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VÅR VERKSAMHETSPLAN OCH 

STYRMODELL 
Köpings styrmodell bygger på tillitsbaserad styrning. Utifrån Köpings vision 

”Tillsammans skapar vi vår framtid har kommunfullmäktige beslutat om tre 

kommungemensamma utvecklingsmål, vilka har fokus på samhällsutveckling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social- och arbetsmarknadsnämndens grunduppdrag beskrivs utifrån reglemente som 

fastställts av kommunfullmäktige, aktuell lagstiftning för nämndens olika 

ansvarsområden, statliga styrverktyg samt kommunala styrdokument. 

Styrningen av kommunens verksamheter sker genom kvalitetsstyrning, målstyrning 

och ekonomistyrning. Styrningens syfte är att kvalitetssäkra verksamhetens 

grunduppdrag utifrån perspektiven kvalitet, medarbetare och ekonomi samt att 

genom prioriterade områden utveckla och förbättra verksamheten utifrån givna 

resurser. 

KOMMUNGEMENSAMMA 

UTVECKLINGSMÅL 
Köpings kommun har tre kommunövergripande utvecklingsmål med ett eller två 

delmål kopplade till sig. Utvecklingsmålen fokuserar på utvecklingen av det lokala 

samhället och demokratin. Genom våra val och handlingar påverkar vi världen, 

därför har vi kopplat utvecklingsmålen till de globala målen i Agenda 2030. De tre 

kommungemensamma målen är: 

• När vi säger tillsammans så menar vi det 

• Vi växer med ansvar 
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• Det vi erbjuder lockar 

Utvecklingsmål med delmål rapporteras via målsamordnare direkt till 

kommunstyrelsen. 

Målområde 1: när vi säger 'tillsammans' 

menar vi det 

Hit vill vi: Köpings kommun har en levande demokrati där delaktighet och 

kommunikation bygger tillit 

Delmål 

• Vi erbjuder möjligheter att påverka och vara delaktig i utformningen av 
samhället 

• Tillsammans skapar vi förutsättningar för en förbättrad och jämlik folkhälsa 

Målområde 2: vi växer med ansvar 

Hit vill vi: Köping är en hållbar, trygg och inspirerande kommun som ger 

förutsättningar för livskraft 

Delmål 

• Vi skapar förutsättningar för fler bostäder och arbetar för en trygg och 
attraktiv livsmiljö 

• Vi arbetar aktivt för en hållbar miljö och minskad klimatpåverkan 

Målområde 3: det vi erbjuder lockar 

Hit vill vi: Köping är en kommun där människor och företag vill etablera sig 

och växa, och där kompetens både finns och skapas 

Delmål 

• Vi skapar bra förutsättningar för näringslivet genom kompetensutveckling, 
service och myndighetsutövning 

Mer information finns i respektive målområdes handlingsplan. 
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GRUNDUPPDRAG 

Uppdrag och ansvarsområde 

Reglemente för social och- arbetsmarknadsnämnden 

UPPDRAG OCH VERKSAMHET 

1 § Social- och arbetsmarknadsnämnden ska inom sitt ansvarsområde följa vad som 

anges i lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i 

samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att Social- och 

arbetsmarknadsnämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i 

övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 

Social- och arbetsmarknadsnämndens ska medverka till att skapa förutsättningar för 

att tillgodose kommunmedborgarnas rätt till vuxenutbildning, kompetensutveckling, 

arbete, egen försörjning, social trygghet och aktivt deltagande i samhällslivet.  

Social- och arbetsmarknadsnämndens har följande ansvarsområden: 

• Social- och arbetsmarknadsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter vad 

gäller individuellt stöd och förebyggande insatser för barn, unga och vuxna 

enligt socialtjänstlag (2001:453), lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa 

fall och lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).  

• Social- och arbetsmarknadsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter 

enligt socialtjänstlag (2001:453) vad gäller budget- och skuldrådgivning.  

