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SAN § 93 

Au § 265 Dnr SAN 2022/92 

Slutredovisning av projekt Riktade insatser för nyanlända och flerspråkiga barn 

och elevers utbildning i Köpings kommun 

I december 2019 beviljades Köpings kommun medel från Skolverket för att använda i 

riktade insatser inom nyanländas lärande. Projekttiden sträckte sig från januari 2020 till 

augusti 2022, och projektet syftar till att genomföra insatser som stärker skolornas 

förmåga att erbjuda utbildning av hög och likvärdig kvalitet för nyanlända och 

flerspråkiga barn och elever.  

Arbetet i projektet har fokuserats på två större områden: Undervisning och lärande samt 

Styrning och utveckling av verksamheten. Området Styrning och utveckling av verksamheten har 

haft fokus på att bygga en organisation som säkerställer att våra nyanlända och 

flerspråkiga elever erbjuds en undervisning av hög och likvärdig kvalitet. Området 

Undervisning och lärande har haft fokus på kompetensutvecklingsinsatser för medarbetare 

inom alla skolformer. 

Vid nämndens sammanträde presenterar styrgruppen slutredovisningen efter 

projektet. 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att notera informationen. 

_________ 

Exp. till:  Diariet 
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SAN § 94 

Au § 267 Dnr SAN 2022/38 

Länsgemensam överenskommelse om samverkan för barns och ungas hälsa 

I mars 2022 beslutade social- och arbetsmarknadsnämnden att föreslå 
Kommunstyrelsen att ställa sig bakom samverkansöverenskommelsen. Det är ett 
styrdokument för kommuner i Västmanlands län och Region Västmanland med syfte 
att stödja berörda aktörer i samverkansfrågor rörande barns och ungas hälsa, samt 
stärka samverkan mellan parterna. 

Nu är den länsgemensam överenskommelsen färdig och antagen, och nämnden får ta 
del av dokumentet för kännedom. 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att notera informationen.  

_________ 

Exp. till:  Diariet 

 

 

 

 

 

 

SAN § 95 

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 § 96 

Au § 268 Dnr SAN 2021/104 

Redovisning av internkontroll 2022 

Enligt de kommunala riktlinjerna ska nämndens internkontrollplan årligen följas upp 

och redovisas för nämnden. I 2021 års internkontrollplan finns följande 

granskningsområden: 

1. Otillräcklig stödform/insatser på hemmaplan, risk att den unge placeras på 

institution och introduceras djupare i kriminalitet. 

2. Svårigheter att upprätthålla rutin för gallring enligt Socialtjänstlagen. 

3. Brist på familjehem. 

4. Rutin för anpassad och nödvändig tillsyn i sociala bostäder. 

5. En utökad distansundervisning försvårar möjligheten för vissa elever/grupper 

att uppnå goda studieresultat, detta då skolan har svårare att anpassa 

undervisningen efter elevernas behov och förutsättningar. 

6. Försörjningsstödstagare får ta del av offensiv anställning får bristande 

kompetensutveckling och uppföljning under anställningstiden med risk för 

återgång till bidragsberoende. 

Av uppföljningen framgår att samtliga granskningsområden har kontrollerats, att 

avvikelser har påträffats vid fem av sex kontroller och att åtgärder fortfarande pågår 

vid fyra granskningsområden. 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att fastställa uppföljningen av internkontroll 2021 för avlämning till 

Kommunstyrelsen.  

_________ 

Exp. till:  Kommunstyrelsen 

Kommunrevisorerna 

Diariet   
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SAN § 97 

Au § 238 

Au § 266 Dnr SAN 2021/37 

Månadsrapporter efter september och oktober 

Ekonom Urban Soneryd presenterar månadsrapporten.  

Av rapporterna framgår att social- och arbetsmarknadsnämnden redovisar en negativ 
budgetavvikelse inom barn- och ungdomsvård, beroende på en ökad ärendemängd 
från 2021. Detta underskott balanseras upp av en positiv budgetavvikelse inom 
ekonomiskt bistånd, som är ett resultat av nämndens strategi att minska antalet hushåll 
med ekonomiskt bistånd genom offensiva arbetsmarknadsåtgärder. 

Nämnden prognostiserar ett resultat på +/- 0 kr för 2022. 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna rapporterna. 

