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Anslagsbevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Social- och arbetsmarknadsnämnden  

Sammanträdesdatum 2023-01-25  §§ 5 – 16  

Datum för anslags uppsättande 2023-01-27 Datum för anslags nedtagande 2023-02-18  

Förvaringsplats för protokollet Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, 
Nibblesbackevägen 17, Köping 

Underskrift  .........................................................................................  
Emma Bertheussen 

  
  

Plats och tid Lilla Globen, Forum, Köping kl. 13.15 – 15.00 
 

Beslutande Shpetim Pirraku (S), ordförande 
Åse Ellingsen Vesper (S) 
Adnan Sipovic (S) 
Helen Lindblom (V) 
Per Norin (KD) 
Per Andersson (SD) 
Susanne Arvidsson (SD) 
Glenn Jaasund (M) 
Iván Czitrom (L) 
Fredrik Andersson (VFiK) 
Marie Forsberg (S), ersättare 

Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän m fl 
Marie Forsberg (S) David Schanzer-Larsen, förvaltningschef 
Carl-Inge Westberg (S) Maarit Verga, verksamhetsutvecklare 
Ann-Marie Lundin (S) Janne Rautiainen, kvalitetsutvecklare 
Ingvar Olsson (S) Caroline Evenbom, verksamhetsutvecklare 
Hanad Ali (V) Urban Soneryd, ekonom 
Staffan Egeberg(KD) Emma Bertheussen, nämndsekreterare 
Martin Lundkvist (SD) 
Sören Jakobsson (SD)  
Sofia Ohlsson (VFiK)   
  
   

Justerare Adnan Sipovic Paragrafer §§ 5 – 16 

Justeringens tid och plats Köping 2023-01-25 

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

 Ordförande   .................................................................................  
Shpetim Pirraku 

 Justerande  .................................................................................  
Adnan Sipovic  
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SAN § 5 

Au § 1 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 januari till 31 december 2023.  

_________ 

Exp. till:  Familjerätten, Arboga kommun 
 Personakt 
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SAN § 6 

Au § 2 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 • Mathilda Leijonborg 

• Kerstin Brask • Habiba Strömberg • Sandra Wasberg 

• Sara Ström • Johanna Alverhag • Rose-Marie Domberg 

• Tove Ståhl • Lisa Thornell  

• 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 januari till 31 december 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 § 7 

Au § 3 Dnr SAN 2022/41 

Verksamhetsplan och budget 2023 

Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till verksamhetsplan för 2023 utifrån 

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

arbetsmarknadsnämnden. Vid nämndens sammanträde presenteras en 

verksamhetsplan med budget för 2023.  

Inför 2023 har social- och arbetsmarknadsnämnden fått ramökning om 4,0 mkr, vilket 

fördelas till resurser inom barn- och ungdomsvården. Nämnden har gjort 

effektiviseringsåtgärder motsvarande 3,6 mkr för 2023. Budgetramen för 2023 blir då 

184,2 mkr.  

De prioriterade områdena för 2023 är för Vuxenutbildningen: 

• Höja resultat 

För Verksamhetsområde arbete och försörjning samt Vuxenutbildning: 

• Utökad dialog för kompetensförsörjning 

• Ökade förutsättningarna för inträde till arbetsmarknaden genom insatser i 

kombination 

För Individ- och familjeomsorg: 

• Fokus Nygård  

• Implementering av Signs of Safety 

• Kvalitetsutvecklad familjehemsvård  

• Barnperspektivet beaktas i handläggning och beslut om ekonomiskt bistånd 

MBL-process 

I juni 2022 fick de fackliga ombuden information enligt 19 § MBL om 

förutsättningarna inför 2023 samt att nämnden i oktober skulle lämna förslag på 

effektiviseringar om 0,5% till Kommunstyrelsen. I augusti fick de information om 

förslaget till effektiviseringar. I september fick de information om budgetförslaget 

inför 2023 och förslaget om effektiviseringar förhandlades enligt 11 § MBL, 

förhandlingen avslutades i oenighet. I oktober fick de fackliga information om 

ytterligare effektiviseringar inför 2023 och senare i oktober förhandlades förslaget, 

vilket avslutades i oenighet. 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att anta verksamhetsplan och budget för 2023. 

_________ 

Exp. till:  Kommunstyrelsen 

Diariet 
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SAN § 8 

Au § 4 Dnr SAN 2021/37 

Årsredovisning 2022 

Social- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat för verksamhetsåret 2022 

med ett överskott om 0,2 mkr.  

De största avvikelserna i den ekonomiska uppföljningen enligt tabell: 

Verksamhet Avvikelse mkr 

Grundläggande vuxenutbildning -1,2 

Gymnasial vuxenutbildning påbyggnadsutb. -0,9 

Vård vuxna missbruksproblematik +0,9 

Barn- och ungdomsvård -7,6 

Ekonomiskt bistånd +7,0 

Arbetsmarknadsåtgärder +0,8 
 

Händelser av väsentlig betydelse för social- och arbetsmarknadsnämnden under året: 

• Färre hushåll i behov ekonomiskt bistånd, vilket minskat bidragskostnaderna. 

