
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) 

Datum 

Social- och arbetsmarknadsnämnden 2019-12-18 

  
 

  

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-12-18 §§ 92 – 104 

Datum för anslags 

uppsättande 

 

2019-12-19 
Datum för  

anslags nedtagande 

 

2020-01-10 

Förvaringsplats för protokollet Social- och arbetsmarknadsförvaltningen,  

Nibblesbackevägen 17, Köping 

Underskrift  .................................................................  

Emma Bertheussen 
 

 

Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl. 13.15 – 15.00 

Beslutande Andreas Trygg (V), ordförande 

Carl-Inge Westberg (S) 

Ann-Marie Lundin (S) 

Abdul Qorbani (S) 

Antigone Pirraku (S) 

Torbjörn Holmström (M) 

Iván Czitrom (L) 

Per Norin (KD) 

Per Andersson (SD) 

Susanne Arvidsson (SD) 

Per Ågren (S), ersättare 

 

Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän m fl 

Per Ågren (S) David Schanzer-Larsen, förvaltningschef 

Ingvar Olsson (S) Maarit Verga, verksamhetsutvecklare 

Torbjörn Soneryd (S) Urban Soneryd, ekonom §§ 92-95 

Gina Lisegran (S) Emma Bertheussen, nämndsekreterare 

Christina Axelsson (S) Liselott Eriksson Niiranen, samordnare 

Kent Andersson (M)  

Anne-Marie Düring (L) 

Helena Pettersson (SD)  

    

 

  

  

 

  

   

  

  

  

  

Justerare Carl-Inge Westberg Paragrafer §§ 92 – 104 

Justeringens tid och plats Köping 2019-12-18 

Underskrifter Sekreterare  ......................................................................  

Emma Bertheussen 

 Ordförande  ......................................................................  

Andreas Trygg 

 Justerande  ......................................................................  

Carl-Inge Westberg 
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Datum 

2019-12-18 

Social- och arbetsmarknadsnämnden  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 

 

SAN § 92 Dnr SAN 2019/121 

Au § 255 

 

Tema: våld i nära relationer 

 

På sammanträdet berättar samordnare Liselott Eriksson Niiranen om arbetet med våld 

i nära relationer, och presenterar ett förslag på nämndens fortsatta arbete med frågan. 

 

 

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

 

att notera informationen, samt  

 

att uppdra åt förvaltningen att genomföra utvecklingsarbete enligt föreliggande 

beskrivning. 

 
________ 

 
Exp. till: Diariet 

 

 

 

 

 

 

 

SAN § 93 

Au § 260 

 

Information från förvaltningen 

 

Förvaltningschef David Schanzer-Larsen informerar nämnden om: 

 

 Förvaltningens resultat efter medarbetarundersökningen. 

 Samverkan i Västra Mälardalen har resulterat i flera avtal och 

överenskommelser inom IFO-området.  

 Arboga kommun har skrivit avtal med Köpings kommun om 

alkoholhandläggning från och med 1 januari 2020.  
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Datum 

2019-12-18 

Social- och arbetsmarknadsnämnden  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 

 

SAN § 94 

Au § 256 Dnr SAN 2018/44 

 

Driftbudgetuppföljning efter november månad 

 

Ekonom Urban Soneryd går igenom driftbudgetuppföljningen efter november månad. 

Nämnden avviserar ett underskott om -1 miljon kronor.  

 

Av handlingarna går att läsa de åtgärdsförslag vid avvikelser som det arbetas med i 

förvaltningen.  

 

 Allmän ekonomisk återhållsamhet för samtliga verksamheter och alla typer av 

kostnadsposter som verksamheterna har möjlighet att påverka. 

 Återbesättning av vakanta tjänster ska prövas särskilt i samråd med 

förvaltningschef. 

 Åtgärder i syfte att minska kostnader för externt köpt vård för flera 

målgrupper, ett aktivt arbete pågår för att effektivisera hela 

placeringsprocessen avseende samtliga aktuella målgrupper. 

 

 

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar  
 

att godkänna uppföljningen. 

 
________ 

 
Exp. till: Diariet 

 

 

 

 

SAN § 95 

 

Redovisning av placeringar samt utveckling av ekonomiskt bistånd 

   

Ekonom Urban Soneryd redovisar aktuella siffror gällande institutionsplaceringar och 

utvecklingen av ekonomiskt bistånd till och med november månad. 