_________ 

Exp. till:  Diariet 

 

 

 

 

 

SAN § 98 

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 oktober 

månad. 

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna rapporterna. 
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SAN § 99 

Au § 240 Dnr SAN 2022/89 

Sammanträdesdagar för social- och arbetsmarknadsnämnden 2023 

Förslag till sammanträdesplan 2023 presenteras.  

Av förslaget framgår att årets första sammanträde hålls onsdag 11 januari i samband 

med ett utbildningstillfälle för den nya nämnden för mandatperioden 2023-2026.  

Enligt förslag ska nämndsammanträdet i mars hålls i samband med nämndens 

framtidsdagar 2023 och en halvdag om kvalitet hålls i samband med 

novembersammanträdet.  

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att fastställa första sammanträdesdag för social- och arbetsmarknadsnämnden till 

onsdag 11 januari 2023, samt  

att hänvisa till nya nämnden att fatta beslut kring övriga datum för 

sammanträdesdagar 2023.  

_________ 

Exp. till:  Diariet 
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SAN § 100 

Au § 241 Dnr SAN 2022/40 

Rapportering av ej verkställda beslut 

Verksamhetsutvecklare Maarit Verga har kontrollerat nämndens ej verkställda beslut 

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

Social- och arbetsmarknadsnämnden har inga beslut som inte är verkställda. 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna rapporten.  

_________ 

Exp. till:  Kommunfullmäktige 
 Diariet 
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SAN § 101 
Au § 271  Dnr SAN 2022/93 

Meddelande om klagomål (IVO dnr 3.4.2-30950/2022) 

Till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har det inkommit ett klagomål på 
socialtjänsten i Köpings kommun. IVO avslutar ärendet och lämnar det till nämnden 
för hantering. 

Av utredningen framgår att det inte framkommer något under granskningen som 
kräver åtgärder.  

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att notera informationen. 

_________ 

Exp. till:  Diariet 
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SAN § 102 

Anmälan av delegationsbeslut, meddelanden och arbetsutskottets protokoll 

Delegationsbeslut nummer 171-218/2022 till och med 18 november 2022 delges enligt 

medföljande delegationslista.  

Meddelanden till och med 18 november 2022 delges enligt medföljande meddelandelista  

Arbetsutskottets protokoll från 10 oktober, 31 oktober, 7 november och 21 november 2022 

delges.  

Delegationsbeslut, meddelanden och arbetsutskottets protokoll finns i pärm vid nämndens 

sammanträde. 

Anmälningarna föranleder inget beslut. 

 

 

 

SAN § 103 

Delgivningar att lägga till handlingarna 

Dom från Förvaltningsrätten 

Dom 2022-09-19 i mål nr 2885-22 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2022-09-19 i mål nr 8532-21 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2022-09-23 i mål nr 2539-22 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2022-10-11 i mål nr 35-22 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2022-10-18 i mål nr 5306-21 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. Förvaltningsrätten återförvisar del av mål samt avslår överklagandet i övrigt. 

Dom 2022-10-21 i mål nr 8399-21 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2022-10-25 i mål nr 8265-21 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2022-10-31 i mål nr 6646-21 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2022-10-31 i mål nr 2173-21 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 

Förvaltningsrätten återförvisar målet till nämnd. 

Dom 2022-11-02 i mål nr 134-22 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
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SAN § 103 forts. 

Dom 2022-11-02 i mål nr 7122-21 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2022-11-02 i mål nr 5776-22 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2022-11-08 i mål nr 50-22 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2022-11-08 i mål nr 1321-22 gällande tillstånd enligt lagen (2018:2088) om tobak och 

liknande produkter, LTLP. Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet. 

Dom 2022-11-10 i mål nr 1646-22 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2022-11-11 i mål nr 2137-22 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2022-11-14 i mål nr 1020-22 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Beslut från Förvaltningsrätten 

Beslut 2022-09-26 i mål nr 1423-22 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 

Förvaltningsrätten avskriver målet från vidare handläggning. 

Beslut 2022-10-04 i mål nr 5269-22 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 2022-10-11 i mål nr 5919-22 gällande omedelbart omhändertagande enligt lagen 

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

nämndens beslut.  

Beslut 2022-10-21 i mål nr 6201-22 gällande omedelbart omhändertagande enligt lagen 

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

nämndens beslut.  

 


