papper. 
Det innebär ett omfattande merarbete att skriva ut dessa handlingar 
för att underhålla de båda systemen för lagring. Det är få handlingar 
som kräver namnunderskrifter och för den sakens skull behöver 
bevaras på papper. Det handlar om handlingar som enligt lag kräver 
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ett egenhändigt undertecknande eller underskrift för att vara giltiga, 
exempelvis köpehandlingar och skriftliga avtal. Detta så länge vi inte 
arbetar med elektronisk signering. Då kan även dessa handlingstyper 
hanteras som original i elektronisk form. Även vissa andra 
handlingar av vikt kan behövas bevaras i pappersform. Exempelvis 
handlingar som kan behövas utifrån bevisvärde eller är nödvändiga 
för identifiering eller kartor som inte är lämpliga att bevara i 
elektronisk form. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 144 SN 84/2020-004 

Revidering av dokumenthanteringsplan för 
socialnämnden 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att anta reviderad 
dokumenthanteringsplan för socialnämnden. 

Sammanfattning 

Utifrån beslutet om en digital ärendehantering i socialnämnden så 
behöver socialnämndens dokumenthanteringsplan revideras.  

Förfarandet att efter skanning slänga/förstöra pappershandlingar i 
original utgör gallring enligt riksarkivets definitioner. Gallring av 
allmänna handlingar är tillåtet med stöd av arkivlagen men 
förutsätter att myndigheten fattar beslut om det. Hanteringen 
dokumenteras i nämndens dokumenthanteringsplan när den 
revideras efter beslutet gällande digital ärendehantering.   

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 145 SN 144/2020-006 

Förslag till socialnämndens ärendekalender 2021 

Socialnämndens beslut 

1. Upprättad ärendekalender för 2021 fastställs. 

Sammanfattning 

Förvaltningen har upprättat förslag till ärendekalender för 
socialnämnden för år 2021. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 146 SN 76/2020-709 

Informationsärenden- och meddelandeärenden 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av informations- 
och meddelandeärenden. 

Sammanfattning 

Socialförvaltningen 

1. Månadsstatistik november 2020 

Socialnämnden 

2. Socialnämndens protokoll 2020-11-18 

Arbetsförmedlingen 

3. Arbetsmarknadsstatistik november 2020 

Kommunstyrelsen 

4. Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2021, § 191,  
dnr 169/200-003 

5. Minimal pappershantering vid ärendehantering i Arboga 
kommuns kommunstyrelse och kommunfullmäktige, § 197,  
dnr 170/2020-004 

6. Pris för personalkost 2021, § 225, dnr 1/2020 

Kommunstyrelseförvaltningen 

7. Sjukfrånvaro januari-oktober 2020 

Kommunala anhörigrådet 

8. Minnesanteckningar november 2020 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 147 SN 16/2020-002 

Anmälan delegationsbeslut - december 2020 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av 
delegationsbesluten. 

Sammanfattning 

Personalärenden (anställningar, lönesättning med mera): 
AMV chef Tommy Enell, 10 november – 4 december 2020, 11 
anställningar 
Enhetschef Sari Korpi, november 2020, 5 anställningar 
Enhetschef Jannice Nilsson, november 2020, 19 anställningar 
Enhetschef Erica Persson, november 2020, 3 anställningar 
Verksamhetschef Eva Lagerström, november 2020, 4 anställningar 
varav 2 tillsvidareanställning 

Färdtjänst/riksfärdtjänst 

november 2020 
12 färdtjänstbeslut (varav ett avslag ledsagare) 
9 riksfärdtjänstbeslut 

Biståndsbeslut, vård och omsorg 

november 2020 
6 boendestöd 
51 hemtjänst 
6 Trygghetslarm 
1 kontaktperson 
7 särskilt boende 
11 korttidsvistelse 
1 växelvistelse 

Biståndsbeslut LSS 

november 2020 
2 Personlig assistans 
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Faderskap 

november 2020 
6 Godkännande av faderskapsbekräftelse 
5 Beslut inleda utredning 
6 Utredning avslutas 

Dödsboanmälan 

november 2020 
3 Dödsboanmälan hänskjuts till bouppteckning 

Barn och unga 

november 2020 

4 Beslut om extrakostnad under placering 
1 Böter 
1 Kontaktperson/familj enligt 4 kap 1 § SoL avslutas 
1 Kontaktperson/familj enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
2 Lägga ned ärendet 
1 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL läggs ned 
2 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas, insats upphör 
8 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas utan insats 
1 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas utan ändring pågående 
insats 
11 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL inleds 
19 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 avslutas 
4 Öppenvård internt enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
4 Öppenvård internt enligt 4 kap 1 § SoL förlängs 
3 Övervägande om fortsatt vård enligt 6 kap 8 § SoL 
1 Familjehem godkänt för uppdrag 
1 Övervägande om vård med stöd av 2 § fortfarande behövs 13 § 1 
och 2 st 
3 Uppdrag Öppenvård internt enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 

Familjerätt 

november 2020 
4 Upplysningar enligt 6 kap 20 § FB lämnas 
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Ensamkommande 

november 2020 
1 Utredning enlig 11 kap 1 § SoL avslutas utan ändring pågående 
insats 
2 Vård med placering fastställs av au 
1 Övervägande om fortsatt vård enligt 6 kap 8 § SoL 

Familjehem 

November 2020 

3 Familjehem godkänt för uppdrag 
1 Kontaktperson/familj godkänt för uppdrag 

Vuxen 

November 2020 

2 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL inleds ej 
6 Utredning inleds ej 
1 LVM Beslut under utredningstid 
2 LVM Utredning enligt 7 § inleds 
2 LVM Utredning enligt 7 § inleds ej 
2 LVM Utredning enligt 7 § avslutas 
1 Sysselsättning grundbeslut 
1 Uppdrag sysselsättning grundbeslut 
11 uppdrag Öppenvård enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
6 Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL förlängs 
1 Bistånd som avser boende 4 kap 1 § SoL beviljas 
1 Egenavgift ska ej betalas 
2 Placering på institution enligt 4 kap 1 § SoL avslutas 
2 Placering på institution enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
8 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas med insats 
3 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avsluts utan insats 
13 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL inleds 
3 Våld i nära relationer beviljas enligt 4 kap 1 § SoL 
6 Öppenvård enligt 4 kap 1 § SoL avslutas 
9 Öppenvård enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
2 Avge yttrande i körkortsärende 
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Ekonomiskt bistånd 

November 2020 

3 Avge yttrande i ekonomiärende 
236 Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL avslås 
294 Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
23 Grundbeslut Att pröva rätten till ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 
1 § SoL 
15 Utredning avslutas med insats 
8 Utredning avslutas utan insats 
22 Utredning inleds 
36 Sysselsättning enligt 4 kap 1 § SoL förlängs 
61 Sysselsättning grundbeslut 
55 Sysselsättning Utredning avslutas med insats 
1 Sysselsättning Utredning avslutas utan insats 
56 Sysselsättning Utredning inleds 
19 Uppdrag IFO Sysselsättning Grundbeslut 

Ekonomiskt bistånd, mottagning 

November 2020 

2 Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL avslås 
2 Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
10 Grundbeslut Att pröva rätten till ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 
SoL 
9 Utredning avslutas med insats 
9 Utredning inleds 
5 Sysselsättning Grundbeslut 
5 Sysselsättning Utredning avslutas med insats 
5 Sysselsättning Utredning inleds 

Arbetsutskottet 

2020-12-02 § 206-237 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 


