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SAN § 82 

Au § 198 Dnr SAN 2021/37 

Verksamhetsplan och budget 2022 

Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till verksamhetsplan för 2022 utifrån 

Köpings kommuns styrmodell. I verksamhetsplanen ingår även budget för social- och 

arbetsmarknadsnämnden. Vid nämndens sammanträde presenteras en 

verksamhetsplan med budget för 2022.  

Inför 2022 har social- och arbetsmarknadsnämnden fått budgetförstärkning om  

4 000 000 kr, vilket fördelas enligt tabell: 

Verksamhet Summa 

Verksamhetsområde IFO myndighet, socialsekreterare 2 000 tkr 

Familjehemsvård 1 700 tkr 

Verksamhetsområde IFO stöd och behandling, 

öppenvården Brogården/Nibblebo 

300 tkr 

Nämnden har gjort effektiviseringsåtgärder motsvarande 1 600 000 kr för 2022. Den 

nya verksamheten barn- och unga, fritid har implementerats i förvaltningen 

motsvarande 7 000 000 kr. Budgetramen för 2022 blir då 175,5 mkr.  

De prioriterade områdena för 2022 är 

• Vuxenutbildning 

Underlätta för företag att samverka med utbildningssamordnare utefter 

företagets behov. 

Bredda utbudet av kurser och utbildningar. 

Öka genomströmningen av elever som klarar sina studier med godkända 

betyg. 

• Arbete och försörjning 

Minska behovet av ekonomiskt bistånd för personer som inte står till 

arbetsmarknadens förfogande på grund av sjukdom. 

Aktivt beakta barnperspektivet i beslut om ekonomiskt 

bistånd/försörjningsstöd för hushåll med minderåriga barn. 

Förbättra förutsättningarna för inträde på arbetsmarknaden för personer i 

behov av försörjningsstöd genom anställningar med stöd i kombination med 

kompetenshöjande insatser/utbildning. 

• Individ- och familjeomsorg 

Utveckla evidensbaserade metoder som kan utgöra verkningsfulla och 

nödvändiga insatser på hemmaplan för barn och unga. 

Förstärka familjehemsvården i syfte att utveckla ett alternativ till 

institutionsvård för barn/ungdomar i behov av vård utanför det egna 

hemmet på grund av eget beteende. 

Upparbeta former för lättillgängliga insatser som kan erbjudas utan 

föregående utredning och biståndsbeslut till olika målgrupper. 
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SAN § 82 forts. 

• Fritidsverksamhet barn och unga 

Tydliggöra uppdrag och ansvarsområde för verksamheterna. 

Utarbeta förslag till organisering, styrning och ledning av fritidsverksamheten 

för barn och unga inom ramen för individ- och familjeomsorgen, så att 

verksamheten får optimala förutsättningar att utföra sitt uppdrag. 

Budgetäskandet förhandlades enligt 11 § MBL med de fackliga organisationerna  

19 april 2021. Förslaget på verksamhetsplan och budget är kommunicerat med de 

fackliga organisationerna vid förhandling enligt 11 § MBL den 14 november 2021. 

Kommunal fackförbund har yrkanden som bland annat innebär att 

arbetsmarknadsinsatsernas syfte ska vara att leda till arbete, att arbetsgivaren följer 

kollektivavtal när det gäller lön, att arbetsgivaren inte använder sig av extratjänster 

samt att arbetsgivaren följer upp hur många deltagare som får anställning eller som blir 

kvar på arbetet efter ett år. Förvaltningen avser svara Kommunal på deras yrkande. 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att anta verksamhetsplan och budget för 2022. 

