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Social- och arbetsmarknadsnämnden 
    
 

Anslagsbevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Social- och arbetsmarknadsnämnden  

Sammanträdesdatum 2021-04-28  §§ 27 – 40  

Datum för anslags uppsättande 2021-04-29 Datum för anslags nedtagande 2021-05-21  

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

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

  
  

Plats och tid Teatern, Forum, Köping kl. 13.15 – 14.20 

Beslutande Andreas Trygg (V), ordförande 
Carl-Inge Westberg (S) 
Ann-Marie Lundin (S) 
Abdul Qorbani (S) 
Antigone Pirraku (S) 
Torbjörn Holmström (M) 
Iván Czitrom (L) 
Per Norin (KD) §§ 29-40 
Susanne Arvidsson (SD) 
Helen Lindblom (V), ersättare 
Sören Jakobsson (SD), ersättare 

Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän m fl 
Helen Lindblom (V) David Schanzer-Larsen, förvaltningschef via Teams 
Sören Jakobsson (SD) Emma Bertheussen, nämndsekreterare 
 
 

Justerare Iván Czitrom Paragrafer §§ 27 – 40 

Justeringens tid och plats Köping 2021-04-28 

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

 Ordförande  ................................................................................  
Andreas Trygg 

 Justerande  ................................................................................  
Iván Czitrom  

 

  



 Sammanträdesprotokoll 2 (11)  
2021-04-28     

Social- och arbetsmarknadsnämnden 
 
 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    
    

  
 

SAN § 27 
Au § 62 Dnr SAN 2020/46 

Driftbudgetuppföljning efter mars månad 

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

Rapporten visar att nämnden har ett underskott på drygt 400 000 kr till och med mars, 
för 2021 totalt gör nämnden nollresultat som prognos.  

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna uppföljningen.  
_________ 

Exp. till:  Diariet 

 

 

 

 

SAN § 28 

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 mars 
månad. 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna rapporterna. 
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SAN § 29 
Au § 63 Dnr SAN 2021/37 

Budget 2022 

Förvaltningen presenterar förslag till budget inför verksamhetsåret 2022. Av förslaget 
framgår att nämnden avser att äska om en ramökning om 4 000 000 kronor enligt 
nedanstående tabell.  

Verksamhet Kommentar Summa kkr 

Barn- och ungdomsvård Heldygnsvård för barn och unga 1 800 

Barn- och ungdomsvård Stöd och insatser till barn som bevittnat/upplevt våld 1 200 

Barn- och ungdomsvård Volymökning utredningar och insatser 1 000 

Totalt  4 000 
 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att fastställa budgetförslaget för 2022.  
_________ 

Exp. till:  Kommunstyrelsen 
 Diariet 
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SAN § 30 
Au § 64 Dnr SAN 2021/37 

Effektiviseringar inför budgetåret 2022 

Kommunstyrelsen har uppdragit samtliga nämnden att presentera förslag på 
effektiviseringar om 1% inför budgetåret 2022. Förvaltningen presenterade ett förslag 
för arbetsutskottet att ta ställning till. Sammanfattning enligt tabellen nedan: 

Effektiviseringsåtgärd Total effekt Effektivisering per år 
2022 2023 2024 2025 

Externt finansierad 
digitaliseringsstrateg 

300    300    
  

  

Ny samverkan familjerätten, 
Arboga kommun 

250    250    250    250    250    

Avsluta avtal familjefrid,  
Västerås stad 

250    250    250    250    250    

Effektivisering kostnadsökning 
vårdplaceringar 

400 400 400 400 400 

Effektivisering av normökning 
försörjningsstöd  

450 450 450 450 450 

  1 650    1 650    1 350    1 350    1 350    
 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att presentera de föreslagna effektiviseringarna och konsekvenser för Kommunstyrelsen.  
_________ 

Exp. till:  Kommunstyrelsen 
 Diariet 

 

 

 

 

SAN § 31 
Au § 65 

Information från förvaltningen 

Förvaltningschef David Schanzer-Larsen ger nämnden information om 

• Covid-19, läget i förvaltningen. 
• Säker arbetsplats, Förvaltningshuset 
• Extratjänster 
• Gemensamma projekt med Utbildningsförvaltningen 
• Alkoholhandläggning 
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SAN § 32 
Au § 66 Dnr SAN 2020/134 

Delegationsordning 2021 

I december 2020 antog nämnden delegationsordning för 2021. Förvaltningen 
presenterar ett reviderat förslag som annat ersätter den särskilda bilaga som rör 
ekonomiskt bistånd.  

