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2022-04-20  
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Utses att justera Ingemar Johansson med Lars Falck som ersättare 
  
Justeringens plats 
och tid 

Socialförvaltningen 2022-04-25 
 

Sekreterare   Paragrafer 36–56 

 Inger Smedbrant  
  
Ordförande   

 Marie-Louise Söderström  
  
Justerare  

 Ingemar Johansson 
  

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

2022-04-20 Organ Socialnämnden 
 

Anslaget sätts upp 2022-04-26 Anslaget tas ned 2022-05-18 
  
Förvaringsplats för 
protokollet 

Socialförvaltningen 
 

Underskrift   

   
 

 

Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 13:15–15:45 
  
Ledamöter Marie-Louise Söderström (C) ordförande, Kjell Wendin (KD) 1:e vice 

ordförande, Per Olov Lindqvist (S) 2:e vice ordförande, Majd Khedr (M), 
Ingemar Johansson (L), Karin Nilsson (MP), Kjell Persson (S), Lars Falck 
(SD) 

 
  

Tjänstgörande 
ersättare 

Lars-Göran Nyberg (C), Kerstin Rosenkvist (S) 
  

Övriga Cecilia Ring Moberg VFF-chef § 36-43, Cecilia von Alten vård- och 
omsorgschef § 36-43, Emma Söderhäll ekonom § 36-43, Eva Lagerström 
IFO-chef § 36-53, Ingela Iversen socialchef, Inger Smedbrant handläggare, 
Linda Salenmo verksamhetschef 
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§ 36  

Val av justerare 

Socialnämndens beslut 

1. Ingemar Johansson (L) utses till justerare med Lars Falck 

(SD)  som ersättare.  
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Sammanträdesdatum  

2022-04-20  

Socialnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 37  

Fastställande av föredragningslistan 

Socialnämndens beslut 

1. Föredragningslistan fastställs med följande ändring: 

• Ärende "Revidering av delegationsordningen" tilläggs.  
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§ 38 SN 88/2022-041 

Underlag till Strategisk och ekonomisk plan 2023-2025, 
socialnämnden 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner underlag till Strategisk och 

ekonomisk plan 2023–2025. 

2. Förslaget överlämnas till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

Från socialförvaltningen föreligger underlag till strategisk och 

ekonomisk plan för åren 2023–2025. Underlaget innehåller nuläge 

och framtid, ekonomisk avstämning, effektiviseringar/ransoneringar 

och investeringar för 2023–2025.  

__________ 
 
Skickas till: 
Ekonomienheten 
Kommunstyrelsen 
Akten  



  
PROTOKOLL 6 (29) 
Sammanträdesdatum  
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§ 39 SN 83/2022-042 

Tertialrapport 2022 socialnämnden 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner tertialrapporten. 

2. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta med 

det befarade underskottet. Men med hänsyn till flera 

osäkerhetsfaktorer i verksamheterna samt att avvikelserna är 

av ringa omfattning aktualiseras i dagsläget ingen 

åtgärdsplan. 

3. Socialnämnden överlämnar tertialrapporten till 

kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Socialförvaltningens totala prognos är -2 100 tkr. För att nå ett noll-

resultat har en åtgärdsplan tagits fram. Nämnden får fatta beslut ifall 

det blir aktuellt att genomföra sparåtgärder. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta 

1. Socialnämnden godkänner tertialrapporten. 

2. Socialnämnden överlämnar tertialrapporten till 

kommunstyrelsen. 

Yrkande 

Marie-Louise Söderström (C) yrkar att socialnämnden ger 

förvaltningen i uppdrag att arbeta med det befarade underskottet. 

Men med hänsyn till flera osäkerhetsfaktorer i verksamheterna samt 

att avvikelserna är av ringa omfattning aktualiseras i dagsläget ingen 

åtgärdsplan. 

__________ 
 
Skickas till: 
Ekonomienheten 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 40  

Information från förvaltningsledningen 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 

• Information lämnas gällande kommunens arbete med 

anledning av krisen i Ukraina och flyktingmottagandet. 

