
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) 

Datum 

Social- och arbetsmarknadsnämnden 2015-01-27 

  
 

  

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Social- och arbetsmarknadsnämnden  

Sammanträdesdatum 2015-01-27 §§ 4 – 10 

Datum för anslags 

uppsättande 

 

2015-01-29 
Datum för  

anslags nedtagande 

 

2015-02-20 

Förvaringsplats för protokollet Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Nibblesbackevägen 17, Köping 

Underskrift  .................................................................  

Emma Bertheussen  
 

 

Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl 13.15 – 14.30 

Beslutande Andreas Trygg (V) ordförande 

Carl-Inge Westberg (S) 

Ann-Marie Lundin (S) 

Abdul Qorbani (S) 

Ann-Charlott Pettersson (S) 

Alexandra Kivelä (V), ersättare 

Malou Asplund (MP) 

Torbjörn Holmström (M), ersättare 

Martin Lindh (C) 

Lina Eriksson (FP), ersättare 

Robert Jansson (SD) 

Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän m fl 

Gina Lisegran (S)  David Schanzer-Larsen, förvaltningschef 

Ingalill Hedblom (S) Maarit Verga, verksamhetsutvecklare 

Manssor Javanmiri (S) Emma Bertheussen, nämndsekreterare 

Ingvar Olsson (S) Sirpa Järvenpää, ekonom 

Alexandra Kivelä (V) Caroline Evenbom, verksamhetsutvecklare 

Torbjörn Holmström (M)  

Lina Eriksson (FP) 

Justerare Ann-Marie Lundin Paragrafer §§ 4 – 10 

Justeringens tid och plats Köping 2015-01-27 

 

Underskrifter Sekreterare  ......................................................................  

Emma Bertheussen 

 Ordförande  ......................................................................  

Andreas Trygg 

 Justerande  ......................................................................  

Ann-Marie Lundin 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (7) 

Datum 

2015-01-27 
Social- och arbetsmarknadsnämnden  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SAN § 4 

Au § 10 Dnr SAN 2014/60 

 

Beslut i tillsynsärende (dnr 8.2-10978/2014) 

 

SEKRETESS! 
 

 

 

 

SAN § 5 

Au § 11 Dnr SAN 2014/151 

 

Meddelande om tillsyn och begäran om yttrande och handlingar  

(dnr 8.2-32484/2014-3) 

 

SEKRETESS! 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (7) 

Datum 

2015-01-27 
Social- och arbetsmarknadsnämnden  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SAN § 6 

Au § 12 Dnr SAN 2013/114 

 

Årsredovisning 2014  

 

Social- och arbetsmarknadsnämndens ekonomiska uppföljning redovisar ett 

underskott mot budget med 3 393 kkr, för verksamhetsåret 2014.  

 

Inom individ och familjeomsorgen redovisas ett underskott för vuxenvården, 

främst på grund av behovet av köpt boende och att behovet av 

institutionsplaceringar ökat jämfört med föregående år. Även det ökade antalet 

skyddsplaceringar förklarar underskottet. Kostnaderna för institutionsvård för 

barn och unga har stigit kraftigt under året, men antalet placerade barn/unga 

skiljer sig inte jämfört med tidigare år.  

 

Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd redovisar ett överskott då antalet hushåll har 

fortsatt minska under året.  

 

Nämndens har utökat satsningarna på offensiva arbetsmarknadsinsatser, vilket 

initialt innebär ökade kostnader men som i förlängningen bidrar till en 

kostnadsminskning inom ekonomiskt bistånd. 

 

Vuxenutbildningen redovisar sammantaget ett underskott på grund av ökat antal 

elever som studerar svenska för invandrare vilket leder till högre 

personalkostnader, samt köp utbildning av Folkhögskolan. 

 

 

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

 

att godkänna årsredovisning 2014, och 

 

att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen. 

