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SAN § 56 

Au § 133 

Information från förvaltningen 

Verksamhetsutvecklare Caroline Evenbom informerar nämnden om förutsättningar 
utifrån massflyktingsdirektivet. 

 

SAN § 57 

Au § 101 

Au § 132 Dnr SAN 2021/37 

Budgetuppföljning 1 samt driftbudgetuppföljning efter maj månad 

Ekonom Urban Soneryd presenterar budgetuppföljning 1 för 2022 samt driftbudgetuppföljning efter 
maj månad. 

Totalt har social- och arbetsmarknadsnämnden en positiv avvikelse på 0,7 mkr för perioden. Den 
negativa budgetavvikelsen inom barn- och ungdomsvården beror på en ökad ärendemängd från 2021 där 
fler barn och unga utretts och som är i behov av vård och/eller skydd på institution eller familjehem. 
Detta underskott balanseras upp av en positiv budgetavvikelse inom ekonomiskt bistånd. Det är ett 
resultat av nämndens strategi att minska antalet hushåll med ekonomiskt bistånd genom offensiva 
arbetsmarknadsåtgärder. 

Social- och arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ett positivt resultat på 0,0 mkr för 2022. 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 vårdtider och erbjuda ett adekvat stöd inom kommunens verksamheter. 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna budgetuppföljning 1 samt driftbudgetuppföljningen efter maj.  

_________ 

Exp. till:  Diariet   
 

SAN § 58 

Redovisning av placeringar samt utveckling av ekonomiskt bistånd 

Ekonom Urban Soneryd redovisar aktuella siffror gällande institutionsplaceringar och 

utvecklingen av ekonomiskt bistånd till och med maj månad. 

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna rapporterna. 
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SAN § 59 

Au § 103 Dnr SAN 2022/5 

Revidering av delegationsordning för social- och arbetsmarknadsnämnden 

På sammanträdet 23 februari 2022 antog nämnden en ny delegationsordning.  

Under rubrikerna ”Beslut som enligt 10 kap 4 § SoL kan delegeras till utskott men inte 

till tjänsteman” och ”Beslutanderätt enligt lag (s.k. kompletterande beslutanderätt)” 

saknas ersättningsdelegaten teamledare när det gäller begäran om polishandräckning. 

Nr Ärende Lagrum Delegat Ersättare  Anmärkning 

J26 Beslut att begära 

polishandräckning 

för att genomföra 

beslut om vård eller 

omhändertagande 

med stöd av LVU 

43 § 2 LVU Arbetsutskott  Jfr. K6  

Ordförande eller vc/bitr. 

vc/vht.utv IFO/ 

samord/utv./teamledare/ 

socialjour får fatta beslut 

om aus beslut inte kan 

avvaktas. 

K6 Beslut att begära 

polishandräckning 

för att genomföra 

beslut om vård eller 

omhändertagande 

med stöd av LVU 

43 § 2 LVU Arbetsutskott, 

ordförande 

Vc, bitr. vc, 

vht.utv. IFO, 

samord/utv., 

teamledare, 

socialjour 

Beslutanderätten får endast 

användas när 

arbetsutskottets eller 

ordförandes beslut inte kan 

avvaktas. 

 

Grundbeslutet, att enskild ska vårdas eller omhändertas enligt lagen med särskilda 

bestämmelser om vård av unga, LVU, tas av Förvaltningsrätt efter nämndens ansökan. 

Beslutet om polishandräckning är inte ett beslut som är förknippat med kostnader, 

och används exempelvis när en ungdom avviker från ett familjehem och ska hand-

räckas tillbaka.  

Under rubriken ”Överklaganden, yttranden och anmälningar m.m. till domstol, 

åklagarmyndighet och andra myndigheter” saknas ersättningsdelegat när det gäller utse 

ombud att föra talan i rätten. För att säkra upp vid förvaltningschefens frånvaro bör 

verksamhetschef vid Verksamhetsområde IFO myndighet finnas som ersättare. 

Nr Ärende Lagrum Delegat Ersättare  

R2 Utse ombud att föra 

nämndens talan 

10 kap 2 § SoL Förvaltningschef Verksamhetschef IFO 

myndighet 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att anta revideringen av punkt J26, K6 och R2 i delegationsordningen för social- och 

arbetsmarknadsnämnden.  

_________ 

Exp. till:  Diariet 
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SAN § 60 
Au § 104 Dnr SAN 2022/4 

Medarbetarundersökning 2021 

Under hösten 2021 genomfördes en medarbetarundersökning inom hela Köpings 

kommun. Förvaltningens resultat presenterades för nämnden på sammanträdet 25 januari 

2022. I förvaltningen har medarbetarna arbetat fram handlingsplaner med fokus på de 

olika utmaningarna som resultatet visade, samt aktiviteter för hur arbetet ska fortgår.  

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att notera informationen.  

_________ 

Exp. till:  Diariet   
 

 

 

 

 

SAN § 61  

Au § 134 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 
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SAN § 62  

Au § 135 Dnr SAN 2021/106 

Kompletterande 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 ska kompletterad i förordnandet under 2022: 

• Nina Holstensson 

• Evelina Gustafsson 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

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

2022.  

_________ 

Exp. till:  Familjerätten, Arboga kommun 
 Diariet 

 

SAN § 63 

Au § 105 Dnr SAN 2022/21 

Avskrivning av fordringar 

Sekretess! 
 

SAN § 64 

Au § 106 

Au § 136 Dnr SAN 2022/21 

Bokföringsmässig avskrivning av fordringar 

Sekretess! 

 

SAN § 65  

Au § 175 Dnr SAN 2022/53 

Begäran om yttrande (DO dnr 2022/474) 

Sekretess! 
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SAN § 66  

Anmälan av delegationsbeslut, meddelanden och arbetsutskottets protokoll 

Delegationsbeslut nummer 75–121/2022 till och med 7 juni 2022 delges enligt medföljande 

delegationslista.  

Meddelanden till och med 7 juni 2022 delges enligt medföljande meddelandelista.  

Arbetsutskottets protokoll från 9 maj och 7 juni 2022 delges.  

Delegationsbeslut, meddelanden och arbetsutskottets protokoll finns i pärm vid nämndens 

sammanträde. 

Anmälningarna föranleder inget beslut. 

 

SAN § 67 

Delgivningar att lägga till handlingarna 

Dom från Förvaltningsrätten 

Dom 2022-04-22 i mål nr 890–22 gällande beredande av vård enligt lagen (1990:52) med 

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

ansökan. 

Dom 2022-04-22 i mål nr 891–22 gällande beredande av vård enligt lagen (1990:52) med 

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

ansökan. 

Dom 2022-05-12 i mål nr 5424–21 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2022-05-16 i mål nr 6756–21 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2022-05-23 i mål nr 2735–22 gällande beredande av vård enligt lagen (1988:870) om 

vård av missbrukare i vissa fall, LVM. Förvaltningsrätten bifaller nämndens ansökan. 

Dom 2022-05-27 i mål nr 7147–21 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2022-05-31 i mål nr 2874–21 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. Förvaltningsrätten avvisar del av yrkande, upphäver och återförvisar del av yrkandet 

och avslår överklagandet i övrigt. 

Beslut från Förvaltningsrätten 

Beslut 2022-05-24 i mål nr 569–22 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. Förvaltningsrätten avskriver målet från fortsatt handläggning. 

Beslut från Kammarrätten 

Beslut 2022-05-31 i mål nr 2868–22 gällande beredande av vård enligt lagen (1990:52) med 

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