• Information lämnas gällande arbetet med införandet av Nära 

vård. 

• Vård och omsorg har lämnat en beställning till ABO avseende 

ombyggnation av Strömsborgs kök till omklädningsrum och 

en varukiosk. 

• Individ- och familjeomsorgen har brist på familjehem, en 

åtgärd kan vara att se över arvodena. 

• Lina Berankyte-Simkeviciene, medicinskt ansvarig 

sjuksköterska presenterar sig.  
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§ 41 SN 85/2022-73 

Uppsökande verksamhet inom vård och omsorg 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden antar förslaget till införandet av uppsökande 

verksamhet med att erbjuda hembesök inom vård och 

omsorg. 

Sammanfattning 

Förebyggande hembesök syftar till att bibehålla självständighet och 

hälsa hos äldre personer i ordinärt boende. Vidare är syftet att 

upptäcka och motverka ensamhet hos äldre. 

Uppsökande verksamhet handlar om att erbjuda hembesök till 

personer över 75 år som inte har något biståndsbeslut. Vid 

hembesöket ges information om hur kommunens äldreomsorg 

fungerar och hur man går till väga om behov av bistånd skulle bli 

aktuellt. 

Den uppsökande verksamheten ska även på sikt kunna erbjuda 

öppna aktiviteter för målgruppen. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 42 SN 80/2022-747 

Demensvård inom Arboga kommun 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utarbeta en 

demensplan, bilda ett demensteam och utarbeta en 

utbildningsplan för att höja kompetensen i demensvården. 

Sammanfattning 

Under 2021 öppnades ett nytt demensboende, Åspegeln, i Arboga 

kommun. Öppnandet innebar en översyn och förflyttning av all 

verksamhet för att samordna enheter och resurser samt införa 

funktionsbaserade uppdrag.  

Befintligt demensuppdrag är från 2012 vilket behöver uppdateras 

alternativt tas fram nytt kring ambitionsnivån och utvecklingen av 

demensvården i Arboga. Behovet av stöd kring demenssjukdom ses 

bland medarbetare i verksamheten särskilt inom hemtjänsten, samt 

hos anhöriga och närstående, varpå ett demensteam ses som 

nödvändigt. Tidigare har det funnits demensteam men som 

upphörde för några år sedan. Kompetensen kring demens behöver 

säkerställas för att tillgodose behov hos den demenssjuka och dess 

anhöriga.  

Demensteamet bör bestå av: 

Demenssjuksköterska, 50% med demensrådgivning (arbetar i övrigt 

med andra uppgifter i kommunen). Om vårdcentralerna är i behov 

av sjuksköterskan vid demensutredningar kan man sälja tjänst till 

vårdcentralerna. 

Undersköterskor, två undersköterskor, arbetar minst 25% vardera i 

demensteamet. Får uppgifter från demenssjuksköterskan. 

Arbetsterapeut, arbetar 25% med demensrådgivning (arbetar i övrigt 

med andra uppgifter i kommunen). Om vårdcentralerna är i behov 

av arbetsterapeut vid demensutredningar kan man sälja tjänst till 

vårdcentralerna. 



  
PROTOKOLL 10 (29) 
Sammanträdesdatum  

2022-04-20  

Socialnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

SSK 50 % 27 025:-/månad 324 600:-/år 

USK 50 % 18 800:-/månad 225 600:-/år 

Arbetsterapeut 25 % 12 088:-/månad 145 050:-/år 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
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Sammanträdesdatum  
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§ 43 SN 180/2021-003 

Granskning gällande rättssäker dokumentation hälso- 
och sjukvårdsjournaler enligt Internkontrollplan 2022 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av rapporten 

granskning av rättssäker dokumentation, hälso- och 

sjukvårdsjournaler enligt internkontrollplan. En uppföljning 

önskas efter 6 månader. 

Sammanfattning 

I nämndens internkontrollplan finns kontrollen med om granskning 

av rättssäker dokumentation gällande hälso- och sjukvårdsjournaler. 