• Social- och arbetsmarknadsnämnden ska ansvara för de uppgifter som 

ankommer på kommunens socialtjänst vad avser flyktingverksamhet och 

migration samt samordna det kommunala flyktingmottagandet.  

• Social- och arbetsmarknadsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter 

enligt skollag (2010:800), vad gäller kommunal vuxenutbildning och 

utbildning för vuxna med utvecklingsstörning.  

• Social- och arbetsmarknadsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter 

enligt socialtjänstlag (2001:453) vad gäller kommunmedborgarnas rätt till 

egen försörjning. Nämnden ska utreda behov av ekonomiskt 

bistånd/försörjningsstöd och erbjuda insatser som bidrar till att den enskilde 

eller familjen blir självförsörjande.  

• Social- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för kommunens 

arbetsmarknadsinsatser.  

• Social- och arbetsmarknadsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter som 

arbetslöshetsnämnd enligt lag (1944:475) om arbetslöshetsnämnd. 

• Social- och arbetsmarknadsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter 

enligt alkohollagen (2010:1622), lag (2018:2088) om tobak och liknande 

produkter, lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel, och 

följdlagstiftning/förordning, vad gäller tillsyn och anmälan samt serverings- 

och försäljningstillstånd. 
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• Social- och arbetsmarknadsnämnden ska ansvara för dödsboanmälningar 

enligt kap. 20 § 8 a ärvdabalken (1958:637).  

• Social- och arbetsmarknadsnämnden ska ansvara för den barn- och 

ungdomsverksamhet inom kommunen som inte regleras i andra nämnders 

reglementen. 

• Social- och arbetsmarknadsnämnden ska särskilt vinnlägga sig om att 

tillvarata olika samordnings- och samverkansmöjligheter som finns dels inom 

och mellan nämndens verksamhetsområden dels i förhållande till andra 

samhällsaktörer. 

Social- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar i övrigt för uppgifter som utförs med 

stöd av lag eller författning där begreppet socialnämnd används, om inte uppgiften 

enligt särskilt fullmäktigebeslut har ålagts annan nämnd. 

ORGANISATION INOM VERKSAMHETSOMRÅDET 

2 § Social- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig 

och ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt 

lagar och andra författningar för verksamheten. 

Nämndens förvaltning utgörs av social- och arbetsmarknadsförvaltningen 

 

 

Förvaltningsorganisation 
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Nämndens grunduppdrag Vuxenutbildning 

Social- och arbetsmarknadsnämnden ska fullgöra kommunens skyldighet att 
tillhandahålla kommunal vuxenutbildning. Målen för kommunal vuxenutbildning 
(Komvux) är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. Vuxenutbildningen 
ska förmedla kunskaper och stödja eleverna så att de kan arbeta och verka i 
samhället. Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studier. Vuxenutbildningen 
ska förmedla sådana kunskaper som utgör den gemensamma referensramen i 
samhället och som utgår från de grundläggande demokratiska värderingarna och de 
mänskliga rättigheterna. 

Kommunal vuxenutbildning omfattar  

• svenska för invandrare (Sfi)  

• grundläggande nivå 

• gymnasial nivå 

• lärvux (särskild utbildning för vuxna) 

• vägledning och information  

• yrkeshögskoleutbildning 

Den kommunala vuxenutbildningen i Köping bedrivs på Kompetenscenter. 
Vuxenutbildningen erbjuder medborgarna undervisning på grundläggande-, 
gymnasial och högskolenivå, yrkesutbildning samt svenskundervisning till invandrare 
(Sfi) och Lärvux för personer med funktionsnedsättning.  

Nämnden har uttalat att vuxenutbildningen ska vara en viktig resurs för att tillgodose 
individens och arbetsmarknadens behov av kompetens samt ett verktyg att höja 
medborgarnas utbildningsnivå. 

Verksamhetsområdets viktigaste styrande dokument 

Lagar och förordningar 

Skollagen (2010:800) 

20 kap. 3 § Kommunerna ska tillhandahålla kommunal vuxenutbildning. 
Utbildningen ska tillhandahållas på grundläggande nivå, gymnasial nivå och som 
svenska för invandrare. 

