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Förvaringsplats för protokollet Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, 
Nibblesbackevägen 17, Köping 

Underskrift  ..........................................................................................  
Emma Bertheussen 

  
  

Plats och tid Globen, Forum, Köping kl. 13.15 – 15.10 
 

Beslutande Andreas Trygg (V), ordförande  
Carl-Inge Westberg (S) 
Ann-Marie Lundin (S) 
Abdul Qorbani (S) 
Antigone Pirraku (S) 
Iván Czitrom (L)  
Per Norin (KD) 
Kent Andersson (M), ersättare 
Helen Lindblom (V), ersättare 
Sören Jakobsson (SD), ersättare 
Helena Pettersson (SD), ersättare 

Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän m fl 
Per Ågren (S) David Schanzer-Larsen, förvaltningschef 
Ingvar Olsson (S) Maarit Verga, verksamhetsutvecklare 
Torbjörn Soneryd (S) Urban Soneryd, ekonom 
Gina Lisegran (S) Emma Bertheussen, nämndsekreterare 
Christina Axelsson (S)  Caroline Evenbom, verksamhetsutv. § 80-82, 90-91 
Kent Andersson (M) Radomir Gocic, alkoholhandläggare § 90 
Helen Lindblom (V) Mia Karlsson, LIA-student  
Sören Jakobsson (SD) 
Helena Pettersson (SD)  
   
   
  
   

Justerare Carl-Inge Westberg Paragrafer §§ 80 – 91 

Justeringens tid och plats Köping 2022-09-28 

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

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

 Justerande  ................................................................................  
Carl-Inge Westberg  
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SAN § 80 

Au § 206 Dnr SAN 2022/41 

Effektiviseringar inför verksamhetsåret 2023 

I samband med budget 2023 fick samtliga styrelser och nämnder i uppdrag att hitta 

effektiviseringar motsvarande 0,5% av kostnaderna inför budgetåret 2023. För social- 

och arbetsmarknadsnämndens del motsvarar det 1 042 tkr. 

Förvaltningens förslag är att minska personalresurserna vid Verksamhetsområde 

arbete och försörjning samt vuxenutbildningen med en tjänst vardera, enligt 

nedanstående tabell.  

Effektiviseringsåtgärd Total effekt Effektivisering per år 

2023 2024 2025 2026 

Minskad personalresurs 521 521 521 521 521 

Minskad personalresurs 521 521 521 521 521 

 1 042 1 042 1 042 1 042 1 042 

 

Förslaget är behandlat vid MBL-forum där Lärarnas Riksförbund meddelar att de 

motsätter sig kraven om neddragning av lärar-/pedagogtjänst i syfte att effektivisera, 

samt anser att en risk- och konsekvensanalys behöver göras på berörd arbetsplats 

tillsammans med skyddsombud.   

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att presentera de föreslagna effektiviseringarna och konsekvenser för 
Kommunstyrelsen. 

_________ 

Exp. till:  Kommunstyrelsen 
Diariet 
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SAN § 81 

Au § 207 Dnr SAN 2021/37 

Delårsrapport 2 

Verksamhetsutvecklare Maarit Verga presenterar delårsrapport 2.  

Av rapporten framgår att social- och arbetsmarknadsnämnden redovisar en positiv 

avvikelse avseende kostnaderna för ekonomiskt bistånd till och med augusti månad. 

Överskottet mot budget är en direkt följd av ett minskat antal hushåll som erhållit 

bistånd under årets första åtta månader. 

En stor negativ avvikelse redovisas för nämndens kostnader till barn- och 

ungdomsvård, till och med augusti minus 4,0 Mkr. Kostnaderna för barn- och 

ungdomsvården har överstigit anslagen under de senaste åren, i första hand med 

anledning av kostnader för placeringar vid vård utanför det egna hemmet. Under 

innevarande år har antalet placeringar av barn och unga i familjehem ökat i jämförelse 

med samma period föregående år. 

Under perioden januari till augusti visar vuxenutbildningen ett negativt resultat både 

för grundläggande utbildning och gymnasial utbildning. Budgetöverskridandet avser 

personalkostnader som förväntas minska under hösten genom minskad lärarresurs. 

Social- och arbetsmarknadsnämndens prognos för helåret är +/- 0 kr. 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna delårsrapporten.  

_________ 

Exp. till:  Diariet 

 

 

SAN § 82 

Redovisning av placeringar samt utveckling av ekonomiskt bistånd 

Ekonom Urban Soneryd redovisar aktuella siffror gällande bland annat 

institutionsplaceringar och utvecklingen av ekonomiskt bistånd till och med augusti 

månad. 