En granskning har gjorts och resultatet redovisas i bifogad bilaga. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 44  

Information från vård- och omsorgscollage 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Anna Björk, processledare, informerar om vård- och omsorgscollege 

organisation och ansvar. Vård- och omsorgscollege är en certifierad 

samverkan mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och 

utbildningar. Målet är att tillsammans skapa attraktiva och moderna 

verksamheter med hög kvalité.  
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§ 45 SN 96/2022-751 

Samverkansöverenskommelse barn och unga 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Antar yttrandet som sitt yttrande till Region Västmanland.  

Sammanfattning 

Region Västmanland har bjudit in Arboga kommun att lämna 

synpunkter på förslaget till ny länsövergripande 

samverkansöverenskommelse ”Samverkansöverenskommelse barn 

och unga” inklusive bilaga ”Aktörers uppdrag och 

ansvarsområden”.  

Syftet med överenskommelsen är att stärka samverkan mellan 

huvudmännen i frågor som rör barn och unga. Överenskommelsen 

syftar även till att klargöra roller och ansvar för berörda aktörer samt 

att tydliggöra styrning, organisation och struktur för samverkan 

kring barn och unga i länet.  

Samverkansöverenskommelsen innehåller beskrivningar av hur 

samverkan ska gå till, tex genom att använda SIP. Där 

överenskommelsen hänvisar till att samverkan ska ske bör det finnas 

en beskrivning av hur samverkan ska gå till, dvs vem initierar till 

samverkan och hur. Överenskommelsen hänvisar till 

länsgemensamma rutiner och dessa rutiner bör vara länkade eller 

finnas med som bilagor för att göra dem mer lättillgängliga.  

Om denna överenskommelse antas på regional nivå kommer 

Arbogas struktur för lokal samverkan gällande barn och unga 

påverkas. Två ordinarie deltagare (Fritid och kultur och 

Intresseorganisationer) finns inte med som ordinarie deltagare i nytt 

förslag. Ny struktur för samverkan kring barn och unga kommer inte 

innebära effektivisering av mötestid för Arbogas lokala 

samverkansgrupp; behov av lokal samverkan finns kvar för att 

diskutera, planera, budgetera och följa upp aktiviteter utifrån 

statsbidraget ’psykisk hälsa barn och unga’. Statsbidraget riktat till 
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barn och unga innebär att lokal samverkan på kommunnivå måste 

fortsätta.   

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

Granskning gällande delegation enligt 
Internkontrollplan 2022 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av rapporten 

granskning av delegation enligt internkontrollplan. 

Sammanfattning 

I nämndens internkontrollplan finns kontrollen med om granskning 

av delegation. Beslut gällande sociala kontrakt samt beslut gällande 

jourboende har granskats. 

Resultatet redovisas i bifogad bilaga.  

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
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§ 47 SN 147/2021-041 

Revidering av taxa för jourbostad inom individ- och 
familjeomsorg 2022 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

1. Taxan för jourbostad för individ- och familjeomsorgen 

revideras till 200 kronor/dygn och börjar gälla från det att 

beslutet tas i kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

Anledning till förslag på revidering 

Taxan för jourbostad höjdes från 120 kronor/dygn 2021 till 250 

kronor/dygn 2022. Den stora ökningen motiverades med att taxan 

kopplades till bostadsmarknadens hyreskostnader som kommunen 

har för jourlägenheterna på Trädgårdsgatan. Höjningen anses för 

hög. 

I beräkning av kostnaderna för jourbostaden ingår hyra samt 

elkostnad. Idag är hyran för 7 jourlägenheter 30 928 kronor/månad 

sedan tillkommer el för alla 7 lägenheter med cirka 4 900 

kronor/månad. Kostnaden för ett dygn för en lägenhet blir då cirka 

170 kronor. För att dessutom täcka kostnader vid tillfällen då 

lägenheterna inte är uthyrda föreslås att taxan för jourbostad ska 

vara 200 kronor/dygn. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 48 SN 180/2021-003 

Granskning gällande registerförteckning GDPR enligt  
Internkontrollplan 2022 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av rapporten 

granskning av registerförteckningar gällande GDPR. 