20 kap. 10 a § Hemkommunen är skyldig att se till att den som avser att påbörja 
utbildning på grundläggande nivå erbjuds studie- och yrkesvägledning. 

20 kap. 11 § En vuxen har rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå från och 
med andra kalenderhalvåret det år då han eller hon fyller 20 år, om han eller hon 

    1. är bosatt i landet, 

    2. saknar sådana kunskaper som normalt uppnås i grundskolan, och 

    3. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

20 kap. 29§ Varje kommun ska aktivt verka för att nå dem i kommunen som har rätt 
till utbildningen och för att motivera dem att delta i utbildningen. 
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Utbildningen ska finnas tillgänglig så snart som möjligt efter det att en rätt till 
utbildning i svenska för invandrare inträtt. Om det inte finns särskilda skäl ska 
utbildningen kunna påbörjas inom tre månader. Varje kommun ska aktivt verka för 
att en nyanländ som omfattas av lagen (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser 
för vissa nyanlända invandrare kan påbörja utbildningen inom en månad från det att 
den nyanlände anmält sig till utbildning i svenska för invandrare hos kommunen. 

Förordning om kommunal vuxenutbildning (2011:1108) 

2 kap. 11 § För varje kurs ska det finnas en kursplan när det gäller kommunal 
vuxenutbildning på grundläggande nivå och särskild utbildning för vuxna på 
grundläggande nivå. Den ska ge utrymme för läraren och eleverna att själva planera 
undervisningen.  

Läroplan för vuxenutbildning (SKOLFS 2012:101)  

Utöver dessa tillkommer Skolverkets föreskrifter och allmänna råd. 

 

Nämndens grunduppdrag Arbete och 

försörjning 
Social- och arbetsmarknadsnämnden ska medverka till att skapa förutsättningar för 
att tillgodose kommunmedborgarnas möjlighet till egen försörjning. Nämnden ska 
utreda behov av ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd enligt reglerna i 
socialtjänstlagen, för enskilda som vistas i kommunen och som saknar medel för sin 
försörjning. Enskilda och familjer kan ha rätt till ekonomiskt bistånd i de fall behovet 
inte kan tillgodoses på annat sätt. I uppdraget ingår att erbjuda insatser som bidrar till 
att den enskilde eller familjen blir självförsörjande och kan leva ett självständigt liv.  

Genom att organisera nämndens enhet för ekonomiskt bistånd och de kommunala 
arbetsmarknadsinsatserna i samma verksamhetsområde optimeras förutsättningarna 
för samplanering och resursutnyttjande i syfte att enskilda ska kunna etablera sig på 
den ordinarie arbetsmarknaden och bli oberoende av försörjningsstöd. 

Personer som är i behov av försörjningsstöd prioriteras för insatser inom 
arbetsmarknadsenheten för att närma sig arbetsmarknaden, och inom den 
kommunala vuxenutbildningen för att stärka sina chanser till egen försörjning genom 
utbildning. 

Nämnden ansvarar för de uppgifter som ankommer på kommunens socialtjänst vad 
avser flyktingverksamhet och integration och samordnar det kommunala 
flyktingmottagandet. Enligt Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa 
nyanlända invandrare ansvarar kommunen för samhällsorientering, undervisning i 
Svenska för invandrare (Sfi) samt bosättning av anvisade enligt Bosättningslagen 
(2016:38). Antalet personer som anvisas till kommunen fastställs årligen som ett 
kommuntal av Länsstyrelsen.  

Ekonomiskt bistånd 

Verksamheten tar emot ansökningar, utreder och fattar beslut om ekonomiskt 
bistånd/försörjningsstöd enligt regler i Socialtjänstlagen och kommunala riktlinjer. 
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Utredningen utgör underlag för bedömning av behovet av insatser som kan öka den 
sökandes förutsättningar att erhålla en egen försörjning. Villkor för att erhålla 
försörjningsstöd är att den enskilda står till arbetsmarknadens förfogande och deltar i 
de kompetenshöjande insatser som erbjuds. 