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att anta delegationsordning 2021.   
_________ 

Exp. till:  Diariet 

 

 

 

 

 

 

SAN § 33 
Au § 67 Dnr SAN 2021/41 

Rapportering av ej verkställda beslut 

Verksamhetsutvecklare Maarit Verga har kontrollerat nämndens ej verkställda beslut 
för kvartal ett 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 § 34 
Au § 68 Dnr SAN 2020/131 

Förordnande och delegation till socialjouren, Västerås stad 

Kompletterande socialsekreterare vid socialjouren, Västerås stad som innefattas i 
förordnandet för 2021: 

• Karla Flores 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att förordna och ge delegation till den tillagda socialsekreteraren vid socialjouren, 
Västerås stad, enligt namnlistan ovan under 2021, 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 
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SAN § 35 
Au § 69 Dnr SAN 2020/120 

Kommunrevisionens grundläggande granskning 2020 

Den grundläggande granskningen ger underlag för att bedöma nämndens styrning, 
uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt 
måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan. 

Kommunrevisionen har inga anmärkningar på social- och arbetsmarknadsnämnden. 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att notera informationen. 
_________ 

Exp. till:  Kommunrevisionen 
 Kommunledningsförvaltningen 
 Diariet 
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SAN § 36 
Au § 70 Dnr SAN 2020/120 

Kommunrevisionens granskning avseende upphandling och inköp 2020 

Enligt 2020 års revisionsplan ska kommunrevisionen genomföra en granskning 
avseende inköp och upphandling för att se att sker i enlighet med EU-direktiv, svensk 
lagstiftning och interna styrdokument, samt hur kommunen förebygger mutor och jäv 
i samband med upphandlingar. 

Kommunrevisionens sammanfattade bedömning är att inköpsverksamheten i vissa 
avseenden inte följer interna styrdokument, att det finns betydande risk för att inköp i 
vissa fall inte sker i enlighet med gällande lagstiftning. Det konstaterades att 
kommunen endast i begränsad omfattning har ett aktivt förebyggande arbete mot 
mutor och jäv i samband med upphandlingar och det finns tydliga brister i 
kommunens uppföljningsarbete. Utifrån bedömningen lämnar Kommunrevisionen 
rekommendationer. 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att notera informationen. 
_________ 

Exp. till:  Kommunrevisionen 
 Kommunledningsförvaltningen 
 Diariet 

 

 

 

 

 

 

 
  



 Sammanträdesprotokoll 9 (11)  
2021-04-28     

Social- och arbetsmarknadsnämnden 
 
 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    
    

  
 

SAN § 37 
Au § 72 Dnr SAN 2021/20 

Meddelande om klagomål (IVO dnr 3.4.2-07046/2021) 

Till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har det inkommit klagomål på ett 
barnärende vid socialtjänsten, Köpings kommun. IVO avslutar ärendet och lämnar det 
till nämnden för hantering. 

En utredning av klagomålet har gjorts med egenkontroll i form av aktgranskning i det 
aktuella ärendet. Sammanfattningsvis bedömer förvaltningen att det inte förekommit 
några felaktigheter i handläggning av ärendet. 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att notera informationen. 
_________ 

Exp. till:  Diariet 
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SAN § 38 
Au § 73 Dnr SAN 2021/39 

Meddelande om klagomål (IVO dnr 3.4.2-09480/2021) 

Till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har det inkommit klagomål på 
verksamheten vid individ- och familjeomsorgen, Köpings kommun. IVO avslutar 
ärendet och lämnar det till nämnden för hantering. 

En utredning av klagomålet har gjorts med egenkontroll i form av aktgranskning i det 
aktuella ärendet. Sammanfattningsvis bedöms att det inte förekommit några 
felaktigheter i handläggning av ärendet. Vad gäller umgänge mellan placerat barn och 
vårdnadshavare så behöver ständigt nya bedömningar göras utifrån vad som upplevs 
vara förenligt med barnets bästa. 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att notera informationen. 
_________ 

Exp. till:  Diariet 
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SAN § 39 
 
Anmälan av delegationsbeslut, meddelanden och arbetsutskottets protokoll 
Delegationsbeslut nummer 38-49/2021 till och med 20 april 2021 delges enligt medföljande 
delegationslista.  

Meddelanden till och med den 20 april 2021 delges enligt medföljande meddelandelista. 

Arbetsutskottets protokoll från 12 april 2021 delges.  

Delegationsbeslut, meddelanden och arbetsutskottets protokoll finns i pärm vid nämndens 
sammanträde. 

Anmälningarna föranleder inget beslut. 

 
 
 
 

SAN § 40 
 
Delgivningar att lägga till handlingarna 

Domar från Förvaltningsrätten 

Dom 2021-03-18 i mål nr 8837-20 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 
SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2021-03-18 i mål nr 957-21 gällande beredande av vård enligt lagen (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Förvaltningsrätten bifaller nämndens 
ansökan. 

Dom 2021-03-23 i mål nr 5519-20 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 
SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2021-03-26 i mål nr 927-21 gällande beredande av vård enligt lagen (1988:870) om vård 
av missbrukare i vissa fall, LVM. Förvaltningsrätten bifaller nämndens ansökan. 

Dom 2021-03-30 i mål nr 813-21 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Domar från Kammarrätten 

Dom 2021-03-29 i mål nr 6359-20 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 
Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och fastställer nämndens beslut.  
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