
 

 
 

 

Socialförvaltningen 

Handläggare 

Patrick Henningsson 

Tjänsteskrivelse 1(2) 

2021-09-28 SN 2021-00003 

  

 

Socialnämnden 

 

 

 

Inkomna och utgående handlingar  

Sammanfattning 

• Utlysning av Statsbidrag till kommuner för avgiftsfria och 

smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i åldrarna 6–15 år  

• Utlysning av Statsbidrag till kommuner och regioner för 2021, för 

att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg 

(återhämtningsbonusen) 

•  Nyhetsbrev gällande ensamkommande barn från länsstyrelsen i 

Örebro län 

• Bilder och minnesanteckningar från strategiska 

integrationsnätverket 26 aug 2021 

• Nyhetsbrev: Uppsala universitet utbildar den offentliga 

förvaltningen i mänskliga rättigheter 

• Statsbidrag till kommuner för att minska andelen timanställningar 

inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre 

• Protokollsutdrag KS 2021-08-31 § 144 Avslut av 

samverkansavtal gymnasienämnden - Reviderad ekonomisk 

uppgörelse vid gymnasienämndens upphörande 

• Protokollsutdrag KS 2021-08-31 § 145 Sammanträdesdagar 2022 

KSAU, KS, KF 

• Socialstyrelsens kartläggning av hur hälso- och sjukvården och 

socialtjänsten möter specifika behov hos adopterade  

• Inbjudan från Anhörigas Riksförbund till Anhörigriksdagen 9-10 

november 

• Protokollsutdrag KS 2021-08-31 § 141 Internkontroll 

styrdokument 

• Protokoll från Tvärsektoriella rådets möte 2021-09-03 

• Revisorernas granskning av den kommunala verksamheten för år 

2021 

• Ansökan om Statsbidrag till regioner och kommuner för att 

ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård 

respektive socialtjänst avseende skyndsamma transporter till följd 

av sjukdomen covid-19, omgång 2, 2021 

•  Protokollsutdrag SvFR 2021-09-07 § 16 Inkomna handlingar 

•  Protokollsutdrag KSAU 2021-09-13 § 46 Sammanträdesdagar 

2022 KSAU 
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• Protokollsutdrag KF 2021-09-21 § 146 Avslut av 

samverkansavtal gymnasienämnden - Reviderad ekonomisk 

uppgörelse vid gymnasienämndens upphörande 

• Protokollsutdrag KF 2021-09-21 § 147 Sammanträdesdagar 2022 

• Tillförordnad kommundirektör 2021 19 - 23 oktober 2021 

• Protokollsutdrag KS 2021-09-28 § 167 Redovisning av 

internkontroll 2021 Uppföljning budgetflytt nämndarvoden 

• Protokollsutdrag KS 2021-09-28 § 168 Gallringsbeslut 

personalakter  

• Protokollsutdrag KS 2021-09-28 § 169 Delårsrapport januari-

augusti 2021 Karlskoga kommun   

 

 

Helén Willyams 

Förvaltningschef 

 

 

 


