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SAN § 26 

Au § 51 Dnr SAN 2021/37 

Driftbudgetuppföljning efter februari månad 

Förvaltningschef David Schanzer-Larsen går igenom driftbudgetuppföljningen efter 
februari månad. 

Nämndens prognostiserade nollresultat utgår främst från att underskottet på barn- 
och ungdomsvården kompenseras genom att bromsa kostnadsutvecklingen inom 
ekonomiskt bistånd. Då staten succesivt under året minskar sina 
arbetsmarknadspolitiska satsningar i form av subventionerade anställningar för dessa 
hushåll kommer nämndens kostnader för ekonomiskt bistånd att öka i motsvarande 
omfattning under andra halvåret. Nämndens strategi för att hejda 
kostnadsutvecklingen på barn- och ungdomsvård är att korta vårdtiderna och erbjuda 
ett adekvat stöd inom kommunens verksamheter. 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna driftbudgetuppföljningen efter februari månad.  

_________ 

Exp. till:  Diariet   
 
 

 

 

 

SAN § 27 

Redovisning av placeringar samt utveckling av ekonomiskt bistånd 

Förvaltningschef David Schanzer-Larsen redovisar aktuella siffror gällande 

institutionsplaceringar och utvecklingen av ekonomiskt bistånd till och med febaruari 

månad. 

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna rapporterna. 
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SAN § 28 

Au § 53 Dnr SAN 2021/107 

Förordnande och delegation till socialjouren, Västerås stad 

Kompletterande socialsekreterare vid socialjouren, Västerås stad som innefattas i 

förordnandet för 2022: 

• Lisa Thornell 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att förordna och ge delegation till den tillagda socialsekreterare vid socialjouren, 
Västerås stad, enligt namnlistan ovan under 2022, varvid förordnandet innebär att 
personen 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 

 

 
 

 

 

SAN § 29 

Au § 52 

Information från förvaltningen 

Förvaltningschef David Schanzer-Larsen ger information om  

• Omvärldsläget och kommunens och förvaltningens förberedelser med tanke 
på situationen i Ukraina. 

• De påtalade behoven de fackliga framfört vid MBL inför 2023 är: 
o Kommunals syn är att arbetsskor ska ingå i arbetskläderna för deras 

yrkesgrupper, att lönemässiga ”snedsitsar” rättas till utöver pott samt 
att personer som blir föremål för arbetsmarknadspolitisk 
åtgärd/bidragsanställning ska minst erbjudas kollektivavtalets lägsta 
lön för anställning. 

o LRs syn är att vuxenutbildningen får mer resurser för att i 

förlängningen minska utanförskap i samhället samt att ”lönemässiga” 

snedsitsar rättas till utöver pott.  
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SAN § 30 

Au § 54 Dnr SAN 2020/70 

Slutrapport § 37 a-medel 

I juni 2020 beviljades social- och arbetsmarknadsnämnden 750 000 kr till insatsen 

Språkundervisning för föräldralediga – samverkan mellan familjecentral och Sfi från 

Länsstyrelsen i Jönköpings län. 

En slutrapport har skickats till Länsstyrelsen och presenteras för nämnden.  

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att notera informationen.  

_________ 

Exp. till:  Diariet 
 

 

 

 

SAN § 31 

Au § 57 Dnr SAN 2022/29 

Dokumenthantering för social- och arbetsmarknadsnämnden 

Köpings kommuns arkivreglemente § 4 anger att ”varje myndighet ska upprätta en 

arkivbeskrivning” och § 6 anger att ”varje myndighet ska ha en plan som beskriver 

myndighetens handlingar och hur dessa hanteras – dokumenthanteringsplan”. 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen har omarbetat nämndens tidigare 

dokumenthanteringsplan och det uppdaterade dokumentet föreligger.  

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att anta arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan för social- och 

arbetsmarknadsnämnden.  

_________ 

Exp. till:  Diariet 
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SAN § 32 
Au § 58  Dnr SAN 2021/112 

Meddelande om klagomål (IVO dnr 3.4.2-40062/2021) 

Sekretess! 
 

SAN § 33 

Au § 59 Dnr 20-2021-00024 

Ansökan om tillstånd för servering till allmänheten enligt 8 kap 2 § AL 

Sekretess! 
 

 

SAN § 34 Dnr SAN 2022/5 

Revidering av delegationsordning för social- och arbetsmarknadsnämnden 

På sammanträdet 23 februari 2022 antog nämnden en ny delegationsordning. Under 

rubriken ”Övrigt” behöver en ny punkt läggas till, en punkt som tidigare funnits i 

nämndens delegationsordning men som togs bort vid revidering under 2021. 

