
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 

Datum 

Social- och arbetsmarknadsnämnden 2015-10-28 

  
 

  

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Social- och arbetsmarknadsnämnden  

Sammanträdesdatum 2015-10-28 §§ 98 – 110 

Datum för anslags 

uppsättande 

 

2015-10-30 
Datum för  

anslags nedtagande 

 

2015-11-30 

Förvaringsplats för protokollet Social & Arbetsmarknad, 

Nibblesbackevägen 17, Köping 

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

Emma Bertheussen  
 

 

Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl. 13.15 – 15.00 

Beslutande Andreas Trygg (V) ordförande 

Carl-Inge Westberg (S) 

Ann-Marie Lundin (S) 

Abdul Qorbani (S) 

Birgitta Hedblom (V) 

Malou Asplund (MP) 

Martin Lindh (C) 

Robert Jansson (SD) 

Gina Lisegran (S), ersättare 

Tarja Mikkilä-Pettersson (C), ersättare 

Lina Eriksson (FP), ersättare 

Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän m fl 

Gina Lisegran (S) David Schanzer-Larsen, förvaltningschef 

Ingalill Hedblom (S) Maarit Verga, verksamhetsutvecklare  

Karin Engström (S) Sirpa Järvenpää, ekonom 

Ingvar Olsson (S) Emma Bertheussen, nämndsekreterare 

Alexandra Kivelä (V) Pia Ringeborn, familjerådgivare § 98 

Tarja Mikkilä-Pettersson (C) Magnus Vestberg, familjerådgivare § 98 

Lina Eriksson (FP)  

Karolina Glogowska (SD)  

   

  

  

Justerare Carl-Inge Westberg Paragrafer §§ 98 – 110 

Justeringens tid och plats Köping 2014-10-28 

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

Emma Bertheussen 

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

Andreas Trygg 

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

Carl-Inge Westberg 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (12) 

 
Datum 

Social- och arbetsmarknadsnämnden 2015-10-28 
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SAN § 98 

Au § 301 

 

TEMA – Familjerådgivningen 

 

Familjerådgivare Pia Ringeborn och Magnus Vestberg föredrar på nämndens 

sammanträde.  

 

 

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

 

att notera informationen. 

 

 

 

 

SAN § 99 

Au § 302 Dnr SAN 2014/152 

 

Organisationsöversyn 

 

Den 17 december 2014 gav nämnden i uppdrag till förvaltningen att göra en 

organisationsöversyn för att säkerställa att organisationen var ändamålsenlig och 

effektiv utifrån uppdraget. 

 

Förvaltningschef David Schanzer-Larsen informerar om att förslaget är förhandlat 

med de fackliga organisationerna vid förhandling enligt 11 § MBL den 12 oktober 

2015. Arbetstagarorganisationerna hade ingen erinran. 

 

Konsekvenserna av beslutet utifrån ett barnperspektiv har beaktats av nämnden, 

med hjälp av barnchecklista. 

 

 

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

 

att ge förvaltningschef David Schanzer-Larsen i uppdrag att genomföra den 

presenterade organisationsförändringen. 

 
________ 

 

Exp. till: Diariet 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (12) 

 
Datum 

Social- och arbetsmarknadsnämnden 2015-10-28 
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SAN § 100 

Au § 303 

 

Sammanträdesdagar – Social- och arbetsmarknadsnämnden 2016 

 

Förslag till sammanträdesplan 2016 presenteras. Av förslaget framgår att 

nämndens framtidsdagar 2016 kommer att hållas 6-7 april utan anslutning till 

något nämndsammanträde och att en halvdag om kvalitet hålls i samband med 

novembersammanträdet. 

 

 

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar  

 

att fastställa följande sammanträdesdagar för social- och arbetsmarknadsnämnden 

under 2016 med början klockan 13.15: 

 

26/1, 24/2, 23/3, 27/4, 25/5, 22/6, 31/8, 28/9, 26/10, 30/11 och 21/12, samt 

 

att nämndens framtidsdagar 2016 hålls den 6-7 april, samt 

 

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

 
________ 

 

Exp. till: Nämndens ledamöter och ersättare 

 Enhetschefer för vbf 

 Stadskansliet 

 Diariet 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (12) 

 
Datum 

Social- och arbetsmarknadsnämnden 2015-10-28 
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SAN § 101 

Au § 304 Dnr SAN 2015/91 

 

Uppsägning av samarbetsavtal med Familjepedagogerna KAK 

 
Handlingar i ärendet:  Tjänsteskrivelse, Uppsägning av samarbetsavtalet 

 Bilaga, Samarbetsavtalet 

 Barnchecklista 

 Skrivelse till SAN från operativa styrgruppen Familjepedagogteamet KAK 

 

Familjepedagogerna KAK är ett behandlingsteam som drivs gemensamt av de tre 

kommunernas (Köping, Arboga och Kungsör) barn- och utbildningsförvaltningar, 

socialtjänster samt barn- och ungdomspsykiatrin inom Landstinget. Verksamheten 

startade för drygt tio år sedan, och målgruppen enligt samarbetsavtalet är barn och 

ungdomar med ett utagerande- eller svårtolkat beteende och med eller utan 

koncentrationssvårigheter. 

