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SAN § 1 

Au § 1  Dnr SAN 2020/46 

 

Verksamhetsplan och budget 2021 

Vid nämndens sammanträde 16 december 2020 presenterades ett utkast på verksamhetsplan 

och budget för 2020. Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till Verksamhetsplan 2021 

utifrån Köpings kommuns styrmodell, antagen i juni 2020. I verksamhetsplanen ingår även 

budgeten för social- och arbetsmarknadsnämnden.  

Inför 2021 har social- och arbetsmarknadsnämnden fått budgetförstärkning om 3 000 000 kr. 

Pengarna fördelas enligt följande tabell: 

Verksamhet Summa 

Gemensam IFO 200 000 

Vård vuxna med missbruk och beroende 150 000 

Barn- och ungdomsvård 2 650 000 
 

De prioriterade områdena för 2021 är 

• Förvaltningsgemensamt  

Samla arbete kring unga/unga vuxna i särskild satsning.  

Projekt riktat till barnfamiljer som behöver integreras. 

• Vuxenutbildning  

Möjliggöra en högre grad av digitaliserad undervisning så att undervisning kan ske 

genom fjärr- eller distansundervisning.  

• Arbete och försörjning  

Offensiva insatser i form av olika slags anpassade bidragsanställningar, som ett 

alternativ vid långvarigt försörjningsstödsbehov. 

• Individ- och familjeomsorg  

Ökad tillgänglighet, former för att enkelt erbjuda olika typer av råd, stöd och 

insatser. Flexibilitet.  

Insatser till barn och unga, nya former för förebyggande arbete och tidiga insatser. 

Utökad samverkan mellan olika vårdgivare/huvudmän. 

Förslaget är kommunicerat med de fackliga organisationerna vid information enligt  

19 § MBL den 7 december 2020 och förhandlat enligt 11 § MBL den 18 januari 2021. 

Arbetstagarorganisationerna hade inget att tillägga.  

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att anta Verksamhetsplan och budget för 2021. 

_________ 

Exp. till:  Kommunstyrelsen 
 Diariet 
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SAN § 2 
Au § 2 Dnr SAN 2020/45 
 

Rapportering av ej verkställda beslut 

Verksamhetsutvecklare Maarit Verga har kontrollerat nämndens ej verkställda beslut för 
kvartal fyra 2020, för eventuell rapportering till Inspektionen för vård och omsorg. Nämnden 
har inga beslut som inte är verkställda. 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna rapporten. 

_________ 

Exp. till:  Kommunfullmäktige 
 Diariet   
 

 
 
SAN § 3 
Au § 3 Dnr SAN 2020/115 

 
Sammanträdesdagar 2021 

På grund av den rådande pandemin med Covid-19 föreslås att flytta nämndens framtidsdagar 
från mars till september. I samband med detta föreslås också att nämndens sammanträde i 
mars läggs den 24 mars istället för den 25:e. 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar  

att nämndsammanträdet i mars läggs den 24:e med start kl. 13.15, samt  

att nämndens framtidsdagar 2021 hålls den 29-30 september. 

________ 

Exp. till: Nämndens ledamöter och ersättare 
 Verksamhetschefer för vbf 
 Diariet 
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SAN § 4 
Au § 4 Dnr SAN 2021/3 

 
Attestbehörighet 2021 

Förvaltningen har sammanställt en lista avseende attestbehörighet för 2021. 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att anta attestbehörigheten för social- och arbetsmarknadsförvaltningen för 2021. 

________ 

Exp. till: Diariet 

 
 

 
SAN § 5 
Au § 5 Dnr SAN 2019/45 

 
Årsredovisning 2020 

Social- och arbetsmarknadsnämndens ekonomiska uppföljning redovisar ett överskott om 

drygt 1 000 000 kr för verksamhetsåret 2020. 