Arbetsmarknadsinsatser – Jobbcenter 

Via arbetsmarknadsenheten erbjuds kompetenshöjande insatser för att personer ska 
komma in på arbetsmarknaden eller vidare ut i studier. Arbetsmarknadsenheten har 
ett nära samarbete med de statliga myndigheterna Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan, men också med andra aktörer vars uppdrag innehåller insatser för 
att stärka enskilda och grupper till ökad självständighet och förbättrade livsvillkor. 

Verksamhetsområdets viktigaste styrande dokument 

Lagar och förordningar 

Socialtjänstlag (2001:453) 

1 kap. Socialtjänstens mål 

1§ Samhällets socialtjänst ska på demokratins och solidaritetens grund främja människornas 

• ekonomiska och sociala trygghet 

• jämlikhet i levnadsvillkor 

• aktiva deltagande i samhällslivet. 

Socialtjänsten ska under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation 

inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 

Verksamheten ska bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. 

2§ Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. 

Med barn avses varje människa under 18 år. 

4 kap. Rätten till bistånd 

1§ Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har 

rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. 

Den som inte kan försörja sig men som kan arbeta har rätt till försörjningsstöd enligt första stycket 

om han eller hon står till arbetsmarknadens förfogande. Om det finns godtagbara skäl har den 

enskilde rätt till försörjningsstöd även om han eller hon inte står till arbetsmarknadens förfogande. 

Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så 

att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. 

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

Skollag 2010:800, Kap 29, 9§, avseende kommunens aktivitetsansvar 

Kommunala styrdokument 

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 
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Nämndens grunduppdrag Individ- och 

familjeomsorg 

Social- och arbetsmarknadsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter enligt 
socialtjänstlagen vad gäller individuellt stöd och förebyggande insatser för barn, unga 
och vuxna.  

Individ- och familjeomsorgens uppdrag utgår från lagstiftning och innebär bl.a. att 
erbjuda stöd och insatser till barn, familjer och vuxna i utsatta situationer. Nämndens 
insatser ska präglas av en tilltro till människors egen förmåga att påverka sin situation 
och en helhetssyn enligt vilken en enskilds situation och problem ska ses i 
förhållande till hela det sociala sammanhanget och miljön. Frivillighet och 
självbestämmande ska vara vägledande för nämndens insatser. Enligt lagstiftning har 
nämnden ett särskilt ansvar för att insatser och åtgärder till enskilda vid behov är 
samordnade och samplanerade. 

Nämnden har ett långtgående ansvar för barns skydd och uppväxtmiljö vilket innebär 
att nämnden kan tvingas att hos förvaltningsrätt ansöka om att vidta åtgärder även 
när det strider mot en enskilds, vårdnadshavares, vilja (Lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga, LVU). Under särskilda förutsättningar, då en vuxen 
på grund av ett missbruk och beroende utsätter sitt liv och sin hälsa för allvarlig fara, 
kan nämnden behöva ansöka om att vidta åtgärder mot den enskildes samtycke för 
att bryta ett pågående missbruk (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM). 

Individ- och familjeomsorgen har i uppdrag att stödja enskilda vuxna och barn som 
utsätts för hot och våld i nära relationer. Nämnden ska arbeta förebyggande för att 
motverka våld i familjer och ska också erbjuda våldsutövare stöd för att förändra sitt 
beteende. 

Insatserna inom individ- och familjeomsorgen utgår från att frigöra och utveckla den 
enskildes, barnets och familjens egna resurser i syfte att öka förutsättningarna för 
människor att leva ett självständigt liv. 

Nämnden ska inom alla sina verksamheter särskilt beakta barns situation och vid 
beslut som rör barn utgå från vad som är bäst för barnet. 