_________ 

Exp. till:  Kommunstyrelsen 

Diariet 
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SAN § 83 

Au § 200 Dnr SAN 2020/116 

Redovisning av internkontroll 2021 

Enligt de kommunala riktlinjerna ska nämndens internkontrollplan årligen följas upp 

och redovisas för nämnden. I 2020 års internkontrollplan finns sex 

granskningsområden: 

1. Vuxenutbildning – effekter av distansundervisning 

2. Arbetsmarknad, Jobbcenter – konsekvenser av Arbetsförmedlingens 

reformering för kommunens verksamhet 

3. Försörjningsstöd – rutin för ID-kontroll 

4. Verksamhetsområde myndighet – ledtider i arbetsprocess 

5. Individ- och familjeomsorgen, verksamhetsområde myndighet och 

verksamhetsområde stöd och behandling – handläggning och hantering av 

familjefridsärenden 

6. Verksamhetsområde stöd och behandling – brist i samverkan och kompetens 

avseende barn med NPF 

Av uppföljningen framgår att ett granskningsområde inte har hunnits kontrollerats, att 

avvikelser har påträffats vid fyra kontroller och att åtgärder fortfarande pågår vid tre 

granskningsområden.  

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att fastställa uppföljningen av internkontroll 2021 för avlämning till 

Kommunstyrelsen.  

_________ 

Exp. till:  Kommunstyrelsen 

Kommunrevisorerna 

Diariet 
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SAN § 84 

Au § 201 Dnr SAN 2021/104 

Internkontroll 2022 

På arbetsutskottets sammanträde 8 november 2021 presenterade förvaltningen den 

bruttorisklista som de olika verksamhetsområdena tagit fram. Arbetsutskottet 

diskuterade kring de olika punkterna och föreslår följande punkter till 

internkontrollplanen för 2022 

• Risk för institutionsplacering på grund av otillräckliga insatser på 

hemmaplan, som i sin tur kan leda till negativ utveckling/påverkan 

• Oklarheter i rutin avseende gallring av personakter enligt Socialtjänstlagen 

• Svårigheter att rekrytera familjehem utifrån behov  

• Rutin för uppföljning och tillsyn av sociala kontrakt  

• Risk för utökad distansundervisning inom vuxenutbildningen försvårar vissa 

gruppers förutsättningar att uppnå goda studieresultat 

• Brister i uppföljning av och kompetensutveckling för enskilda i offensiva 

anställningar kan leda till återgång till bidragsbehov efter avslutad anställning  

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att anta ovanstående punkter som internkontrollplan för 2022.  

_________ 

Exp. till:  Diariet  
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SAN § 85 

Au § 199 Dnr SAN 2020/46 

Driftbudgetuppföljning efter oktober månad 

Vid nämndens sammanträde går ekonom Urban Soneryd igenom 

driftbudgetuppföljningen efter oktober månad. 

Av uppföljningen framgår att avvikelsen mot budget efter oktober är  

-200 000 kr, och på helåret är prognosen +400 000 kr. De stora negativa avvikelserna 

är barn- och ungdomsvård – institutionsvård och arbetsmarknadsåtgärder. De stora 

positiva avvikelserna är ekonomiskt bistånd och förvaltningsgemensamt + politisk 

verksamhet. 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna uppföljningarna.  

_________ 

Exp. till:  Diariet 
 

 

 

 

 

SAN § 86 

Redovisning av placeringar samt utveckling av ekonomiskt bistånd 

Ekonom Urban Soneryd redovisar aktuella siffror gällande institutionsplaceringar och 

utvecklingen av ekonomiskt bistånd till och med oktober månad. 

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna rapporterna. 
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SAN § 87 

Au § 202 

Information om ungdomssituationen utifrån nämndens perspektiv 

Förvaltningen informerar om ungdomssituationen utifrån nämndens perspektiv, vilka 

strategier och vägval som ligger framöver. Förvaltningschef David Schanzer-Larsen 

ger ledamöterna en dragning om situationen och hur det arbetas kring detta inom 

förvaltningen och tillsammans med andra förvaltningar och myndigheter. 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att notera informationen.  

 

 

 

 

 

SAN § 88 

Au § 203 

Återkoppling i avskrivningsärende 

Vid nämndens sammanträde 27 oktober 2021 beslutades om en bokföringsmässig 

avskrivning där nämnden hade frågor kring ärendet. Vid nämndens sammanträde ger 

biträdande verksamhetschef Malin Berg och teamledare Tove Sjölund en återkoppling 

kring ärendet och hur rutinen ser ut.  