 

Under åren har kommunernas behov av insatser förändrats och verksamheten 

anpassats efter önskemål. Köpings kommun har de tre senaste åren i huvudsak 

prioriterat barn i förskoleåldern och deras familjer. Det har varit svårt att fylla 

platserna hos familjepedagogerna, och förskolan har haft svårigheter att utvärdera 

nyttan av de erbjudna insatserna.  

 

För de barn och ungdomar som är aktuella inom socialtjänst, skola och barn- och 

ungdomspsykiatrin finns nu en länsövergripande- och en lokal överenskommelse 

om samordnad individuell plan (SIP). Resursenhetens Öppenvård skiljer sig inte 

heller nämndvärt från de insatser som familjepedagogerna erbjuder. 

 

Då Barn & Utbildning nu tagit initiativ till att gå ur samarbetsavtalet finns ingen 

anledning för Social & Arbetsmarknad att vara kvar inom det samverkansforumet. 

Såväl ekonomiska- som personella resurser kan fortsättningsvis användas på ett 

mer kostnadseffektivt sätt om de omfördelas till respektive förvaltning. 

 

Förvaltningschef David Schanzer-Larsen informerar om att förslaget är förhandlat 

med de fackliga organisationerna vid förhandling enligt 11 § MBL den 12 oktober 

2015. Arbetstagarorganisationerna hade ingen erinran. 

 

Konsekvenserna av beslutet utifrån ett barnperspektiv har beaktats av nämnden, 

med hjälp av barnchecklista. 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (12) 

 
Datum 

Social- och arbetsmarknadsnämnden 2015-10-28 
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar  

 

att säga upp samarbetsavtalet när det gäller familjepedagogsverksamheten i KAK, 

samt 

 

att samarbetsavtalet upphör senast från och med halvårsskiftet 2016 (160701), 

samt 

 

att aktuella resurser återgår och förs tillbaka till respektive nämnd/förvaltning i 

Köpings kommun. 

 
________ 

 

Exp. till: Barn- och utbildningsnämnden, Köpings kommun 

 Barn- och utbildningsnämnden, Arboga kommun 

 Socialnämnden, Arboga kommun 

 Barn- och utbildningsnämnden, Kungsörs kommun 

 Socialnämnden, Kungsörs kommun 

 Barn- och ungdomspsykiatrin, Landstinget Västmanland 

 Diariet 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (12) 

 
Datum 

Social- och arbetsmarknadsnämnden 2015-10-28 
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SAN § 102 

Au § 305  Dnr SAN 2015/66  

 

Beslut gällande statsbidrag för utarbetande av lokal överenskommelse 

mellan kommunen och Arbetsförmedlingen – Delegationen för unga till 

arbete 

 

Regeringen beslutade i december 2014 att tillsätta en delegation för större 

genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet, 

delegation för arbete till unga (Dua). Delegationen kommer att fördela medel till 

kommunerna för arbetet med de lokala överenskommelserna mellan kommunen 

och Arbetsförmedling avseende unga arbetslösa enligt fastställda kriterier. 

 

I ett första steg kunde kommuner före den 30 juni 2015 lämna in en 

undertecknad avsiktsförklaring om att senast den 31 december 2015 ingå en 

överenskommelse, enligt fastställda kriterier, och därmed ansöka om upp till 

200 000 kronor i statsbidrag.  

 

Delegationen för unga till arbete har beslutat att bevilja Köpings kommun ett 

bidrag om 200 000 kr. 

 

 

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

 

att notera informationen. 

 
________ 

 

Exp. till: Ekonom Sirpa Järvenpää 

 Diariet  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (12) 

 
Datum 

Social- och arbetsmarknadsnämnden 2015-10-28 
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SAN § 103 

Au § 334 Dnr SAN 2014/137 

 

Driftbudgetuppföljning efter september 2015 

 

Ekonom Sirpa Järvenpää presenterar driftbudgetuppföljning efter september 

månad. 

 

 

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

 

att godkänna driftbudgetuppföljningen efter september månad. 

 
________ 

 

Exp. till: Diariet 

 

 

 

SAN § 104 

 

Redovisning av institutionsplaceringar och utvecklingen av ekonomiskt 

bistånd 

 

Ekonom Sirpa Järvenpää redovisar aktuella siffror gällande institutionsplaceringar, 

samt utvecklingen av ekonomiskt bistånd till och med september månad. 

 

 

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar  
 

att godkänna rapporterna. 

 

 

 

 

 

SAN § 105 

 

Information från förvaltningen 

 

 Verksamhetsutvecklare Maarit Verga förtydligar angående ett 

familjeärende.  

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (12) 

 
Datum 

Social- och arbetsmarknadsnämnden 2015-10-28 
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SAN § 106 

Au § 306 Dnr SAN 2015/93 

 

Beslut i ärende gällande verksamhetstillsyn (dnr 8.4.2-27403/2015) 

 

Den 9 september 2015 genomförde Inspektionen för vård och omsorg (IVO) en 

oanmäld tillsyn vid social- och arbetsmarknadsnämndens HVB Lagunen. 

