
 

 Sammanträdesprotokoll 1 (8)  

2022-12-14     

Social- och arbetsmarknadsnämnden 
    
 

Anslagsbevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Social- och arbetsmarknadsnämnden  
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Underskrift  ..........................................................................................  
Emma Bertheussen 

  
  

Plats och tid Globen, Forum, 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) 
Iván Czitrom (L)  
Per Norin (KD) 
Per Andersson (SD) 
Kent Andersson (M), ersättare 
Helen Lindblom (V), ersättare 
Sören Jakobsson (SD), ersättare 

Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän m fl 
Per Ågren (S) Maarit Verga, verksamhetsutvecklare 
Ingvar Olsson (S) Urban Soneryd, ekonom § 104-107 
Gina Lisegran (S) Emma Bertheussen, nämndsekreterare 
Christina Axelsson (S) Josefine Emet, verksamhetschef 
Kent Andersson (M) Mats Ringeborn, verksamhetschef § 104-105 
Helen Lindblom (V)  
Sören Jakobsson (SD)  
Helena Pettersson (SD)   
  
   

Justerare Iván Czitrom Paragrafer §§ 104 – 113 

Justeringens tid och plats Köping 2022-12-14 

Underskrifter Sekreterare  ................................................................................  
Emma Bertheussen 

 Ordförande   ................................................................................  
Andreas Trygg 

 Justerande  ................................................................................  
Iván Czitrom  
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SAN § 104 

Au § 289 

Tema: Signs of safety samt NPF-projektet 

Verksamhetschef Josefine Emet, verksamhetschef Mats Ringeborn och 
verksamhetsutvecklare Maarit Verga berättar på nämndsammanträdet om 
förvaltningens arbete med implementeringen av den erfarenhetsbaserade 
riskbedömningsmodellen Signs of safety samt det arbete som görs inom NPF-
projektet.  

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att notera informationen. 

 

 

 

 

SAN § 105 

Information från förvaltningen 

Verksamhetschef Mats Ringeborn berättar om den medlingsverksamhet som 
nämnden ansvarar för med anledning av det inkomna klagomål som nämndens 
ordinarie ledamöter fått del från en lekmannamedlare.  

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att notera informationen. 
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SAN § 106 

Au § 290 Dnr SAN 2021/37 

Månadsrapport efter november 

Ekonom Urban Soneryd presenterar månadsrapporten efter november.  

Av rapporten framgår att social- och arbetsmarknadsnämnden redovisar en negativ 
avvikelse om 300 000 kr efter november.  

De stora budgetavvikelserna finns inom barn- och ungdomsvård samt ekonomiskt 
bistånd. Inom barn- och ungdomsvården beror underskottet på en ökad ärendemängd 
från 2021. Detta underskott balanseras upp av en positiv budgetavvikelse inom 
ekonomiskt bistånd, som är ett resultat av nämndens strategi att minska antalet hushåll 
med ekonomiskt bistånd genom offensiva arbetsmarknadsåtgärder. 

Nämnden prognostiserar ett resultat på +/- 0 kr för 2022. 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna rapporten.  

_________ 

Exp. till:  Diariet 

 

 

 

 

SAN § 107 

Redovisning av placeringar samt utveckling av ekonomiskt bistånd 

Ekonom Urban Soneryd redovisar aktuella siffror gällande bland annat 

institutionsplaceringar och utvecklingen av ekonomiskt bistånd till och med november 

månad. 

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna rapporterna. 
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SAN § 108 

Au § 291 Dnr SAN 2022/96 

Internkontroll 2023 

Förvaltningen presenterar en bruttorisklista som tagits fram utifrån de olika 

verksamhetsområdenas risk- och väsentlighetsanalyser, för nämnden att utgå och välja 

granskningsområden från till internkontrollplan för 2023. 

Följande punkter önskar nämnden som granskningsområden till internkontroll 2023: 

• Bristande digital kompetens hos elev/personal för att genomföra 

undervisning med fullgott resultat 

• Handledning blir bortprioriterad och akutstyrd 

• Obemannad tid på Brogården innebär ökade risker inom verksamheten 

• Stort antal besökare i verksamheten hos Kuggen försvårar säkerställandet av 

trygghet för besökare 

• Svårt att rekrytera behöriga socialsekreterare 

• Avsaknad av anvisningar för digitala verktyg 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att anta ovanstående punkter som internkontrollplan för 2023.  

