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Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl. 13.15 – 14.40 
 

Beslutande Andreas Trygg (V), ordförande  
Carl-Inge Westberg (S) 
Ann-Marie Lundin (S) 
Abdul Qorbani (S) 
Antigone Pirraku (S) 
Birgitta Hedblom Jacobsson (V) 
Iván Czitrom (L) § 68-71 
Per Norin (KD) 
Per Andersson (SD) 
Kent Andersson (M), ersättare 
Sören Jakobsson (SD), ersättare 
Per Ågren (S), ersättare § 72-79 

Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän m fl 
Per Ågren (S) David Schanzer-Larsen, förvaltningschef 
Ingvar Olsson (S) Urban Soneryd, ekonom 
Gina Lisegran (S) Emma Bertheussen, nämndsekreterare 
Christina Axelsson (S)  Caroline Evenbom, verksamhetsutvecklare § 68-70 
Kent Andersson (M) Pernilla Einan, enhetschef § 68 
Sören Jakobsson (SD) 
Helena Pettersson (SD)  
   
   
  
   Justerare Per Norin Paragrafer §§ 68 – 79 

Justeringens tid och plats Köping 2022-08-31 

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

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

 Justerande  ................................................................................  
Per Norin  
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SAN § 68 

Au § 185 

TEMA – sommarrapporter från verksamheterna 

Social- och arbetsmarknadsnämnden och arbetsutskottet får utförliga rapporter från 

förvaltningens verksamheter om hur sommaren fortlöpt. 

Enhetschef Pernilla Einan informerar nämnden om hur ungdomsteamets arbete under 

sommaren har fungerat. 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att notera informationen.  

 

 

 

 

 

 

 

SAN § 69 

Au § 186 

Information om läget i Ukraina 

Verksamhetsutvecklare Caroline Evenbom ger nämnden information om läget i 

Ukraina och i Köping efter införandet av nya lagen.  

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att notera informationen. 
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SAN § 70 

Au § 187 Dnr SAN 2022/40 

Rapportering av ej verkställda beslut 

Verksamhetsutvecklare Maarit Verga har kontrollerat nämndens ej verkställda beslut 

för kvartal två 2022, för eventuell rapportering till Inspektionen för vård och omsorg.  

Nämnden har inga beslut som inte är verkställda. 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna rapporten.  

_________ 

Exp. till:  Kommunfullmäktige 
 Diariet 

 

 

 

 

SAN § 71 

Au § 188 Dnr SAN 2021/107 

Kompletterande förordnande och delegation till socialjouren, Västerås stad 

Kompletterande socialsekreterare vid socialjouren, Västerås stad som innefattas i 

förordnandet för 2022: 

• Magnus Danielsson 

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 
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SAN § 72 Dnr SAN 2021/37 

Månadsrapport efter juli månad 

Ekonom Urban Soneryd går igenom månadsrapporten efter juli månad. 

Avvikelse till och med juli är en positiv avvikelse på 1,2 mkr. Den negativa 
budgetavvikelsen inom barn- och ungdomsvården beror på en ökad ärendemängd 
från 2021 där flera barn och unga utretts och som är i behov av vård och/eller skydd 
på institution eller familjehem. Detta underskott balanseras upp av en positiv 
budgetavvikelse inom ekonomiskt bistånd. Det är ett resultat av nämndens strategi att 
minska antalet hushåll med ekonomiskt bistånd genom offensiva 
arbetsmarknadsåtgärder. 

Prognosen för året är ett nollresultat. 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna driftbudgetuppföljningen.  

_________ 

Exp. till:  Diariet   
 
 
 
 
 
 

SAN § 73 

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 juli 

månad. 

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna rapporterna. 
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SAN § 74 
Au § 190  Dnr SAN 2021/127 

Meddelande om klagomål (IVO dnr 3.4.2-48572/2021) 

Sekretess! 
 

 

SAN § 75 
Au § 191  Dnr SAN 2022/57 

Meddelande om klagomål (IVO dnr 3.4.2-20416/2022) 

Sekretess! 
 

