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Anslagsbevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Social- och arbetsmarknadsnämnden  

Sammanträdesdatum 2021-06-16  §§ 41 – 51  

Datum för anslags uppsättande 2021-06-22 Datum för anslags nedtagande 2021-07-14  

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

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

  
  

Plats och tid Teatern, Forum, Köping kl. 13.10 – 14.30 

Beslutande Andreas Trygg (V), ordförande 
Carl-Inge Westberg (S) 
Ann-Marie Lundin (S) 
Abdul Qorbani (S) 
Antigone Pirraku (S) 
Birgitta Hedblom Jacobsson (V) 
Per Norin (KD) §§ 42-51 
Per Andersson (SD) 
Susanne Arvidsson (SD) 
Kent Andersson (M), ersättare 
Anne-Marie Düring (L), ersättare  
Taina Malmgren (C), ersättare §41 
 

Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän m fl 
Kent Andersson (M) David Schanzer-Larsen, förvaltningschef 
Anne-Marie Düring (L) Emma Bertheussen, nämndsekreterare 
Taina Malmgren (C) Liselott Eriksson Niiranen, samordnare 
  

Justerare Per Andersson Paragrafer §§ 41 – 51 

Justeringens tid och plats Köping 2021-06-21 

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

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

 Justerande  ................................................................................  
Per Andersson  
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Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

  
 

SAN § 41 

Au § 104 

Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § första stycket FB 

Sekretess! 

 

SAN § 42 Dnr 20-2021-00004 

Ansökan om tillstånd för servering till allmänheten enligt 8 kap 2 § AL 

Sekretess! 

 

 

SAN § 43 

Au § 113 

Uppföljning av projekt kring barn som bevittnat våld 

Samordnare Liselott Eriksson Niiranen informerar nämnden om det projekt som 

pågår kring barn som bevittnat eller utsatts för våld, hur de arbetar och vad som visat 

sig hittills. 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta 

att notera informationen.  
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SAN § 44 

Au § 105 

Au § 115 Dnr SAN 2020/46 

Budgetuppföljning 1 samt driftbudgetuppföljning efter maj månad 

Förvaltningschef David Schanzer-Larsen presenterar budgetuppföljning 1 för 2021, 

samt driftbudgetuppföljning efter maj månad. 

Rapporten visar att nämnden har ett överskott på drygt 870 000 kr till och med maj, 

för 2021 totalt gör nämnden nollresultat som prognos.   

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna uppföljningarna.  

_________ 

Exp. till:  Diariet 

 

 

 

 

 

SAN § 45 

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 maj 

månad. 

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna rapporterna. 
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SAN § 46 

Au § 107 Dnr SAN 2021/58 

Tillfälligt förordnande av chefsskap sommaren 2021 

Under sommarsemestrarna bör nämnden delegera tillfälliga förordnande av chefsskap.   

Under förvaltningschef David Schanzer-Larsens semester föreslås följande personer 

utses till tillförordnad förvaltningschef under angivna veckor: 

• Vecka 26 – verksamhetsutvecklare Maarit Verga  

• Vecka 27-28 – verksamhetschef Anna Bernanker  

• Vecka 31-33 – rektor Anna-Klara Sjölund  

Under verksamhetschef Anna Bernankers semester föreslås följande personer utses till 

tillförordnad verksamhetschef under angivna veckor:  

• Vecka 26 – enhetschef/verksamhetsutvecklare Eva Isaksson  

• Vecka 29 och 32 – verksamhetsutvecklare Pål Svendsen  

• Vecka 31 – projektledare Kornelia Johansson 

Under verksamhetschef Mats Ringeborns semester vecka 24, 28-31 föreslås att 

teamledare Sophie Lundmark utses till tillförordnad verksamhetschef. 

Under verksamhetschef Josefine Emets semester vecka 30 föreslås att teamledare 

Sanna Blomquist Seiko utses till tillförordnad verksamhetschef. 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse tillförordnad förvaltningschef enligt ovanstående, samt  

att utse tillförordnade verksamhetschefer enligt ovanstående. 

_________ 

Exp. till:  Ledningsgrupp 
 Diariet 
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SAN § 47 

Au § 108 Dnr SAN 2021/53 

Motion – Kostnadsfria mensskydd på kommunens skolor 

Vänsterpartiet har till Kommunfullmäktige lämnat in en motion med förslag att utreda 

hur man kan erbjuda elever i grundskola och gymnasium kostnadsfri utdelning av 

mensskydd. 

Kommunfullmäktige har 22 februari 2021 beslutat att ta upp motionen till behandling 

samt att remittera motionen till kommunstyrelsen. Kommunledningsförvaltningen har 

beslutat att remittera motionen till social- och arbetsmarknadsnämnden och 

utbildningsnämnden för yttrande.  

