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SAN § 1 

Au § 226 

Au § 1 Dnr SAN 2020/46 

Årsredovisning 2021 

Social- och arbetsmarknadsnämndens ekonomiska uppföljning redovisar ett överskott om 

drygt 900 000 kr för verksamhetsåret 2021. 

De största avvikelserna i den ekonomiska uppföljningen enligt tabell: 

Verksamhet Avvikelse mkr 

Barn- och ungdomsvård -2,5 

Ekonomiskt bistånd +3,5 

Grundläggande vuxenutbildning -1,0 

Arbetsmarknadsåtgärder  -2,2 
 

Social- och arbetsmarknadsnämnden bedömer att målsättningarna för grunduppdraget 

utifrån verksamhetsområdenas kvalitetsområden uppnås, även om förutsättningarna skiljer 

sig mellan verksamhetsområdena. Nämndens verksamheter, utbud av insatser samt kvaliteten 

av dessa är inte optimala med hänvisningar till de omställningar som krävts på grund av 

pandemin. Vissa aktiviteter har inte genomförts planenligt, andra har omstrukturerats utifrån 

de förutsättningar som gällt exempelvis utifrån restriktioner kopplat till pandemin. Nämnden 

bedömer ändå att grunduppdraget utifrån kommunens reglemente, lagstiftning, föreskrifter 

och regelverk genomförts ändamålsenligt och rättssäkert. 

Nämnden har en ekonomi i balans och kan redovisa ett positivt resultat vi årets slut. 

Nämndens kvalitet och kostnader i jämförelse med andra liknade kommuner och 

verksamheter är tillfredsställande. 

Årsredovisningen i sin helhet föreligger.  

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2021. 

_________ 

Exp. till:  Kommunstyrelsen 

Diariet 
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SAN § 2 

Au § 2 Dnr SAN 2022/3 

Attestbehörighet 2022 

Ekonom Urban Soneryd har till nämndens sammanträde sammanställt en lista 

avseende attestbehörighet för 2022. 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att anta attestbehörigheten för social- och arbetsmarknadsförvaltningen för 2022. 

_________ 

Exp. till:  Diariet 
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SAN § 3 
Au § 4  Dnr SAN 2020/71 

Slutrapport § 37-medel 

I juni 2020 beviljades social- och arbetsmarknadsnämnden ca 694 000 kr till insatsen 

Jobbguide till ensamkommande flyktingar från Länsstyrelsen i Jönköpings län.  

En slutrapport har skickats till Länsstyrelsen och presenteras för nämnden.  

I rapporten går att läsa att målet med insatsen uppnåddes, och att 50% av 

ungdomarna i insatsen har fått arbete. Rapporten innehåller beskrivning av vad i 

projektet som går bra samt vilka svårigheter man har stött på.  

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att notera informationen. 

_________ 

Exp. till:  Diariet 
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SAN § 4 

Au § 5 Dnr SAN 2021/41 

Rapportering av ej verkställda beslut 

Verksamhetsutvecklare Maarit Verga har kontrollerat nämndens ej verkställda beslut 

för kvartal fyra 2021, 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 
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SAN § 5 

Au § 6 Dnr SAN 2022/4 

Resultat efter medarbetarundersökningen 2021 

Förvaltningens resultat, efter medarbetarundersökningen som genomfördes i hela 

kommunen hösten 2021, presenteras.  

Social- och arbetsmarknadsförvaltningens svarsfrekvens för 2021 var 91%. 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att notera informationen.  

_________ 

Exp. till:  Diariet 
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SAN § 6 

Au § 227 Dnr SAN 2021/106 

Förordnande och delegation till familjerättsgruppen, Arboga kommun 2022 

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 2022: 

• Lena Rönnberg 

• Camilla Lindqvist 

• Madelen Hågestam 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

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

2022.  

_________ 

Exp. till:  Familjerätten, Arboga kommun 
 Personakt 

  



 Sammanträdesprotokoll 8 (12)  

2022-01-25     

Social- och arbetsmarknadsnämnden 
 

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

  
 

SAN § 7 

Au § 228 Dnr SAN 2021/107 

Förordnande och delegation till socialjouren, Västerås stad 2022 

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 2022:  

• Anna-Lena Olsson • Tove Ståhl • Jeff Hausel 

• Birgitta Vikergård • Åsa Hjelting • Hassan Åde 

• Ingbritt Sandström • Golaleh Amjadi • Erika Sundström 

• Kerstin Brask • Anna-Lena Skönebrant • Gabriella Hanna 

• Annah Filipsson • Karla Flores • Carmen Jorro Martinez 

• Petter Filipsson • Månika Holmberg • Sandra Wasberg 

• Sara Ström • Habiba Strömberg • Revin Atto 

• Amina Delbasic • Paola Rodriguez Escobar • Anna-Maria Stigevik 

• Christina Nyström • Åsa Karlsson  

Beslut 
Social- och arbetsmarknad beslutar 

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

namnlistan ovan under tiden 1 februari till 31 december 2022, 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  
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SAN § 8 