 

SAN § 76 
Au § 192  Dnr SAN 2022/60 

Meddelande om klagomål (IVO dnr 3.4.2-22210/2022) 

Sekretess! 
 

 

SAN § 77 

Au § 193 

Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § första stycket FB 

Sekretess! 
 

 

SAN § 78 

Anmälan av delegationsbeslut, meddelanden och arbetsutskottets protokoll 

Delegationsbeslut nummer 122-159/2022 till och med 22 augusti 2022 delges enligt 

medföljande delegationslista.  

Meddelanden till och med 22 augusti 2022 delges enligt medföljande meddelandelista.  

Arbetsutskottets protokoll från 27 juni, 1 augusti och 15 augusti 2022 delges.  

Delegationsbeslut, meddelanden och arbetsutskottets protokoll finns i pärm vid nämndens 

sammanträde. 

Anmälningarna föranleder inget beslut. 
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SAN § 79 

Delgivningar att lägga till handlingarna 

Dom från Förvaltningsrätten 

Dom 2022-05-31 i mål nr 5768-21 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2022-05-31 i mål nr 6641-21 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2022-06-07 i mål nr 5676-21 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2022-06-09 i mål nr 4011-21 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2022-07-13 i mål nr 3605-22 gällande beredande av vård enligt lagen (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Förvaltningsrätten bifaller nämndens 

ansökan. 

Dom 2022-07-19 i mål nr 3366-22 gällande beredande av vård enligt lagen (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Förvaltningsrätten bifaller nämndens 

ansökan. 

Dom 2022-08-11 i mål nr 4391-22 gällande beredande av vård enligt lagen (1988:870) om 

vård av missbrukare i vissa fall, LVM. Förvaltningsrätten bifaller nämndens ansökan. 

Beslut från Förvaltningsrätten 

Beslut 2022-06-10 i mål nr 3337-22 gällande omedelbart omhändertagande enligt lagen 

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

nämndens beslut. 

Beslut 2022-06-14 i mål nr 3366-22 gällande omedelbart omhändertagande enligt lagen 

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

nämndens beslut. 

Beslut 2022-06-27 i mål nr 3605-22 gällande omedelbart omhändertagande enligt lagen 

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

nämndens beslut. 

Beslut 2022-06-27 i mål nr 3641-22 E gällande omedelbart omhändertagande enligt lagen 

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

nämndens beslut. 

Beslut 2022-06-27 i mål nr 3641-22 E gällande beredande av vård enligt lagen (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU; fråga om avskrivning. Förvaltningsrätten 

avskriver målet från vidare handläggning. 

Beslut 2022-07-06 i mål nr 3337-22 gällande beredande av vård enligt lagen (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU; fråga om avskrivning. Förvaltningsrätten 

avskriver målet från vidare handläggning. 
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SAN § 79 forts. 

Delgivningar forts. 

Beslut 2022-07-26 i mål nr 4391-22 gällande omedelbart omhändertagande enligt lagen 

(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. Förvaltningsrätten fastställer nämndens 

beslut. 

Beslut 2022-07-27 i mål nr 4068-22 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

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

Beslut 2022-07-27 i mål nr 4209-22 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

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

Beslut 2022-07-29 i mål nr 4390-22 E gällande omedelbart omhändertagande enligt lagen 

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

Förvaltningsrätten avskriver målet från vidare handläggning. 

Domar från Kammarrätten 

Dom 2022-06-14 i mål nr 3660-22 gällande omedelbart omhändertagande enligt lagen 

(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Kammarrätten avslår 

överklagandet. 

Dom 2022-06-30 i mål nr 4229-22 gällande omedelbart omhändertagande enligt lagen 

(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Kammarrätten avslår 

överklagandet. 

Dom 2022-08-04 i mål nr 2867-22 gällande beredande av vård enligt lagen (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Kammarrätten avslår överklagandet.  