_________ 

Exp. till:  Diariet 
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SAN § 109 

Au § 292 Dnr SAN 2022/109 

Förordnande och delegation till familjerättsgruppen, Arboga kommun 2023 

Sedan 1 januari 2021 har Köpings kommun avtal om gemensam familjerätt med 

Arboga kommun. För att möjliggöra uppdraget enligt avtal krävs att Arbogas 

tjänstemän har tillgång till verksamhetssystem samt att de har behörighet som 

beslutsfattare enligt delegationsordningen. Förordnandet innebär att namngivna 

medarbetare erhåller delegation att agera som kommunens tjänsteman i det 

familjerättsliga utövandet. 

Tjänstemän vid familjerätten, Arboga kommun som innefattas i förordnandet under 

tiden 1 januari till 31 december 2023: 

• Lena Rönnberg 

• Madelen Hågestam 

• Nina Holstensson 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att förordna och ge delegation till de namngivna tjänstemännen i Arboga kommun för 

1-31 januari 2023.  

_________ 

Exp. till:  Familjerätten, Arboga kommun 
 Personakt 
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SAN § 110 

Au § 293 Dnr SAN 2022/110 

Förordnande och delegation till socialjouren, Västerås stad 2023 

Sedan 2008 har Köpings kommun avtal med Västerås stad om socialjour. Avtalet innebär att 

socialjouren ansvarar för att hantera enskilda ärenden utanför kontorstider, kvällar, nätter och 

helger. Övriga kommuner i Västmanlands län har motsvarande avtal vilket innebär att Västerås 

stad servar hela länet. Individ- och familjeförvaltningen, 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 till 31 december 2023:  

• Annah Filipsson • Magnus Danielsson • Agneta Lundin Parskog 

• Anna-Lena Olsson • Inger Johansson • Carmen Jorro Martinez 

• Birgitta Vikergård • Elin Axelsson • Hassan Åde 

• Christina Nyström • Golaleh Amjadi • Jeff Hausel 

• Kerstin Brask • Habiba Strömberg • Mathilda Leijonborg 

• Sara Ström • Johanna Alverhag • Sandra Wasberg 

• Tove Ståhl • Lisa Thornell • Rose-Marie Domberg 

• Yvonne Solin • Åsa Hjelting  

• Karla Flores • Maria Björling  

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

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

namnlistan ovan under tiden 1-31 januari 2023, 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 
 Personakt 
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SAN § 111 Dnr SAN 2022/115 

Förordnande av dataskyddsombud 

Dataskyddsförordningen trädde i kraft som svensk lag i maj 2018. I enlighet med 

dataskyddsförordningen ska den personuppgiftsansvariga, i kommunens fall 

respektive nämnd eller styrelse, utse ett dataskyddsombud. 

I Köpings kommun förordnas ett gemensamt dataskyddsombud för samtliga nämnder 

och styrelser. Carl Björnberg, som har varit dataskyddsombud, har avslutat sin 

anställning. Kommunstyrelsen har beslutat att entlediga honom från uppdraget och 

valt att förordna Maria Vaernholt som dataskyddsombud för kommunstyrelsen från 

och med den 1 oktober 2022, och uppmanat övriga nämnder och styrelser inom 

Köpings kommun att fatta samma beslut. 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att entlediga Carl Björnberg som dataskyddsombud för social- och 

arbetsmarknadsnämnden, samt  

att förordna Maria Vaernholt som dataskyddsombud för social- och 

arbetsmarknadsnämnden från och med den 1 oktober 2022 

_________ 

Exp. till:  Integritetsskyddsmyndigheten 

Carl Björnberg 

Maria Vaernholt 

Diariet 
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SAN § 112 

Anmälan av delegationsbeslut, meddelanden och arbetsutskottets protokoll 

Delegationsbeslut nummer 219-243/2022 till och med 5 december 2022 delges enligt 

medföljande delegationslista.  

Meddelanden till och med 6 december 2022 delges enligt medföljande meddelandelista  

Arbetsutskottets protokoll från 5 december 2022 delges.  

Delegationsbeslut, meddelanden och arbetsutskottets protokoll finns i pärm vid nämndens 

sammanträde. 

Anmälningarna föranleder inget beslut. 

 

 

 

 

SAN § 113 

Delgivningar att lägga till handlingarna 

Dom från Förvaltningsrätten 

Dom 2022-11-18 i mål nr 4468-22 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2022-11-22 i mål nr 8396-21 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2022-11-23 i mål nr 1931-22 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2022-11-23 i mål nr 8374-21 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2022-11-24 i mål nr 8281-21 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Beslut från Förvaltningsrätten 

Beslut 2022-12-01 i mål nr 7130-22 gällande omedelbart omhändertagande enligt lagen 

(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Förvaltningsrätten fastställer 

nämndens beslut. 