Au § 229 Dnr SAN 2021/109 

Delegation av arbetsmiljöansvar 

Köping kommuns arbetsplatser ska kännetecknas av en hållbar och hälsofrämjande 

arbetsmiljö, som syftar till att förhindra ohälsa och olycksfall i arbetet samt att verka 

för hälsa och välbefinnande i fysiskt-, psykiskt-, organisatoriskt- och socialt hänseende. 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska vara en integrerad del av verksamheten och en 

del i verksamhetsplaneringen. 

I varje nämnd ansvarar de förtroendevalda för att arbetsmiljölagen följs inom det 

verksamhetsområde som kommunfullmäktige beslutat. Nämnden har det yttersta 

arbetsgivaransvaret och ska återkommande följa upp att verksamhetens 

arbetsmiljöarbete och uppdrag fungerar. 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att delegera arbetsmiljöansvaret till förvaltningschef David Schanzer-Larsen, med rätt 

till vidaredelegation.  

_________ 

Exp. till:  Diariet 
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SAN § 9 Dnr SAN 2021/108 

Plan för samhällsorientering 

Samhällsorienteringen är en utbildningsinsats för vissa nyanlända invandrare. 

Utbildningen är ett kommunalt uppdrag som preciseras i förordning (2010:1138) om 

samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare samt genom lag (2013:156) om 

samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. Enligt förordningen ska 

kommunen ha en plan för samhällsorientering.  

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att anta plan för samhällsorientering.  

_________ 

Exp. till:  Diariet 
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SAN § 10 

Anmälan av delegationsbeslut, meddelanden och arbetsutskottets protokoll 

Delegationsbeslut nummer 255-317/2021 och 1-8/2022 till och med 17 januari 2022 delges 

enligt medföljande delegationslista.  

Meddelanden till och med 17 januari 2022 delges enligt medföljande meddelandelista.  

Arbetsutskottets protokoll från 8 december, 20 december 2021 och 10 januari 2022 delges.  

Delegationsbeslut, meddelanden och arbetsutskottets protokoll finns i pärm vid nämndens 

sammanträde. 

Anmälningarna föranleder inget beslut. 

 

 

SAN § 11 

Delgivningar att lägga till handlingarna 

Domar från Förvaltningsrätten 

Dom 2021-11-25 i mål nr 6696-21 gällande beredande av vård enligt lagen (1990:52) med 

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

ansökan. 

Dom 2021-12-06 i mål nr 785-21 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2021-12-15 i mål nr 6743-20 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2021-12-20 i mål nr 9204-20 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. Förvaltningsrätten bifaller överklagandet delvis och upphäver och återförvisar 

överklagandet delvis. 

Dom 2021-12-22 i mål nr 7211-21 gällande beredande av vård enligt lagen (1990:52) med 

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

ansökan. 

Dom 2021-12-22 i mål nr 7213-21 gällande beredande av vård enligt lagen (1990:52) med 

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

ansökan. 

Dom 2022-01-04 i mål nr 7314-21 gällande beredande av vård enligt lagen (1990:52) med 

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

ansökan. 

Dom 2022-01-03 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. 
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SAN § 11 forts. 

Delgivningar forts. 

 Dom 2022-01-10 i mål nr 2937-21 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Beslut från Förvaltningsrätten 

Beslut 2021-11-18 i mål nr 7314-21 gällande omedelbart omhändertagande enligt lagen 

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

nämndens beslut. 

Beslut 2021-11-22 i mål nr 6689-21 E gällande beredande av vård enligt lagen (1990:52) med 

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

avskriver målet från vidare handläggning. 

Beslut 2021-11-23 i mål nr 6956-21 E gällande beredande av vård enligt lagen (1990:52) med 

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

avskriver målet från vidare handläggning. 

Beslut 2021-12-06 i mål nr 7413-21 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL; 

fråga om avskrivning. Förvaltningsrätten avskriver målet från vidare handläggning. 

Beslut 2022-01-03 i mål nr 8318-21 gällande beredande av vård 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 2021-12-10 i mål nr 9186-21 gällande omedelbart omhändertagande enligt lagen 

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

överklagandet.  

 

 

 

 

SAN § 12 

Information från förvaltningen 

Förvaltningschef David Schanzer-Larsen ger nämnden en information om läget i 

förvaltningen utifrån Covid-19, hur arbetet ser ut för tillfället och vad som är sagt kring 

restriktioner och arbetssätt. 