Sammanfattning 

I nämndens internkontrollplan ska registerförteckningar gällande 

GDPR granskas. Granskning har genomförts och socialförvaltningen 

har registrerat ett flertal av sina registerförteckningar i Draft-it. Det 

är svårt att uppskatta hur många som ska registreras för när det 

gäller registrering av personuppgifter så omfattar de även löpande 

text och ett enskilt dokument.  

Arbetet med registerförteckning har försvårats på grund av en hög 

arbetsbelastning inom vissa verksamheter med anledning av Corona-

pandemin. 

Åtgärder 

En information har under 2021 lagts ut på Insidan som är riktad till 

alla medarbetare gällande GDPR. Målet är att arbetet med anmälan 

om register/dokument som innehåller personuppgifter sker 

kontinuerligt 

Arbetet med att göra inventeringar av dokument/register och att 

göra registerförteckningar i Draft-It kommer att prioriteras under 

2022.  

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
   



  
PROTOKOLL 18 (29) 
Sammanträdesdatum  

2022-04-20  

Socialnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 49 SN 82/2022-702 

Tillsynsplan enligt Alkohollagen 2022 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att anta föreslagen plan för tillsyn av 

serveringsställen enligt 9 kap. alkohollagen (2010:1622). 

Planen avser tillsynsverksamhet för år 2022.   

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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§ 50 SN 73/2022-000 

Informations- och meddelandeärenden 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av informations- 

och meddelandeärenden. 

Sammanfattning 

Socialförvaltningen 

2. Månadsstatistik, mars 2022 

Socialnämnden 

3. Socialnämndens protokoll 2022-03-16 

 

Arbetsförmedlingen 

4. Arbetsmarknadsläget, februari 2022 

Kommunstyrelsen 

5. Befolkningsprognos, § 66 

Region Västmanland 

6. Minnesanteckningar Samverkansgrupp äldre, 2022-03-11 

7–15. Protokoll och protokollsutdrag Hjälpmedelsnämnden 2022-02-

25 

Västmanlands tolkservice 

16. Inbjudan till Västmanlands tolkservice ägarmöte 

Kommunala anhörigrådet 

17. Minnesanteckningar 2022-03-09 

 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 51 SN 27/2022-002 

Anmälan av delegationsbeslut, april 2022 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av 

delegationsbesluten. 

Sammanfattning 

Personalärenden (anställningar, lönesättning med mera): 

Verksamhetschef Linda Salenmo, 8 mars – 5 april 2022, 16 

anställningar 

Enhetschef Sari Korpi, mars 2022, 1 anställning 

Enhetschef Karin Berlin-Larsson, mars 2022, 10 anställningar 

Enhetschef Monika Bergman, mars 2022, 7 anställningar 

Arbetsledare Pernilla Erixon-Ahlström, mars 2022, 1 anställning 

Arbetsledare Sandra Karlsson, februari-mars 2022, 10 anställningar 

Färdtjänst/riksfärdtjänst 

mars 2022 

13 färdtjänstbeslut  

16 riksfärdtjänstbeslut 

Biståndsbeslut, vård och omsorg 

mars 2022 

5 boendestöd 

61 hemtjänst  

15 trygghetslarm 

1 ledsagare 

1 dagverksamhet Triangeln 

1 Avlösning i hemmet 

16 Särskilt boende (varav ett avslag) 

16 Korttidsvistelse 

1 växelvistelse  

Biståndsbeslut LSS 

mars 2022 

2 personlig assistans 
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2 ledsagarservice (1 delavslag)  