 

 

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

att godkänna rapporterna. 
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Datum 

2019-12-18 

Social- och arbetsmarknadsnämnden  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 

 

SAN § 96 

Au § 257 Dnr SAN 2019/45 

 

Verksamhetsplan och budget 2020 

 

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till Verksamhetsplan 2020 utifrån Köpings 

kommuns antagna kvalitetsledningssystem. I denna ingår även budgeten för social- 

och arbetsmarknadsnämnden. 

 

Förslaget är kommunicerat med de fackliga organisationerna vid information enligt  

19 § MBL den 18 november och förhandlat enligt 11 § MBL den 9 december 2019. 

Arbetstagarorganisationerna hade inga anmärkningar. 

 

 

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

 

att anta Verksamhetsplan och budget 2020.   

 
________ 

 

Exp. till: Ekonomikontoret 

Diariet 
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Datum 

2019-12-18 

Social- och arbetsmarknadsnämnden  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 

 

SAN § 97 

Au § 258 Dnr SAN 2019/8 

 

Redovisning av internkontroll 2019 

 

Enligt de kommunala riktlinjerna ska nämndens internkontrollplan årligen följas upp 

och redovisas för nämnden. Förvaltningen har sammanställt en uppföljning av 

granskningen för 2019. 

 

I 2019 års internkontrollplan finns fem kontrollpunkter: 

 Kontrollområde Vuxenutbildning – Bedömning och betygssättning sker inte på 

likvärdigt sätt 

 Kontrollområde Vuxenutbildning/Jobbcenter – Svårt att ställa krav på att 

komplettera Sfi med aktiviteter/Elevernas möjlighet att kombinera 

föräldraledighet och studier är begränsat 

 Kontrollområde IFO öppenvård – Fördröjd verkställighet av insats i form av 

öppenvård – ärenden köas 

 Kontrollområde Verksamhetsområde myndighet – Avsaknad av jourhem 

 Kontrollområde Verksamhetsområde myndighet – Brister i andra huvudmäns 

verkställighet 

 

En uppföljning av tidigare kontrollområden skulle också ske under 2019. Det gällde 

granskning avseende planering av eftervård i samband med institutionsplaceringar av 

vuxna. 

 

Av uppföljningen framgår att vid två av kontrollområdena redovisas avvikelser, och 

att det vid dessa pågår åtgärder. 

 

 

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

 

att fastställa uppföljningen av internkontroll 2019 för avlämning till Kommunstyrelsen.  

 
________ 

 

Exp. till: Kommunstyrelsen 

 Kommunrevisorerna  

Diariet 
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Datum 

2019-12-18 

Social- och arbetsmarknadsnämnden  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 

 

SAN § 98 

Au § 259 Dnr SAN 2019/116 

 

Internkontroll 2020 

 

Förvaltningen presenterar en bruttorisklista som de olika verksamhetsområdena tagit 

fram för arbetsutskottet att diskutera kring och välja granskningsområden från till 

internkontrollplanen 2020. 

 

Arbetsutskottet diskuterar de olika punkterna i bruttorisklistan och beslutar sig för att 

välja följande att föreslå nämnden: 

 Avsaknad av jourhem. 

 Brist på kunskap om missbruk/behandling inom delar av IFO. 

 Säkerställa att aktuell handlingsplan finns i samtliga ärenden rörande 

försörjningsstöd. 

 Uppföljning av antal/andel barn som erbjudits barngruppsverksamhet eller 

individuell insats som följd av upplevt våld i nära relation. 

 

 

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

 

att anta ovanstående punkter som internkontrollplan för 2020. 

 
________ 

 
Exp. till: Ekonomikontoret 

 Diariet  
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Datum 

2019-12-18 

Social- och arbetsmarknadsnämnden  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 

 

SAN § 99 

Au § 261 Dnr SAN 2019/117 

 

Förordnande och delegation till socialsekreterare vid socialjouren i Västerås 2020 

 

Köpings kommun har sedan 2008 ett avtal med socialjouren i Västerås stad. Avtalet 

innebär att socialjouren ansvarar för ett hantera akuta enskilda ärenden utanför 

kontorstider, kvällar nätter och helger. Övriga kommuner i Västmanlands län har 

motsvarande avtal vilket innebär att socialjouren i Västerås servar hela länet.  

 

Sociala enheten, Västerås stad utgör arbetsgivare och står för arbetsledarskap, 

förordnandet förutsätter att denna anställning fortgår. Förordnandet innebär att berörda 

personer under nämnda tidsperiod erhåller delegation att fatta beslut i enskilda 

individärenden enligt social- och arbetsmarknadsnämndens delegationsordning 

avseende socialsekreterare i myndighetsutövande befattning samt får ett personligt 

förordnande att fatta beslut om begäran om handräckning rörande ärenden gällande 

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU och Lag om vård av 

missbrukare i vissa fall, LVM.  