Av yttrandet framgår social- och arbetsmarknadsnämnden ser positivt på åtgärder som 

kan minska enskilda eller grupper av barns utsatthet och anser att ambitionen i 

motionen är god. Nämnden kan inte uttala sig om utbildningsförvaltningens 

förutsättningar att praktiskt eller ekonomiskt genomföra förslaget i motionen. 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att anta skrivelsen som nämndens yttrande avseende motion om kostnadsfria 
mensskydd på kommunens skolor.  

_________ 

Exp. till:  Kommunledningsförvaltningen 
 Diariet 
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SAN § 48 

Au § 109 Dnr SAN 2020/70 

Delrapport av § 37a-medel 

I juni 2020 beviljades social- och arbetsmarknadsnämnden 750 000 kr till insatsen 

Språkundervisning för föräldralediga – samverkan mellan familjecentralen och Sfi från 

Länsstyrelsen i Jönköpings län.  

En delrapport har skickats till Länsstyrelsen och presenteras för nämnden. I rapporten 

går att läsa att när ansökan gjordes hade pandemin precis startat och det var svårt att 

föreställa sig den omställning som samhället sedan dess har genomgått och hur 

pandemin skulle påverka både människor och verksamheter. Tanken om att kunna 

genomföra gemensamma aktiviteter med både vuxna och barn samt ha aktiviteter där 

etablerade och nyanlända kan delta tillsammans har hittills inte kunnat genomföras. 

Utifrån att förutsättningarna har förändrats så drastiskt så har kommunen ansökt samt 

beviljats en förlängning av tiden för projektet.  

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att notera informationen.  

_________ 

Exp. till:  Diariet  
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SAN § 49 Dnr SAN 2020/131 

Förordnande och delegation till socialjouren, Västerås stad 

Kompletterande socialsekreterare vid socialjouren, Västerås stad som innefattas i 

förordnandet för 2021: 

• Gabriella Hanna 

• Erika Sundström 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att förordna och ge delegation till de tillagda socialsekreterarna vid socialjouren, 
Västerås stad, enligt namnlistan ovan under 2021, 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 

 

 

 
 
SAN § 50 

 
Anmälan av delegationsbeslut, meddelanden och arbetsutskottets protokoll 

Delegationsbeslut nummer 50-85/2021 till och med 8 juni 2021 delges enligt medföljande 

delegationslista.  

Meddelanden till och med den 8 juni 2021 delges enligt medföljande meddelandelista. 

Arbetsutskottets protokoll från 10 maj, 24 maj och 4 juni 2021 delges.  

Delegationsbeslut, meddelanden och arbetsutskottets protokoll finns i pärm vid nämndens 

sammanträde. 

Anmälningarna föranleder inget beslut. 
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SAN § 51 

 
Delgivningar att lägga till handlingarna 

Domar från Förvaltningsrätten 

Dom 2021-04-14 i mål nr 5877-20 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2021-04-14 i mål nr 2440-20 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2021-04-15 i mål nr 3301-20 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. Förvaltningsrätten avvisar överklagandet. 

Dom 2021-04-19 i mål nr 6318-20 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2021-04-28 i mål nr 5062-20 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2021-04-28 i mål nr 4853-20 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2021-04-29 i mål nr 4922-20 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2021-05-04 i mål nr 8898-20 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453),  

SoL. Förvaltningsrätten bifaller överklagandet. 

Dom 2021-05-04 i mål nr 9097-20 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2021-05-04 i mål nr 221-21 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453),  

SoL. Förvaltningsrätten upphäver beslutet och återförvisar målet till nämnd. 

Dom 2021-05-05 i mål nr 5055-20 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2021-05-11 i mål nr 1895-21 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2021-05-18 i mål nr 5178-20 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. Förvaltningsrätten upphäver beslutet och återförvisar målet till nämnd. 

Dom 2021-05-18 i mål nr 6027-20 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2021-05-24 i mål nr 8176-20 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2021-05-24 i mål nr 7127-20 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2021-05-28 i mål nr 918-21 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453),  

SoL. Förvaltningsrätten upphäver beslutet och återförvisar målet till nämnd. 
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Delgivningar forts. 

Dom 2021-06-01 i mål nr 7359-20 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2021-06-03 i mål nr 2767-21 gällande beredande av vård enligt lagen (1990:52) med 

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

ansökan. 

Dom 2021-06-04 i mål nr 5163-20 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Beslut från Förvaltningsrätten 

Beslut 2021-05-05 i mål nr 2611-21 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL; fråga om avskrivning. Förvaltningsrätten skriver av målet. 

Beslut 2021-05-07 i mål nr 2766-21 gällande omedelbart omhändertagande enligt lagen 

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

Förvaltningsrätten skriver av målet. 

Beslut 2021-05-07 i mål nr 2767-21 gällande omedelbart omhändertagande enligt lagen 

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

nämndens beslut. 

Beslut från Kammarrätten 

Beslut 2021-05-11 i mål nr 2824-21 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL; 

fråga om prövningstillstånd. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. 

 

 

 

Ordförande Andreas Trygg önskar nämnden en trevlig sommar! 