1 avlösarservice 

Faderskap 

mars 2022 

3 Godkännande av faderskapsbekräftelse 

3 Utredning avslutas 

Dödsboanmälan 

mars 2022 

1 Dödsboanmälan hänskjuts till bouppteckning 

Barn och unga 

mars 2022 

5 Beslut om extrakostnad under placering 

3 Kontaktperson/familj enligt 4 kap 1 § Sol förlängs 

1 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas insats 

2 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas med 

5 Utredning enligt 11 kap 1 § avslutas utan 

1 Utredning enligt 11 kap 1 § avslutas utan 

20 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL inleds 

20 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL inleds ej 

2 Vård med placering fastställs av AU 

1 Vård med placering utom egna hemmet enligt 

1 Vård med placering utom egna hemmet enligt 

3 Öppenvård internt enligt 4 kap 1 § SoL avsluta 

7 Öppenvård internt enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 

7 Övervägande om fortsatt vård enligt 6 kap 8 § 

1 LVU Beslut att begära handräckning för att ge 

1 LVU Dom om vård enligt 2 § bifalles 

1 LVU Hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 st 2 

1 LVU Hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 st 2 

1 LVU inskränkning av umgänge enligt 14 § 

1 LVU inskränkning av umgänge enligt 14 § upphör 

1 LVU Kammarrätten avslår överklagandet 

1 LVU Omedelbart omhändertagande enligt 6, 2 §§ 

1 LVU Omedelbart omhändertagande enligt 6 §, under 

1 LVU Omedelbart omhändertagande fastställs enligt 

1 LVU Placering i eget hem jämlikt 1 §  



  
PROTOKOLL 22 (29) 
Sammanträdesdatum  

2022-04-20  

Socialnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

1 LVU vård enligt 2 och 3 §§ avslutas 

2 LVU övervägande om vård med stöd av 2 § fortfarande 

6 Uppdrag Öppenvård internt enligt 4 kap 1 § 

Familjerätt 

mars 2022 

1 Godkännande av faderskapsbekräftelse 

1 Upplysningar enligt 6 kap 20 § FB lämnas 

2 Utredning inleds 

Ensamkommande 

mars 2022 

2 Beslut om extrakostnad under placering 

Vuxen 

mars 2022 

10 Utredning inleds ej 

2 LVM Utredning enligt 7 § inleds ej 

1 Uppdrag vux öppenvård enligt 4 kap 1 § SoL 

1 Beslut om kostnad i öppenvård 

9 Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL förlängs 

2 Bistånd som avser boende 4 kap 1 § SoL beviljas 

3 Placering på institution enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 

1 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas med insats 

2 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas utan insats 

4 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas utan  

6 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL inleds 

7 Öppenvård enligt 4 kap 1 § SoL avslutas 

2 Öppenvård enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 

2 Avge yttrande i körkortsärende 

Ekonomiskt bistånd 

mars 2022 

4 Avge yttrande i ekonomiärende 

253 Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL avslås 

248 Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 

1 Bistånd enligt 4 kap 2 § SoL beviljas 

10 Grundbeslut Att pröva rätten till ekonomiskt bistånd 



  
PROTOKOLL 23 (29) 
Sammanträdesdatum  

2022-04-20  

Socialnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

2 Omprövning av beslut 

1 Ur etableringen 

1 Utredning avslutas med insats 

7 Utredning avslutas utan insats 

5 Utredning inleds 

10 Sysselsättning enligt 4 kap 1 § SoL förlängs 

10 Sysselsättning Grundbeslut 

38 Uppdrag IFO Sysselsättning Grundbeslut 

Ekonomiskt bistånd, mottagning 

mars 2022 

8 Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL avslås 

11 Grundbeslut Att pröva rätten till ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 

SoL 

11 Utredning avslutas med insats 

1 Utredning avslutas utan insats 

12 Utredning inleds 

12 Sysselsättning grundbeslut 

12 Sysselsättning Utredning avslutas med insats 

12 Sysselsättning Utredning inleds 

Verksamhetschef IFO 

2 beslut Förordnande av personal från socialjouren i Västerås stad 

angående jour, 2022-03-08, 2022-03-31 

Ordförandebeslut 

1 beslut, Åtgärder utifrån arbetsmiljön och utförande av 

arbetsuppgifter, 2022-04-05 

Arbetsutskottet 

2022-04-06 § 55–87 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  



  
PROTOKOLL 24 (29) 
Sammanträdesdatum  

2022-04-20  

Socialnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 52 SN 164/2020-754 

Revidering av hyresnivåer gällande riktlinje för 
försörjningsstöd 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden antar den reviderade bilagan till riktlinjen 

gällande ekonomiskt bistånd gällande föreslagna hyresnivåer. 

