
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) 

Datum 

Social- och arbetsmarknadsnämnden 2019-01-09 

  
 

  

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-01-09 §§ 1 – 4 

Datum för anslags 

uppsättande 

 

2019-01-11 
Datum för  

anslags nedtagande 

 

2019-02-02 

Förvaringsplats för protokollet Social & Arbetsmarknad,  

Nibblesbackevägen 17, Köping 

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

Emma Bertheussen 
 

 

Plats och tid Globen, Forum, Köping kl. 13.00 – 13.20 

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) 

Per Andersson (SD) 

Susanne Arvidsson (SD) 

Helen Lindblom (V), ersättare 

 

Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän m fl 

Per Ågren (S) David Schanzer-Larsen, förvaltningschef 

Torbjörn Soneryd (S) Maarit Verga, verksamhetsutvecklare 

Gina Lisegran (S) Emma Bertheussen, nämndsekreterare 

Christina Axelsson (S) Robert Koivunen, alkoholhandläggare 

Kent Andersson (M) Jenny Rosendal, administratör 

Helen Lindblom (V) 

Anne-Marie Düring (L)  

    

 

  

  

 

  

   

  

  

  

  

Justerare Carl-Inge Westberg Paragrafer §§ 1 – 4 

Justeringens tid och plats Köping 2019-01-09 

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

Emma Bertheussen 

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

Andreas Trygg 

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

Carl-Inge Westberg 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (5) 

Datum 

2019-01-09 

Social- och arbetsmarknadsnämnden  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 

 

SAN § 1 SAN 2019/1 

 

Val av arbetsutskott 

Enligt reglemente ska nämnden inom sig för mandatperioden 2019 – 2022 utse ett 

arbetsutskott bestående av fem ledamöter och fem ersättare, samt en ordförande och en 

vice ordförande i utskottet. 

 

Carl-Inge Westberg (S) framför majoritetens förslag, som lyder Carl-Inge Westberg 

(S), Torbjörn Holmström (M), Andreas Trygg (V) och Iván Czitrom (L) till ordinarie 

ledamöter i arbetsutskottet. 

 

Sverigedemokraterna föreslår Per Andersson (SD) till ordinarie ledamot i 

arbetsutskottet. 

 

Carl-Inge Westberg (S) framför majoritetens förslag, som lyder Ann-Marie Lundin 

(S), Kent Andersson (M), Birgitta Hedblom (V) och Anne-Marie Düring (L) till 

ersättare i arbetsutskottet. 

 

Sverigedemokraterna föreslår Susanne Arvidsson (SD) till ersättare i arbetsutskottet. 

 

Carl-Inge Westberg föreslår Andreas Trygg (V) till ordförande i arbetsutskottet och 

Iván Czitrom (L) till vice ordförande i arbetsutskottet.  

 

 

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

 

att till ledamöter i arbetsutskottet utse Carl-Inge Westberg (S), Torbjörn 

Holmström (M), Andreas Trygg (V), Iván Czitrom (L) och Per Andersson 

(SD) samt 

 

att till ersättare i arbetsutskottet utse Ann-Marie Lundin (S), Kent 

Andersson (M), Birgitta Hedblom (V), Anne-Marie Düring (L) och 

Susanne Arvidsson (SD), samt 

 

att utse Andreas Trygg (V) till ordförande i arbetsutskottet och Iván Czitrom (L) till 

vice ordförande i arbetsutskottet. 

 
________ 

 

Exp. till: Enhetschefer för vbf. 

 Ledamöter och ersättare i arbetsutskottet 

 Diariet 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (5) 

Datum 

2019-01-09 

Social- och arbetsmarknadsnämnden  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 

 

SAN § 2  Dnr SAN 2018/124 

 

Sammanträdesdagar – Social- och arbetsmarknadsnämnden 2019 

 

Förslag till sammanträdesplan 2019 presenteras.  

 

Av förslaget framgår bland annat att nämndsammanträdet i mars ska hållas i samband 

med nämndens framtidsdagar 2019 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 2019 med början klockan 13.15: 

 

30/1, 27/2, 28/3, 24/4, 29/5,19/6, 28/8, 25/9, 30/10, 27/11 och 18/12, samt 

 

att nämndens framtidsdagar 2019 hålls den 27-28 mars, 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 (5) 

Datum 

2019-01-09 

Social- och arbetsmarknadsnämnden  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 

 

SAN § 3  Dnr SAN 2019/2 

 

Val till kommunala handikapprådet 

 

Social- och arbetsmarknadsnämnden har att för mandatperioden 2019-2022 utse en 

ledamot med ersättare att ingå i kommunala handikapprådet. 

 

Carl-Inge Westberg (S) föreslår Ann-Marie Lundin (S) som ordinarie ledamot och Per 

Norin (KD) som ersättare i kommunala handikapprådet. 

 

 

Beslut  

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

 

att välja Ann-Marie Lundin (S) till ledamot och Per Norin (KD) till ersättare i 

kommunala handikapprådet.  

 

______ 
 

Exp. till: Kommunala handikapprådet 

Diariet 
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (5) 

Datum 

2019-01-09 

Social- och arbetsmarknadsnämnden  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 

 

SAN § 4 

Au § 262 Dnr SAN 2018/134 

 

Förordnande och delegation till socialsekreterare vid socialjouren i Västerås 2019 

 

Köpings kommun har sedan 2008 ett avtal med socialjouren i Västerås stad. Avtalet 

innebär att socialjouren ansvarar för ett hantera akuta enskilda ärenden utanför 

kontorstider, kvällar nätter och helger. Övriga kommuner i Västmanlands län har 

motsvarande avtal vilket innebär att socialjouren i Västerås servar hela länet.  

 

Sociala enheten, Västerås stad utgör arbetsgivare och står för arbetsledarskap, 

förordnandet förutsätter att denna anställning fortgår. Förordnandet innebär att berörda 

personer under nämnda tidsperiod 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 gällande 

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU och Lag om vård av 

missbrukare i vissa fall, LVM.  

 

Socialsekreterare vid socialjouren, Västerås stad som innefattas i förordnandet under 

tiden 1 januari – 31 december 2019: 

 

Anna-Lena Olsson 

Birgitta Vikergård 

Ingbritt Sandström  

Kerstin Brask 

Louise Andersson 

Åsa Hjelting 

Annah Ekbäck Filipsson 

Lorenny Stenbäck 

Marielle Roos 

Marie Ylönen 

Golaleh Amjadi  

Petter Filipsson 

Yvonne Göransson 

Sara Ström 

 

 

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

 

att förordna och ge delegation till socialsekreterare vid socialjouren, Västerås stad, 

enligt ovannämnda namnlista, under tiden 10 januari – 31 december 2019, varvid 

förordnandet innebär att personerna 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 

 


