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Anne-Marie Düring (L)  
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Underskrifter Sekreterare  ................................................................................  
Emma Bertheussen 

 Ordförande  ................................................................................  
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 Justerande  ................................................................................  
Carl-Inge Westberg  
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SAN § 61 

Au § 162  Dnr SAN 2020/46 

Delårsrapport 2 

Förvaltningschef David Schanzer-Larsen presenterar delårsrapport 2 samt 
driftbudgetuppföljning efter augusti. 

Av rapporten framgår avvikelse till och med augusti är -101 000 kronor, prognosen 
för helår är +200 000 kronor. Det prognostiserade överskottet utgår från att 
underskottet på barn- och ungdomsvården kompenseras genom lägre 
kostnadsutveckling inom ekonomiskt bistånd.  

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna delårsrapporten.   

_________ 

Exp. till:  Diariet 

 

 

 

 

 

SAN § 62 

Redovisning av placeringar samt utveckling av ekonomiskt bistånd 

Förvaltningschef David Schanzer-Larsen redovisar aktuella siffror gällande 

institutionsplaceringar och utvecklingen av ekonomiskt bistånd till och med augusti 

månad. 

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna rapporterna. 
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SAN § 63 
Au § 163  Dnr SAN 2020/116 

Uppföljning av internkontroll 

Förvaltningen har gjort en delårsuppföljning av vissa av de granskningsområden som 
nämnden beslutade om i december 2020. Verksamhetsutvecklare Maarit Verga går 
igenom uppföljningen vid nämndens sammanträde. 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna uppföljningen.   

_________ 

Exp. till:  Diariet 

 

 

 

 

 

SAN § 64 

Information från förvaltningen 

Förvaltningschef David Schanzer-Larsen informerar om beslutet i 

Kommunfullmäktige från 27 september gällande organisationsförändringen på kultur- 

och folkhälsoförvaltningen. Från och med 1 november 2021 kommer barn- och 

ungverksamheten flyttas över till social- och arbetsmarknadsnämnden.  
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SAN § 65 
Au § 164  Dnr SAN 2021/89 

Information om En vecka fri från våld 

Vecka 47 arrangeras En vecka fri från våld, en temavecka då Sveriges olika myndigheter, 
regioner, kommuner och civilsamhälle anordnar olika aktiviteter för att 
uppmärksamma våld, övergrepp och förtryck. Veckan syftar till att uppmärksamma 
vikten av våldsförebyggande arbete för att förebygga mäns och killars våld med 
särskilt fokus på våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och prostitution och 
människohandel.  

Förvaltningen har presenterat ett förslag på olika aktiviteter för Brottsförebyggande 
rådet. 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att notera informationen. 

_________ 

Exp. till:  Diariet 

 

 

 

 

 

SAN § 66 
Au § 165  Dnr SAN 2020/117 

Delrapport § 37-medel 

I oktober 2020 beviljades social- och arbetsmarknadsnämnden 713 000 kronor till 
insatsen Stärkt etablering genom traumamedveten omsorg från Länsstyrelsen i Västmanlands 
län. 

En delrapport har skickats till Länsstyrelsen och presenteras för nämnden. I rapporten 
går att läsa under våren genomfördes den första utbildningsinsatsen mot 
vuxenutbildningens personal i hela KAK-området. Två utbildningstillfällen är bokade 
till hösten för personal som arbetar inom arbetsmarknadsenheten, ekonomiskt bistånd 
samt individ- och familjeomsorgen. 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att notera informationen. 

_________ 

Exp. till:  Diariet 
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SAN § 67 

Au § 166 Dnr SAN 2021/38 

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 att de bör avskrivas då den enskilde har avlidit 

och utmätningsbara tillgångar saknas.  

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att avskriva fordringar i enlighet med förvaltningens skrivelse daterad den 31 augusti 
2021.  

_________ 

Exp. till:  Ekonomikontoret 
 Ekonomisekreterare Sara Drigoris 

 Diariet 
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SAN § 68 
Au § 167  Dnr SAN 2021/76 

Utredning enligt 14 kap 6 § SoL om missförhållanden, lex Sarah 

Sekretess! 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att anmäla händelsen som ett allvarligt missförhållande enligt 14 kap 7 § 
Socialtjänstlagen till Inspektionen för vård och omsorg.   

_________ 

Exp. till:  Inspektionen för vård och omsorg 

 Diariet 

 

 

 

 

 

SAN § 69 

Anmälan av delegationsbeslut, meddelanden och arbetsutskottets protokoll 

Delegationsbeslut nummer 196-218/2021 till och med 17 september 2021 delges enligt 

medföljande delegationslista.  

Meddelanden till och med 17 september 2021 delges enligt medföljande meddelandelista.  

Arbetsutskottets protokoll från 25 augusti och 13 september 2021 delges.  

Delegationsbeslut, meddelanden och arbetsutskottets protokoll finns i pärm vid nämndens 

sammanträde. 

Anmälningarna föranleder inget beslut. 
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SAN § 70 

Delgivningar att lägga till handlingarna 

Domar från Förvaltningsrätten 

Dom 2021-08-20 i mål nr 7483-20 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2021-08-20 i mål nr 2077-21 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2021-08-24 i mål nr 6049-20 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2021-08-31 i mål nr 3683-21 gällande beredande av vård enligt lagen (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Förvaltningsrätten bifaller ansökan enligt § 2 

och avslår enligt § 3. 

Dom 2021-09-14 i mål nr 1489-21 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2021-09-17 i mål nr 8624-20 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Beslut från Förvaltningsrätten 

Beslut 2021-08-23 i mål nr 4099-21 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL; fråga om avskrivning. Förvaltningsrätten avskriver målet från vidare handläggning. 

Beslut 2021-08-25 i mål nr 4981-21 gällande omedelbart omhändertagande enligt lagen 

(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU; fråga om avskrivning. 

Förvaltningsrätten avskriver målet från vidare handläggning. 

Beslut 2021-08-25 i mål nr 4982-21 gällande omedelbart omhändertagande enligt lagen 

(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU; fråga om avskrivning. 

Förvaltningsrätten avskriver målet från vidare handläggning. 

Beslut 2021-08-27 i mål nr 4755-21 E gällande omedelbara omhändertaganden enligt lagen 

(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU; fråga om avskrivning. 

Förvaltningsrätten avskriver målet från vidare handläggning. 

Beslut 2021-09-06 i mål nr 5546-21 gällande omedelbart omhändertagande enligt lagen 

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

nämndens beslut. 


