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Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl. 13.15 – 14.45 

Beslutande Andreas Trygg (V), ordförande 
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Kent Andersson (M)  
Helen Lindblom (V) 
Taina Malmgren (C) 
Sören Jakobsson (SD)  
   

Justerare Ann-Marie Lundin Paragrafer §§ 71 – 81 

Justeringens tid och plats Köping 2021-10-27 

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

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

 Justerande  ................................................................................  
Ann-Marie Lundin  
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SAN § 71 

Au § 183 

Tema: barn- och ungenheten på kultur- och folkhälsoförvaltningen 

Enhetschef Pernilla Einan berättar för nämnden om barn -och ungenhetens arbete i 

och med den organisationsförändring som Kommunfullmäktige har beslutat om.  

Verksamheten har meningsfull fritid i fokus. Rätten till lek, vila och fritid är avgörande 

för en bra uppväxt och en god fysisk och psykisk hälsa. Verksamheten bygger på 

ungdomars delaktighet. 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna informationen. 

 

 

  



 Sammanträdesprotokoll 3 (10)  

2021-10-27     

Social- och arbetsmarknadsnämnden 
 

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

  
 

SAN § 72 

Au § 184 Dnr SAN 2020/46 

Driftbudgetuppföljning efter september månad 

Vid nämndens sammanträde går ekonom Urban Soneryd igenom 

driftbudgetuppföljningen efter september månad. 

Av uppföljningen framgår att avvikelsen mot budget efter september är  

-1,1 miljon kr. På helåret är prognosen +200 000 kr. Den stora negativa avvikelsen är 

barn- och ungdomsvård – institutionsvård, den stora positiva avvikelsen är 

ekonomiskt bistånd. 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna uppföljningen.  

_________ 

Exp. till:  Diariet 

 

 

 

 

 

SAN § 73 

Redovisning av placeringar samt utveckling av ekonomiskt bistånd 

Ekonom Urban Soneryd redovisar aktuella siffror gällande institutionsplaceringar och 

utvecklingen av ekonomiskt bistånd till och med september månad. 

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna rapporterna. 
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SAN § 74 

Au § 185 Dnr SAN 2021/41 

Rapportering av ej verkställda beslut 

Verksamhetsutvecklare Maarit Verga har kontrollerat nämndens ej verkställda beslut 

för kvartal tre 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 § 75 

Au § 186 Dnr SAN 2021/91 

Sammanträdesdagar för social- och arbetsmarknadsnämnden 2022 

Förslag till sammanträdesplan 2022 presenteras.  

Av förslaget framgår bland annat att årets första sammanträde hålls tisdag 25 januari, 

nämndsammanträdet i mars hålls i samband med nämndens framtidsdagar 2022 och 

att en halvdag om kvalitet hålls i samband med november sammanträdet.  

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar  

att fastställa följande sammanträdesdagar för social- och arbetsmarknadsnämnden 

under 2022 med start klockan 13.15: 

25/1, 23/2, 31/3, 27/4, 24/5, 15/6, 31/8, 28/9, 26/10, 30/11 och 14/12, samt  

att nämndens framtidsdagar 2022 hålls 30-31 mars, samt  

att ha en halvdag om kvalitet i samband med nämndsammanträdet i november.  

_________ 

Exp. till:  Nämndens ledamöter och ersättare 
 Verksamhetschefer för vbf 
 Kommunledningsförvaltningen 
 Diariet 
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SAN § 76 Dnr SAN 2021/38 

Bokföringsmässig avskrivning av fordringar 

Enligt Kommunledningsförvaltningens instruktioner ska alla förvaltningar löpande 

under året göra en genomgång av sina osäkra fordringar och bedöma om de ska 

avskrivas eller kvarstå. 

De föreliggande fordringarna bedöms av aktuell chef samt teamledare att de bör 

avskrivas då det är osannolikt att skulden kommer betalas tillbaka till förvaltningen. 

Nämndens beslut avser bokföringsmässig avskrivning medan kravet mot den enskilde 

kvarstår.   

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att avskriva fordringar i enlighet med förvaltningens skrivelse daterad den 7 oktober 
2021.  

_________ 

Exp. till:  Ekonomikontoret 
 Ekonomisekreterare Sara Drigoris 

 Diariet 
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SAN § 77 

Framtidsdagarna 2021 

Social- och arbetsmarknadsnämndens framtidsdagar hölls 29-30 september 2021, och 

nämnden har fått del av utvärderingsresultatet efter dessa dagar.  

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att notera informationen.   

 

 

 

 

 

SAN § 78 

Information från förvaltningen 

Förvaltningschef David Schanzer-Larsen ger nämnden information om  

• Förvaltningens arbete just nu utifrån pandemirestriktionerna.  

• Aktiva insatser kring vaccination, på flertalet språk.  

• Vuxenutbildningens planering för 2022.  

• Samverkan kring Delegationen för unga och nyanlända till arbete mellan 

Verksamhetsområde arbete och försörjning och Arbetsförmedlingen.  

• Problemet med så kallad social dumping och hur förvaltningen arbetar framåt 

med frågan.  

• Uppföljningen av samverkansdokumentet för KAK-kommunerna gällande 

IFO, familjerätt och alkoholhandläggning. 

Ärendet föranleder inget beslut. 
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SAN § 79 Dnr SAN 2020/131 

Förordnande och delegation till socialjouren, Västerås stad 

Kompletterande socialsekreterare vid socialjouren, Västerås stad som innefattas i 

förordnandet för 2021: 

• Hassan Åde 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att förordna och ge delegation till den tillagda socialsekreterare 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 § 80 

Anmälan av delegationsbeslut, meddelanden och arbetsutskottets protokoll 

Delegationsbeslut nummer 219-239/2021 till och med 19 oktober 2021 delges enligt 

medföljande delegationslista.  

Meddelanden till och med 19 oktober 2021 delges enligt medföljande meddelandelista.  

Arbetsutskottets protokoll från 27 september och 11 oktober 2021 delges.  

Delegationsbeslut, meddelanden och arbetsutskottets protokoll finns i pärm vid nämndens 

sammanträde. 

Anmälningarna föranleder inget beslut. 

 

  



 Sammanträdesprotokoll 10 (10)  

2021-10-27     

Social- och arbetsmarknadsnämnden 
 

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

  
 

SAN § 81 

Delgivningar att lägga till handlingarna 

Domar från Förvaltningsrätten 

Dom 2021-09-20 i mål nr 1577-21 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2021-09-28 i mål nr 4423-21 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2021-09-28 i mål nr 2180-21 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2021-09-29 i mål nr 9180-20 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2021-09-30 i mål nr 1388-21 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2021-10-04 i mål nr 2138-21 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2021-10-06 i mål nr 4186-21 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. Förvaltningsrätten upphäver nämndens beslut. 

Dom 2021-10-12 i mål nr 1387-21 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. Förvaltningsrätten upphäver nämndens beslut. 

Dom 2021-10-12 i mål nr 7857-20 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Beslut från Förvaltningsrätten 

Beslut 2021-10-07 i mål nr 6256-21 gällande omedelbart omhändertagande enligt lagen 

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

nämndens beslut. 

Beslut 2021-10-11 i mål nr 4846-21 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL; fråga om avskrivning. Förvaltningsrätten avskriver målet. 

 