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna rapporterna. 

 

Nämnden ajournerar sig 15 min.  
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SAN § 83 

Au § 210 Dnr SAN 2022/41 

Budgetförslag inför 2023 

Social- och arbetsmarknadsnämnden har i budgetförslag för 2023 fokuserat på 

nämndens större redovisade och prognostiserade avvikelser, ekonomiskt bistånd och 

arbetsmarknadsinsatser samt barn- och ungdomsvården inom individ- och 

familjeomsorgen (IFO).  

Nämnden prognostiserar för innevarande år ett överskott för ekonomiskt bistånd, 

men bedömer att utbudet av arbetsmarknadsinsatser behöver utökas mer än tidigare 

med hänvisning till den lågkonjunktur som aviseras. Förstärkningen av nämndens 

insatser för att möta konsekvenser av hög inflation och lågkonjunktur sker genom 

intern omfördelning av medel. 

Nämnden bedömer det nödvändigt att resurserna inom IFOs barn- och ungdomsvård 

utökas för att utredning och insatser ska kunna bedrivas ändamålsenligt och rättssäkert 

och äskar om utökad ram i budget 2023 och framåt. Nämndens anslag för köpt 

heldygnsvård på institution och vård i familjehem behöver anpassas till realistiska 

nivåer.  

Nämnden avser äska om en ramökning om 7 500 000 kr enligt nedanstående tabell: 

Verksamhet Kommentar Summa kkr 

IFO, Barn- och 

ungdomsvård 

Resursförstärkning till följd av volymökning och ökat 

insatsbehov 

7 500 

Totalt  7 500 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att fastställa budgetförslaget för 2023. 

_________ 

Exp. till:  Kommunstyrelsen 
 Diariet 
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SAN § 84 

Au § 209 Dnr SAN 2022/80 

Riktlinjer ekonomiskt bistånd 

Nämndens riktlinjer för ekonomiskt bistånd antogs 30 maj 2018. Dessa har nu setts 
över och vissa förändringar har gjorts. I första hand utifrån lagförändringar samt 
omvärldsförändringar. 

En av de större förändringarna är att barnkonventionen nu är lag i Sverige och 
därmed är ordet barnperspektiv utbytt till barnrättsperspektiv.  

De ändringar som gjorts finns bifogade med Riktlinjerna. 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att anta Riktlinjer för ekonomiskt bistånd för Köpings kommun.  

_________ 

Exp. till:  Diariet 

 

 

 

 

SAN § 85 

Au § 208 

Information från förvaltningen 

Förvaltningschef David Schanzer-Larsen har ingen övrig information till nämnden.  

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att notera informationen.  
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SAN § 86 

Au § 211 Dnr SAN 2022/21 

Bokföringsmässig avskrivning av fordringar 

Sekretess! 

 

SAN § 87 

Au § 212 

Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § första stycket FB 

Sekretess! 

 

SAN § 88 

Anmälan av delegationsbeslut, meddelanden och arbetsutskottets protokoll 

Delegationsbeslut nummer 160-170/2022 till och med 20 september 2022 delges enligt 

medföljande delegationslista.  

Inga meddelanden för perioden finns att delge.  

Arbetsutskottets protokoll från 12 september 2022 delges.  

Delegationsbeslut och arbetsutskottets protokoll finns i pärm vid nämndens sammanträde. 

Anmälningarna föranleder inget beslut. 

 

SAN § 89 

Delgivningar att lägga till handlingarna 

Dom från Förvaltningsrätten 

Dom 2022-08-19 i mål nr 2854-22 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2022-08-23 i mål nr 7373-21 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2022-08-31 i mål nr 7722-21 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2022-09-12 i mål nr 389-22 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Beslut från Förvaltningsrätten 

Beslut 2022-09-13 i mål nr 5269-22 gällande omedelbart omhändertagande enligt lagen 

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

nämndens beslut.  
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SAN § 90 Dnr T06-2021-00001 

Tillstånd för försäljning av tobaksvaror enligt 5 kap 3 § LTLP 

Sekretess! 

 

SAN § 91 Dnr SAN 2021/107 

Kompletterande förordnande och delegation till socialjouren, Västerås stad 

Kompletterande socialsekreterare vid socialjouren, Västerås stad som innefattas i 

förordnandet för 2022: 

• Rose-Marie Domberg 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att förordna och ge delegation till den tillagda socialsekreterare vid socialjouren, 
Västerås stad, enligt namnlistan ovan under 2022, 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 

 