Nr Ärende Lagrum Delegat Ersättare  

S10 Beslut i ärenden 

om dagersättning 

Lag (1994:137) 

om mottagande 

av asylsökande 

m.fl. 

Integrationshandläggare Socialsekreterare 

 

Delegationen ger kommunen möjlighet att besluta om dagersättning till de flyktingar 

som ännu inte fått sin ansökan om uppehållstillstånd prövad av Migrationsverket. 

Detta tillägg görs för att vi ska vara förberedda om det kommer att hända att vi 

behöver gå in med stöd. 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att anta den reviderade delegationsordningen för social- och arbetsmarknadsnämnden.  

_________ 

Exp. till:  Diariet 
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SAN § 35 Dnr SAN 2022/3 

Kompletterande attestbehörighet 2022 

Förvaltningens attestbehörighet för 2022 behöver kompletteras enligt medföljande 

förteckning över beslutsattestanter. 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att anta kompletteringarna till attestbehörigheten för social- och 

arbetsmarknadsförvaltningen för 2022. 

_________ 

Exp. till:  Diariet 

 

 

 

 

SAN § 36 Dnr SAN 2022/38 

Remiss gällande Samverkansöverenskommelse barn och unga 

Ett länsövergripande förslag på styrdokument för kommuner i Västmanlands län och 

Region Västmanland med syfte att stödja berörda aktörer i samverkansfrågor rörande 

barns och ungas hälsa samt stärka samverkan har skickats till Köpings kommun för 

möjlighet att lämna synpunkter. 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen har haft representanter i olika arbetsgrupper 

som arbetat fram den föreslagna samverkansöverenskommelsen, och har därmed haft 

möjlighet att påverka innehållet under processens gång. 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att föreslå Kommunstyrelsen att ställa sig bakom samverkansöverenskommelsen. 

_________ 

Exp. till:  Kommunstyrelsen 

Diariet  
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SAN § 37 

Anmälan av delegationsbeslut, meddelanden och arbetsutskottets protokoll 

Delegationsbeslut nummer 33-55/2022 till och med 21 mars 2022 delges enligt medföljande 

delegationslista.  

Meddelanden till och med 21 mars 2022 delges enligt medföljande meddelandelista.  

Arbetsutskottets protokoll från 14 mars 2022 delges.  

Delegationsbeslut, meddelanden och arbetsutskottets protokoll finns i pärm vid nämndens 

sammanträde. 

Anmälningarna föranleder inget beslut. 

 

 

SAN § 38 

Delgivningar att lägga till handlingarna 

Domar från Förvaltningsrätten 

Dom 2022-02-17 i mål nr 7107-21 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2022-02-17 i mål nr 4537-21 E, 4538-21, 5674-21, 6123-21 och 7735-21 gällande 

bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Förvaltningsrätten bifaller överklagandet.  

Dom 2022-02-21 i mål nr 8398-21 gällande beredande av vård enligt lagen (1990:52) med 

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

ansökan. 

Dom 2022-03-01 i mål nr 158-22 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 

Förvaltningsrätten avvisar yrkandet i del och avslår överklagandet i övrigt.  

Dom 2022-03-07 i mål nr 8049-21 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 

Förvaltningsrätten återförvisar målet till nämnd för ny utredning och nytt beslut. 

Beslut från Förvaltningsrätten 

Beslut 2022-02-17 i mål nr 7904-21 E gällande vård enligt lagen (1990:52) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga, LVU; fråga om avskrivning. Förvaltningsrätten avskriver 

målet. 

Beslut 2022-02-18 i mål nr 890-22 gällande omedelbart omhändertagande enligt lagen 

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

nämndens beslut. 

Beslut 2022-02-18 i mål nr 891-22 gällande omedelbart omhändertagande enligt lagen 

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

nämndens beslut. 
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SAN § 38 forts. 

Delgivningar att lägga till handlingarna 

Beslut från Förvaltningsrätten  

Beslut 2022-03-08 i mål nr 1321-22 gällande återkallelse av försäljningstillstånd enligt lag 

(2018:2088) om tobak och liknande produkter; nu fråga om inhibition. Förvaltningsrätten 

avvisar yrkandet om inhibition.  

Domar från Kammarrätten 

Dom 2022-03-02 i mål nr 9343-21 gällande beredande av vård enligt lagen (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Kammarrätten avslår överklagandet. 

Dom 2022-03-08 i mål nr 487-22 gällande beredande av vård enligt lagen (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Kammarrätten avslår överklagandet.  

Beslut från Kammarrätten 

Beslut 2022-03-14 i mål nr 1514-22 gällande omedelbart omhändertagande enligt lagen 

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

målet. 

Beslut 2022-03-14 i mål nr 1515-22 gällande omedelbart omhändertagande enligt lagen 

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

målet. 