• Samverkan med Arbetsförmedlingen har inneburit att fler försörjningsstödstagare 
haft subventionerad anställning som arbetsmarknadsåtgärd. 

• Kraftig ökning av familjehemsvården. 

• Fortsatt hög arbetsbelastning inom barn och ungdomsvården med hög volym 
inkommande ärenden. 

• Positiva effekter av fritidsverksamhetens organisering inom individ- och 
familjeomsorgen. 

• Bosättningsuppdrag avseende flyktingar från Ukraina. 

Den samlade bedömningen är att nämnden ändamålsenligt har uppfyllt sitt grunduppdrag:  

• Verksamhet: måluppfyllnad uppnådd och trender bedöms utvecklas mot önskvärt 
resultat. 

• Medarbetare: hög måluppfyllnad där medarbetare trivs, trots en hög 
personalomsättning i vissa verksamheter. Medarbetarundersökning visar på goda 
värden. 

• Ekonomi: hög måluppfyllnad.  

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2022.  

_________ 

Exp. till:  Kommunstyrelsen 

Diariet 
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SAN § 9 

Au § 5 Dnr SAN 2022/130 

Meddelande om anmälan till Arbetsmiljöverket (AV dnr 2022/066840)  

I mitten av november 2022 inträffade en allvarlig incident mellan en brukare och två 

av nämndens anställda. Vid ett bevakat umgänge attackerades två familjebehandlare av 

vårdnadshavaren. Händelsen anmäldes till Arbetsmiljöverket som efter nämndens 

utredning gjorde en inspektion den 21 december 2022. 

Arbetsmiljöverket bedömer att utredningen och åtgärderna inte ger någon anledning 

till ytterligare tillsynsinsatser, och avslutar därmed ärendet. 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att notera informationen. 

_________ 

Exp. till:  Diariet 

 

 

 

SAN § 10 

Au § 13 Dnr SAN 2023/3 

Nämndinitiativ – Svenska för invandrare - med anledning av massflykts-

direktivet 2022 gällande flyktingar från Ukraina 

Vid nämndens sammanträde 11 januari 2023 lämnade oppositionspartierna in ett 

nämndinitiativ gällande Svenska för invandrare – med anledning av 

massflyktsdirektivet 2022 gällande flyktingar från Ukraina.  

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar  

att uppdra till förvaltningen att inkomma med ett yttrande till nämndens sammanträde 

i februari. 

_________ 

Exp. till:  Förvaltningens ledningsgrupp 

 Diariet 
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SAN § 11 

Au § 6 

Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § första stycket FB 

Sekretess! 

 

SAN § 12 

Au § 7 

Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § första stycket FB 

Sekretess! 

 

SAN § 13 

Au § 8 

Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § första stycket FB 

Sekretess! 

 

 

 

SAN § 14 

Anmälan av delegationsbeslut, meddelanden och arbetsutskottets protokoll 

Delegationsbeslut nummer 244-287/2022 och 1-5/2023 till och med 17 januari 2023 delges 

enligt medföljande delegationslista.  

Meddelanden till och med 17 januari 2023 delges enligt medföljande meddelandelista  

Arbetsutskottets protokoll från 30 december 2022 och 16 januari 2023 delges.  

Delegationsbeslut, meddelanden och arbetsutskottets protokoll finns i pärm vid nämndens 

sammanträde. 

Anmälningarna föranleder inget beslut. 
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SAN § 15 

Delgivningar att lägga till handlingarna 

Dom från Förvaltningsrätten 

Dom 2022-12-08 i mål nr 5919-22 gällande beredande av vård enligt lagen (1990:52) med 

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

ansökan. 

Dom 2022-12-16 i mål nr 6405-22 gällande beredande av vård enligt lagen (1990:52) med 

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

ansökan. 

Dom 2022-12-19 i mål nr 7130-22 gällande beredande av vård enligt lagen (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU; fråga om avskrivning m.m. 

Förvaltningsrätten avskriver målet från vidare handläggning. 

Dom 2023-01-04 i mål nr 1784-22 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Beslut från Förvaltningsrätten 

Beslut 2022-12-06 i mål nr 7194-22 gällande omedelbart omhändertagande enligt lagen 

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

nämndens beslut. 

Beslut 2022-12-14 i mål nr 7307-22 gällande omedelbart omhändertagande enligt lagen 

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

nämndens beslut. 

Beslut 2022-12-16 i mål nr 6201-22 gällande beredande av vård enligt lagen (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU; fråga om avskrivning m.m. 

Förvaltningsrätten avskriver målet från vidare handläggning. 

Beslut 2022-12-19 i mål nr 7194-22 gällande omedelbart omhändertagande enligt lagen 

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

Förvaltningsrätten avskriver målet från vidare handläggning. 

 

 

SAN § 16 

Information från förvaltningen 

Förvaltningschef David Schanzer-Larsen berättar om punkten och vad som brukar kunna 

komma upp, samt ger en information om beslutet gällande EFS-projektet Care 2. 

Verksamhetsutvecklare Caroline Evenbom informerar om projektet och upplägget. 

Projekttiden är 23 januari till 30 september, samt retroaktiv tid för de som går på SFA och 

projektet är beviljat 5 067 690 kr. 