 

Socialsekreterare vid socialjouren, Västerås stad som innefattas i förordnandet under 

tiden 1 januari – 31 december 2020: 

 

Anna-Lena Olsson 

Birgitta Vikergård 

Kerstin Brask 

Åsa Hjelting 

Golaleh Amjadi  

Petter Filipsson 

Sara Ström 

Habiba Gehlin 

Amina Delibasic 

Sanna Thorén 

Johanna Eriksson 

Tove Ståhl 

Tringa Miftari 

Linda Lindgren  

Safa Bannoura 

Maria Smolander  

Gerd Edström 

Annah Ekbäck Filipsson 
Pegha Javaheri-Mashhady 
Ingbritt Sandström Lindström  

Michelle Tirroniemi 

Lisa Thornell 

Lena Akkurt 
Paola Rodriguez Escobar 

 

 

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

 

att förordna och ge delegation till socialsekreterare vid socialjouren, Västerås stad, 

enligt ovannämnda namnlista, under tiden 1 januari – 31 december 2020, varvid 

förordnandet innebär att personerna under tidsperioden erhåller delegation att fatta 

beslut i enskilda individärenden enligt social- och arbetsmarknadsnämndens 

delegationsordning avseende socialsekreterare i myndighetsutövande befattning, 

samt får ett personligt förordnande att fatta beslut om begäran om handräckning 

rörande ärenden enligt LVU och LVM. 

 
________ 

 
Exp. till: Socialjouren, Västerås stad 

 Diariet 
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Datum 

Social- och arbetsmarknadsnämnden  2019-12-18 
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 

SAN § 100 

Au § 262 

 

Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § första stycket 

föräldrabalken 

 

Sekretess! 

 

 

SAN § 101 

Au § 263 

 

Övervägande angående beslut att hemlighålla vistelseort från 

vårdnadshavare 

 

Sekretess! 

 

 

SAN § 102 

Au § 264 

 

Övervägande angående beslut att hemlighålla vistelseort från 

vårdnadshavare 

 

Sekretess! 
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Datum 

Social- och arbetsmarknadsnämnden  2019-12-18 
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 

SAN § 103 

 

Anmälan av delegationsbeslut, meddelanden och arbetsutskottets protokoll 

 

Delegationsbeslut nummer 232-241/2019 till och med 10 december 2019 delges 

enligt medföljande delegationslista.  

 

Meddelanden till och med den 10 december 2019 delges enligt medföljande 

meddelandelista. 

 

Arbetsutskottets protokoll från 20 november och 9 december 2019 delges.  

 

Delegationsbeslut och arbetsutskottets protokoll finns i pärm vid nämndens 

sammanträde. 

 

Anmälningarna föranleder inget beslut. 

 

 

 

 

SAN § 104 

 

Delgivningar att lägga till handlingarna 

 

Domar från Förvaltningsrätten 

 

Dom 2019-11-12 i mål nr 1573-19 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen 

(2001:453), SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

Dom 2019-11-12 i mål nr 2652-19 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen 

(2001:453), SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

Dom 2019-11-13 i mål nr 5104-19 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen 

(2001:453), SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

Dom 2019-11-19 i mål nr 2651-19 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen 

(2001:453), SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

Dom 2019-11-22 i mål nr 2251-19 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen 

(2001:453), SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

Dom 2019-11-26 i mål nr 4223-19 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen 

(2001:453), SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

Dom 2019-11-28 i mål nr 3862-19 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen 

(2001:453), SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
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Datum 

Social- och arbetsmarknadsnämnden  2019-12-18 
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 

Delgivningar forts.  

 

Dom 2019-11-28 i mål nr 4437-19 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen 

(2001:453), SoL. Förvaltningsrätten bifaller överklagandet. 

 

Dom 2019-11-29 i mål nr 4599-19 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen 

(2001:453), SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

Dom 2019-12-02 i mål nr 4795-19 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen 

(2001:453), SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandena. 

 

Dom 2019-12-04 i mål nr 7374-19 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen 

(2001:453), SoL. Förvaltningsrätten bifaller delvis och avslår i övrigt. 

 

Beslut från Förvaltningsrätten 

 

Beslut 2019-11-25 i mål nr 6848-19 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen 

(2001:453), SoL; nu fråga om yrkande om interimistiskt förordnande. 

Förvaltningsrätten avslår yrkandet om interimistiskt förordnande. 

 

 

 

Ordförande Andreas Trygg tackar nämnden och förvaltningen för 

2019 och önskar en god jul och ett gott nytt år! 

 