Sammanfattning 

Hyresgästföreningen och hyresvärdarna har gjort överenskommelser 

gällande hyresökningar för 2022 fram till kommande avtalsperiod. 

Hyreshöjningarna bör avspegla sig i de beräkningar som görs i 

samband med försörjningsstödet och ska avspegla hyresnivåerna i 

Arboga. 

Nämnden föreslås höja riktlinjen med 2,0 % enligt specifikation. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
   



  
PROTOKOLL 25 (29) 
Sammanträdesdatum  

2022-04-20  

Socialnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 53  

Nedläggning av faderskap 

*** Sekretess *** 

  



  
PROTOKOLL 26 (29) 
Sammanträdesdatum  

2022-04-20  

Socialnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 54  

Information om vuxenutbildningen 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Ulrika Hansson, skolchef, informerar om skolans styrning och 

ansvar, systematiskt kvalitetsarbete och skolmyndigheterna med 

inriktning mot vuxenutbildningen.  



  
PROTOKOLL 27 (29) 
Sammanträdesdatum  

2022-04-20  

Socialnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 55 SN 119/2021-001 

Beslut om skolchef för den nya organisationen Arbete 
och vuxenutbildning 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden utser Linda Salenmo till skolchef enligt 

skollagen 2 kap 8 a § SFS 2018:608. 

Sammanfattning 

Enligt skollagen ansvarar varje huvudman för att utbildningen 

genomförs i enlighet med bestämmelserna i skollagen och andra 

författningar (2 kap 8 §). För att öka medvetenheten i huvudmännens 

organisation om vad de statliga kraven innebär infördes från och 

med 1 januari 2019 en statligt reglerad befattning, skolchef, med ett 

uppdrag inriktat på efterlevnad av regler. En sådan befattning ska 

leda till förbättringar inom området, vilka i sin tur kan leda till en 

stärkt likvärdighet mellan olika skolor och huvudmän. Staten och 

skolhuvudmännen har ett gemensamt ansvar för skolan och det 

behövs åtgärder som kan förbättra samspelet mellan de statliga 

kraven och deras effekter i verkligheten. 

Skolchefen ska biträda huvudmannen med att tillse att de 

föreskrifter som gäller utbildningen följs i huvudmannens 

verksamhet inom skolväsendet. 

I och med att vuxenutbildningen flyttas till socialnämndens 

ansvarsområde från barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde 

från och med 1 april 2022 så behöver en skolchef utses. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
   



  
PROTOKOLL 28 (29) 
Sammanträdesdatum  

2022-04-20  

Socialnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 56 SN 64/2019-002 

Revidering av delegationsordningen 

Socialnämndens beslut 

1. Delegationsordningen revideras utifrån förslaget. 

Sammanfattning 

Revideringar föreslås gällande socialnämndens delegationsordning 

utifrån den nya verksamheten Arbete och vuxenutbildning:  

Nr Ärende Delegat 

J 1 Beslut om ansökan om 

statligt stöd för utbildning 

av vuxna 

Verksamhetschef 

J 2 Besluta om vilka 

utbildningar, kurser och 

delkurser som ska anordnas 

Verksamhetschef 

J 3 Beslut i fråga om 

mottagande av elev till 

kommunal vuxenutbildning 

Verksamhetschef 

J 4 Beslut i fråga om mottagning 

av elev till svenska för 

invandrare, samt om 

utbildning för elev ska 

upphöra och om att på nytt 

bereda elevutbildning 

Verksamhetschef 

J 5 Mottagande av elev till 

särskild utbildning för 

vuxna 

Verksamhetschef 

J 6 Beslut i fråga om avskiljande 

av elev 

Verksamhetschef 

__________ 
 



  
PROTOKOLL 29 (29) 
Sammanträdesdatum  

2022-04-20  

Socialnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Skickas till: 
Akten 