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att notera informationen. 
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SAN § 89 

Au § 204 Dnr SAN 2021/58 

Tillfälligt förordnande av chefskap, jul 2021 

Under julledigheten finns behov för nämnden att delegera tillfälliga förordnande av 

chefskap. 

Under verksamhetschef Anna Bernankers semester föreslås följande personer utses till 

tillförordnande verksamhetschef under angiven tid: 

• 23-27 december – Tomas Hahre 

• 28 december 2021-7 januari 2022 – Fanny Severin 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse tillförordnade verksamhetschefer enligt ovanstående.  

_________ 

Exp. till:  Diariet 

 

 

 

 

SAN § 90 

Au § 221 Dnr SAN 2021/61 

Fullmakt att teckna hyresavtal på mer är tre år 

Den planerade ombyggnationen av Förvaltningshuset, Nibblesbackevägen 17 till så 

kallad ”säker arbetsplats” innebär att hyresavtalet behöver skrivas om.  

Hyresavtalet mellan Köpings Bostad AB (hyresvärd) och Köpings kommun 

(hyresgäst) avser lokalen ”Förvaltningshuset”, Nibblesbackevägen 17, 

fastighetsbeteckning Nygård 3. Hyresavtalet har en avtalstid om 15 år, och har 

avtalsnummer 031-022-9-001.  

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att ge förvaltningschef David Schanzer-Larsen fullmakt att teckna hyresavtalet 

gällande Förvaltningshuset på Nibblesbackevägen 17 med avtalsnummer 031-022-9-

001. 

_________ 

Exp. till:  KBAB 
 Diariet 
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SAN § 91 
Au § 205  Dnr SAN 2021/76 

Information om lex Sarah-utredning i enskilt ärende 

Sekretess! 
 

 

 

 

SAN § 92 

Anmälan av delegationsbeslut, meddelanden och arbetsutskottets protokoll 

Delegationsbeslut nummer 240-254/2021 till och med 16 november 2021 delges enligt 

medföljande delegationslista.  

Meddelanden till och med 16 november 2021 delges enligt medföljande meddelandelista.  

Arbetsutskottets protokoll från 8 november 2021 delges.  

Delegationsbeslut, meddelanden och arbetsutskottets protokoll finns i pärm vid nämndens 

sammanträde. 

Anmälningarna föranleder inget beslut. 
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SAN § 93 

Delgivningar att lägga till handlingarna 

Domar från Förvaltningsrätten 

Dom 2021-10-26 i mål nr 5526-20 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. Förvaltningsrätten bifaller överklagandet. 

Dom 2021-10-26 i mål nr 5546-21 gällande beredande av vård enligt lagen (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Förvaltningsrätten bifaller nämndens 

ansökan. 

Dom 2021-10-28 i mål nr 582-21 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 

Förvaltningsrätten bifaller överklagandet. 

Beslut från Förvaltningsrätten 

Beslut 2021-10-26 i mål nr 6689-21 gällande omedelbart omhändertagande enligt lagen 

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

nämndens beslut. 

Beslut 2021-10-26 i mål nr 6696-21 gällande omedelbart omhändertagande enligt lagen 

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

nämndens beslut. 

Beslut 2021-11-08 i mål nr 6956-21 gällande omedelbart omhändertagande enligt lagen 

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

nämndens beslut. 

Beslut 2021-11-10 i mål nr 6256-21 E gällande omedelbart omhändertagande enligt lagen 

(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU; fråga om avskrivning. 

Förvaltningsrätten avskriver målet från vidare handläggning. 

Domar från Kammarrätten 

Dom 2021-11-10 i mål nr 8245-21 gällande omedelbart omhändertagande enligt lagen 

(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Kammarrätten avslår 

överklagandet.  

Beslut från Kammarrätten 

Beslut 2021-11-04 i mål nr 7368-21 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL; 

fråga om prövningstillstånd. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. 

Beslut 2021-11-12 i mål nr 7621-21 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL; 

fråga om prövningstillstånd. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. 