En grundläggande inriktning för allt arbete inom individ- och familjeomsorgen är att 
insatser i första hand ska erbjudas och genomföras i kommunen, i vuxnas och barns 
naturliga miljö. 

Verksamhetsområde IFO myndighet  

Verksamheten tar emot, förhandsbedömer och utreder ansökningar och anmälningar 
som rör barn, unga och vuxna. Efter utredning fattas beslut om eventuell insats som 
kan genomföras enligt Socialtjänstlagen eller, efter förvaltningsdomstols beslut, 
verkställas enligt speciallagstiftning (LVU, LVM). Verksamheten ansvarar för 
uppföljning av beslutade insatser. 

Verksamheten ansvarar för rekrytering av och stöd till familjehem samt uppföljning 
av och stöd till samhällsvårdade (placerade) barn. 
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Ansvaret för familjerättsliga frågor (vårdnad, boende och umgänge) ligger i 
verksamhetsområdet men bedrivs från 2021 enligt särskilt avtal i samarbete med 
Individ- och familjeomsorgen i Arboga kommun. 

Tillsammans med Verksamhetsområde IFO stöd och behandling ansvarar 
verksamheten för att säkerställa stöd och insatser till barn och vuxna som upplever 
eller utsätts för hot och våld i nära relationer samt att erbjuda insatser till 
våldsutövare. 

Verksamhetsområde IFO stöd och behandling 

Verksamheten erbjuder stödjande och behandlande insatser till barn och föräldrar 
enligt biståndsbeslut samt stödjande och behandlande insatser till vuxna med 
missbruk/beroende (även rörande spel om pengar) eller annan social problematik. 
Stöd och råd kan också erbjudas som så kallad serviceinsats, utan föregående 
utredning och biståndsbeslut. 

Verksamheten ansvarar också för stöd i boende till vuxna, ungdomar och unga vuxna 
samt familjer som erhåller olika former av bostadssociala insatser. Stöd och 
behandlingsinsatser kopplat till våld i nära relation erbjuds till utsatta vuxna och barn. 

Inom verksamheten organiseras Familjerådgivning, Ungdomsmottagning och 
insatserna ungdomstjänst och medling. 

Tillsammans med myndighetsenheterna har verksamheten ett ansvar för samverkan 
med andra kommunala nämnder och huvudmän avseende förebyggande arbete och 
tidiga insatser. 

Verksamhetsområdets viktigaste styrande dokument 

Lagar och förordningar 

Socialtjänstlag (2001:453) 

1 kap. Socialtjänstens mål 

1§ Samhällets socialtjänst ska på demokratins och solidaritetens grund främja människornas 

• ekonomiska och sociala trygghet 

• jämlikhet i levnadsvillkor 

• aktiva deltagande i samhällslivet. 

Socialtjänsten ska under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation 

inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 

Verksamheten ska bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. 

2§ Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. 

Vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- och behandlingsinsatser för barn ska vad som är bäst 

för barnet vara avgörande. 

Med barn avses varje människa under 18 år. 

5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper 

Barn och unga 
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1§ Socialnämnden ska 

• verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden, 

• i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam 

fysisk och social utveckling hos barn och unga, 

• bedriva uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete för att förhindra att barn 

och unga far illa, 

• aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk bland barn och unga av 

alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel eller beroendeframkallande medel samt 

dopningsmedel, 

• aktivt arbeta för att förebygga och motverka spel om pengar bland barn och unga, 

• tillsammans med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs, uppmärksamma och 

verka för att barn och unga inte vistas i miljöer som är skadliga för dem, 

• med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och unga som visat tecken på en 

ogynnsam utveckling, 

• i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och unga som riskerar att utvecklas 

ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och, om barnets eller den unges bästa 

motiverar det, vård och fostran utanför det egna hemmet, 

• i sin omsorg om barn och unga tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som kan 

finnas sedan ett mål eller ärende om vårdnad, boende, umgänge eller adoption avgjorts, och 

• i sin omsorg om barn och unga tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som kan 

finnas sedan vård och fostran utanför det egna hemmet upphört eller sedan verkställighet av 

sluten ungdomsvård upphört. 