Tillsynen var huvudsakligen inriktad på att samtala med inskrivna ungdomar. 

Tillsynen granskar även om verksamheten förändrats sedan föregående 

inspektion, samt följer upp tidigare beslut. 

 

I beslutet från IVO går att läsa att de inte funnit några brister i de delar som 

tillsynen avser.  

 

 

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

 

att notera informationen. 
 

________ 

 

Exp. till: Diariet 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (12) 

 
Datum 

Social- och arbetsmarknadsnämnden 2015-10-28 
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SAN § 107 

Au § 307 

SAN § 5 

Au § 11 Dnr SAN 2014/151 

 

Beslut i tillsynsärende (dnr 8.2-32484/2014-3) 

 

Inspektionen för vård och omsorg inkom den 18 december 2014 med en begäran 

om yttrande och handlingar i enskilt ärende. Av nämndens yttrande framgick att 

den enskilda har haft kontakt med nämnden sedan barnsben, och en mängd 

åtgärder har vidtagits för att ge den enskilde vård och stöd. Att nämnden har 

erbjudit vård och behandling till den enskilda som accepterat de planeringar som 

upprättats men inte förmått sig att fullfölja dessa. 

 

IVO beslutar att avsluta ärendet utan vidare utredning.  

 

 

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

 

att notera informationen. 

 
________ 

 

Exp. till: Diariet 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (12) 

 
Datum 

Social- och arbetsmarknadsnämnden 2015-10-28 
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SAN § 108 

Au § 308 Dnr SAN 2015/94 

 

Meddelande om tillsyn och begäran om yttrande och handlingar  

(dnr 8.2-26155/2015) 

 

Inspektionen för vård och omsorg inkom den 18 september 2015 med en begäran 

om yttrande och handlingar i enskilt ärende. 

 

IVO vill att nämndens yttrande beträffande klagomålet innefattar en redogörelse 

för nämndens bedömning i augusti 2015 att upphäva beslut om vård enligt LVU, 

de anmälningar om oro som inkommit efter beslut om att vård enligt LVU upphör, 

samt på vilket sätt nämnden, efter beslut om LVU upphör, planerat och agerat för 

att säkerställa att den enskilde får tillräckligt med hjälp och stöd. 

 

Av skrivelsen framgår att nämnden anser att de åtgärder som vidtagits och de 

insatser som erbjudits och genomförts har utgått från den enskildes behov, från 

möjligheterna till samtycke och de vårdformer som finns att tillgå. Nämndens 

beslut har utgått från gällande lagstiftning. 

 

 

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

 

att fastställa föreliggande skrivelse som yttrande till Inspektionen för vård och 

omsorg, i ärende med dnr. 8.2-26155/2015. 

 
________ 

 

Exp. till: Inspektionen för vård och omsorg 

 Diariet 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (12) 

 
Datum 

Social- och arbetsmarknadsnämnden 2015-10-28 
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SAN § 109 

 

Anmälan av delegationsbeslut, meddelanden och arbetsutskottets protokoll 

 

Delegationsbeslut nr 304-/2015 till och med 20 oktober 2015 delges enligt 

medföljande delegationslista.  

 

Meddelande till och med den 20 oktober 2015 att delges enligt medföljande 

meddelandelista.  

 

Arbetsutskottets protokoll från den 12 oktober delges.  

 

Delegationsbeslut, meddelanden och arbetsutskottets protokoll finns i pärm vid 

nämndens sammanträde. 

 

Anmälningarna föranleder inget beslut. 

 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (12) 

 
Datum 

Social- och arbetsmarknadsnämnden 2015-10-28 
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SAN § 110 

 

Delgivningar att lägga till handlingarna 

 

Domar från Förvaltningsrätten 

 

Dom 2015-09-22 i mål nr 3462-15 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen 

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

 

Dom 2015-09-23 i mål nr 2880-15 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen 

(2001:453), SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

Dom 2015-09-25 i mål nr 3578-15 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen 

(2001:453), SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

Dom 2015-09-25 i mål nr 1787-15 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen 

(2001:453), SoL. Förvaltningsrätten avskriver målet från vidare handläggning. 

 

Dom 2015-09-25 i mål nr 4137-15 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen 

(2001:453), SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

Dom 2015-09-29 i mål nr 3218-15 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen 

(2001:453), SoL. Förvaltningsrätten undanröjer nämndens beslut. 

 

Dom 2015-09-29 i mål nr 3575-15 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen 

(2001:453), SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

Dom 2015-09-30 i mål nr 3506-15 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen 

(2001:453), SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

Dom 2015-10-06 i mål nr 3036-15 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen 

(2001:453), SoL. Förvaltningsrätten upphäver beslutet och återförvisar ärendet till 

nämnd. 

 

Dom 2015-10-07 i mål nr 3684-15 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen 

(2001:453), SoL. Förvaltningsrätten avvisar yrkandet och avslår överklagandet i 

övrigt. 

 

Dom 2015-10-07 i mål nr 3517-15 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen 

(2001:453), SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 