De största avvikelserna i den ekonomiska uppföljningen enligt tabell: 

Verksamhet Avvikelse mkr 

Barn- och ungdomsvård -4,9 

Ekonomiskt bistånd +3,1 

Vård vuxna med missbruk och beroende +1,4 

Gymnasial vuxenutbildning +1,1 

Svenska för invandrare -1,0 

Arbetsmarknadsåtgärder  -1,0 
 

Det är svårt att ge en samlad bedömning för nämndens måluppfyllelse med hänvisning till 

nämndens uppdrag av varierande karaktär. Det är dock uppenbart att nämndens 

förutsättningar att fullgöra sina olika uppdrag påverkats negativt av Coronapandemin och att 

målsättningen blivit att upprätthålla en rimlig kvalitet i genomförandet. Generellt för 

nämndens verksamheter är att mycket av utvecklingsarbetet avstannat utifrån att resurser och 

energi lagts på att få det operativa arbetet och den dagliga verksamheten att fungera. 

Årsredovisningen i sin helhet föreligger. 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna årsredovisningen för 2020. 

________ 

Exp. till: Kommunstyrelsen 
 Diariet 
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SAN § 6 
Au § 6 Dnr T06-2020-00008 

 
Tillstånd för försäljning av tobaksvaror enligt 5 kap 3 § LTLP 

Sekretess! 

 

 

SAN § 7 
Au § 7 Dnr SAN 2020/122 
 
Meddelande om klagomål (IVO dnr 3.4.2-53712/2020) 

Till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har det inkommit ett klagomål på hanteringen 

av ett enskilt ärende vid socialtjänsten, Köpings kommun. IVO avslutar ärendet och lämnar 

det till nämnden för hantering. 

Vid nämndens genomgång av ärendet görs bedömningen att det inte förekommit några 

felaktigheter i handläggningen av ärendet. 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att notera informationen. 

________ 

Exp. till: Diariet 
 
 

 

SAN § 8 
Au § 13 Dnr SAN 2020/135 

 
Bokföringsmässig avskrivning av fordringar 

Enligt Kommunledningsförvaltningens instruktioner för nämndens bokslut ska alla 

förvaltningar löpande under året göra en genomgång av sina osäkra fordringar och bedöma 

om de ska avskrivas eller kvarstå.  

Förvaltningen har gått igenom de presenterade fordringar och bedömt som osäkra och att 

dessa bör avskrivas då personen avlidit.  

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att bokföringsmässigt avskriva fordringar i enlighet med förvaltningens skrivelse daterad den 

7 januari 2021. 

________ 

Exp. till: Ekonomikontoret 
 Ekonomisekreterare Sara Drigoris 
 Diariet 
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SAN § 9 Dnr SAN 2020/131 

 
Förordnande och delegation till socialjouren, Västerås stad 

Kompletterande socialsekreterare vid socialjouren, Västerås stad som innefattas i 

förordnandet för 2021:  

• Anna-Lena Skönebrant 

• Jeff Hausel 

• Carmen Jorro Martinez 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att förordna och ge delegation till de tillagda socialsekreterarna vid socialjouren, Västerås 

stad, enligt namnlistan ovan, under 2021, 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 
 
 
 

SAN § 10 

 
Anmälan av delegationsbeslut, meddelanden och arbetsutskottets protokoll 

Delegationsbeslut nummer 202-231/2020 och 1-4/2021 till och med 15 januari 2021 delges 

enligt medföljande delegationslista.  

Inga meddelanden finns att delge. 

Arbetsutskottets protokoll från 7 december, 16 december 2020 och 11 januari 2021 delges.  

Delegationsbeslut, meddelanden och arbetsutskottets protokoll finns i pärm vid nämndens 

sammanträde. 

Anmälningarna föranleder inget beslut. 
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SAN § 11 

 
Delgivningar att lägga till handlingarna 

Domar från Förvaltningsrätten 

Dom 2020-12-16 i mål nr 7220-20 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2020-12-16 i mål nr 4774-20 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2020-12-16 i mål nr 5947-20 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. Förvaltningsrätten bifaller överklagandet. 

Dom 2020-12-16 i mål nr 8229-20 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. Förvaltningsrätten upphäver det överklagande beslutet och återförvisar ärendet till 

nämnd. 

Dom 2021-01-14 i mål nr 1040-20 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

 

SAN § 12 

Beslut om umgängesbegränsning och att hemlighålla vistelseort från vårdnadshavare 

Sekretess! 