Missbrukare 

9§ Socialnämnden ska aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren får den hjälp och vård som 

han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket. Nämnden ska i samförstånd med den 

enskilde planera för hjälpen och vården och noga bevaka att planen fullföljs. 

Brottsoffer 

11§ Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och dennes 

närstående får stöd och hjälp. 

Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra 

övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. 

Socialnämnden ansvarar för att ett barn, som utsatts för brott, och dennes närstående får det stöd 

och den hjälp som de behöver. 

Socialnämnden ska också särskilt beakta att ett barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av 

eller mot närstående är offer för brott och ansvara för att barnet får det stöd och den hjälp barnet 

behöver. 
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Våldsutövare 

11 a §/Träder i kraft I:2021-08-01/ Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som 

utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende. 

När socialnämnden fullgör uppgiften ska nämnden särskilt beakta säkerheten för den som utsätts 

eller har utsatts för våld eller andra övergrepp och dennes närstående 

 

Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga LVU 

Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall LVM 

Föräldrabalken FB 

Offentlighets –och sekretesslag (2009:400) OSL 

Barnkonventionen som lag från 2020 

 

Nämndens grunduppdrag Budget- och 

skuldrådgivning 
Social- och arbetsmarknadsnämnden ska erbjuda kommuninvånarna en kvalificerad 
rådgivningsverksamhet i syfte att förebygga skuldproblem och hjälpa skuldsatta 
personer att finna en lösning på sin ekonomiska situation. Insatsen kan innebära att 
aktivt medverka till en skuldsanering eller hjälpa till att försöka uppnå frivilliga 
överenskommelser med fordringsägare. Rådgivningen ska stödja den rådsökande 
genom information, diskussion och uppmuntran för att få till stånd ett långsiktigt 
förändringsarbete som kan leda till en förbättrad livssituation. Nämnden ska genom 
förebyggande arbete sträva efter att motverka överskuldsättning. 

Verksamhetens viktigaste styrande dokument 

Lagar och förordningar 

Socialtjänstlag (2001:453) 

5 kap Skuldsatta personer 

12 § Kommunen ska lämna budget- och skuldrådgivning till skuldsatta personer. Denna skyldighet 

gäller även under ett skuldsaneringsförfarande och till dess att en beviljad skuldsanering eller F-

skuldsanering är helt avslutad. 

Konsumentverket ska stödja och ge vägledning för den budget- och skuldrådgivning som 

kommunerna ska svara för. 

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) OSL 

Barnkonventionen som lag från 2020 
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Utökat grunduppdrag Fritidsverksamhet 

Barn och unga 

Enligt tillägg i Social- och arbetsmarknadsnämndens reglemente från första 

november 2021 ska nämnden: 

• ansvara för den barn- och ungdomsverksamhet inom kommunen som inte 

regleras i andra nämnders reglementen. 

Praktiskt innebär det utvidgade uppdraget att Barn och ungdomsenheten från den 

tidigare Kultur och folkhälsoförvaltningen har flyttats till Social- och 

arbetsmarknadsförvaltningen från november månad 2021. I enheten ingår 

fritidsgårdsverksamhet med fritidspersonal samt ungcoacher. 

Det kommunala ansvaret för barn och ungdomars fritidsverksamhet samt det 

stödjande och förebyggande arbete som bedrivs genom ungcoacherna, utgår från 

regeringens ungdomspolitiska mål. Målet är att alla unga ska ha goda uppväxtvillkor, 

makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. I regeringens 

dokument 2020/21:105 ”Ungdomspolitiskt skrivelse” som överlämnades till 

riksdagen i mars 2021, lämnar regeringen en redovisning av utvecklingen mot det 

ungdomspolitiska målet.  