 
________ 

 

Exp. till: Kommunstyrelsen (inkl. missiv) 

 Ekonom Sirpa Järvenpää 

 Diariet 

 

 

 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (7) 

Datum 

2015-01-27 
Social- och arbetsmarknadsnämnden  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SAN § 7 

Au § 13 Dnr SAN 2013/121 

 

Redovisning internkontrollplan 2014 

 
Handlingar i ärendet:  Internkontroll uppföljning 2014 

 Bilagor och kommentarer avseende internkontroll 2014 

 Internkontroll, barnperspektivet avseende ekonomiskt bistånd 

 Internkontroll, närvarokontroll arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning 

 Kontroll leverantörsbetalningar manuella utbetalningar 

 Kontroll leverantörsbetalningar generellt 

 

Förvaltningen har sammanställt en rapport avseende internkontrollplan för 2014. 

 

Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet utan beslutade endast att anmäla 

ärendet till nämnd utan förslag till beslut. 

 

Förvaltningen har i 2014 års internkontrollplan fem granskningsområden, samt två 

kommungemensamma kontroller. Samtliga områden är kontrollerade och åtgärder 

för avvikelser har vidtagits. 

 

 

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

 

att fastställa rapport avseende resultat från uppföljning av internkontrollen 2014 

för avlämning till kommunstyrelsen.  

 
________ 

 

Exp. till: Kommunstyrelsen (inkl. missiv) 

 Diariet 
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Datum 

2015-01-27 
Social- och arbetsmarknadsnämnden  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SAN § 8 

 

Anmälan av delegationsbeslut, meddelanden och arbetsutskottets protokoll 

 

Delegationsbeslut nr 1-27/2015 till och med 21 januari 2015 delges enligt 

medföljande delegationslista.  

 

Meddelande till och med den 21 januari 2015 att delges enligt medföljande 

meddelandelista.  

 

Arbetsutskottets protokoll från den 12 januari delges.  

 

Delegationsbeslut, meddelanden och arbetsutskottets protokoll finns i pärm vid 

nämndens sammanträde. 

 

Anmälningarna föranleder inget beslut. 

 

 

 

SAN § 9 

 

Delgivningar att lägga till handlingarna 

 

Domar från Förvaltningsrätten 

 

Dom 2014-12-11 i mål nr 4215-14 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen 

(2001:453) SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

Dom 2014-12-11 i mål nr 3854-14 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen 

(2001:453) SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

Dom 2014-12-11 i mål nr 3625-14 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen 

(2001:453) SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

Dom 2014-12-11 i mål nr 4097-14 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen 

(2001:453) SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

Dom 2014-12-11 i mål nr 4837-14 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen 

(2001:453) SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

Dom 2014-12-11 i mål nr 4838-14 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen 

(2001:453) SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

Dom 2014-12-16 i mål nr 5272-14 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen 

(2001:453) SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

Dom 2014-12-17 i mål nr 5568-14 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen 

(2001:453) SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (7) 

Datum 

2015-01-27 
Social- och arbetsmarknadsnämnden  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

Domar forts. 

 

Dom 2014-12-17 i mål nr 5941-14 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen 

(2001:453) SoL. Förvaltningsrätten bifaller överklagandet, och återförvisar 

ärendet till nämnden för vidare handläggning. 

 

Dom 2014-12-23 i mål nr 3790-14 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen 

(2001:453) SoL. Förvaltningsrätten upphäver nämndens beslut och återförvisar 

ärendet för förnyad prövning 

 

Dom 2015-01-13 i mål nr 3731-14 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen 

(2001:453) SoL. Förvaltningsrätten upphäver nämndens beslut och bifaller 

yrkandet. 

 

Dom 2015-01-13 i mål nr 3752-14 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen 

(2001:453) SoL. Förvaltningsrätten upphäver nämndens beslut och återförvisar 

ärendet till nämnden för förnyad handläggning och nytt beslut. 

 

 

Beslut från Kammarrätten 

 

Beslut 2014-12-15 i mål nr 7036-14 gällande bistånd; fråga om prövningstillstånd. 

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd, Förvaltningsrättens avgörande 

står därför fast. 
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Datum 

2015-01-27 
Social- och arbetsmarknadsnämnden  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SAN § 10 Dnr SAN 2014/57 

 

Rapportering av ej verkställda beslut 

 

Verksamhetsutvecklare Maarit Verga har rapporterat till Inspektionen för vård och 

omsorg angående ej verkställda beslut för kvartal fyra, 2014. Nämnden har inga 

beslut som ej verkställts. 

 

 

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

 

att notera informationen. 
 

________ 

 

Exp. till: Kommunfullmäktige 

 Diariet 

 