I regeringens skrivelse lyfts prioriterade områden för att främja utvecklingen mot det 

ungdomspolitiska målet: den psykiska hälsan bland unga ska öka, ungas sociala 

inkludering och etablering på arbetsmarknadens ska öka, alla unga ska ha en 

meningsfull fritid och alla unga ska vara delaktiga i samhällsbygget. Nämnden anser 

att dessa prioriteringar kan och ska vara vägledande för nämndens ansvarsområden 

och verksamheter i allmänhet och för fritidsverksamheten för barn och unga i 

synnerhet. 

I regeringens handlingsplan för 2021-2024 i syfte att främja utvecklingen mot det 

ungdomspolitiska målet, anges ett antal insatser som har bäring på kommunens 

främjande och förebyggande arbete generellt, och som med fördel kan användas i 

utvecklingen av fritidsverksamhetens och ungcoachernas uppdrag.  

Angelägna avsnitt i handlingsplanen för fritids- och ungcoachverksamheterna är t.ex.: 

• Insatser som främjar brottsförebyggande arbete och ungdomars trygghet 

• Insatser för att främja ungdomars fritid, idrott och kulturdeltagande 

• Insatser för att främja ungdomars makt att forma sina liv. 

Verksamhetens viktigaste styrande dokument 

Regeringens Ungdomspolitiska skrivelse Skr 2020/21:105 

Barnkonventionen som lag från 2020 
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Nämndens grunduppdrag Alkohol- och 

tobakshandläggning 

Social- och arbetsmarknadsnämnden ska bidra till den svenska alkohol- och 
drogpolitikens mål om att främja folkhälsan genom att minska medicinska och 
sociala skadeverkningar kopplade till alkohol och tobak. Nämnden ska fullgöra 
kommunens skyldigheter i ärenden om serveringstillstånd samt tillstånd för 
försäljning av tobaksvaror i Köpings kommun. 

Social- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för att registrera och bedriva tillsyn av 
anmälningspliktiga verksamheter som säljer elektroniska cigaretter och/eller 
påfyllningsbehållare samt de som säljer eller serverar folköl i Köpings kommun. 
Nämnden bedriver också kontroll av de verksamheter som till Läkemedelsverket 
anmält försäljning av receptfria läkemedel i Köpings kommun.  

Nämnden ansvarar för att säkerställa att verksamheter med tillstånd för försäljning av 
tobaksvaror och servering av alkohol efterlever de lagkrav som ställs på dessa 
verksamheter  

En grundläggande utgångspunkt för den svenska alkohol- och tobakspolitiken är 
minskad tillgänglighet av alkohol och tobak. Alkohollagen och lagen om tobak och 
liknande produkter är skyddslagstiftningar. Det innebär att nämndens arbete i första 
hand syftar till att värna skyddet av människors hälsa, med särskilt fokus på barn och 
unga. Skyddsaspekterna ska i varje enskilt fall väga tyngre än företagsekonomisk och 
näringslivspolitiska hänsyn. 

Enligt särskilda avtal handlägger social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhet 
även tillstånd och tillsyn avseende servering av alkoholhaltiga drycker i Kungsör och 
Arboga. 

Verksamhetsområdets viktigaste styrande dokument 

Lagar och förordningar 

Alkohollagen (2010:1622) 

3 kap. – allmänna bestämmelser. Reglerar bland annat åldersgränser för såväl försäljning 
som inköp av alkoholdrycker. Skyddsaspekterna tydliggörs genom bestämmelser om 
att försäljningen ska ske på så sätt att skador förhindras, samt att ordning och 
nykterhet ska råda på servering/-försäljningsstället.  

7 kap. – Marknadsföring. Reglerar marknadsföring av alkoholdrycker eller 
alkoholdrycksliknande preparat till konsumenter.  

8 kap. – Servering. Kapitlet reglerar bland annat kommunens skyldighet att 
tillhandahålla information om alkohollagens regler. Vidare reglerar kapitlet de krav 
om lämplighet som ställs på den som söker och innehar tillstånd samt de lokaler som 
verksamheten bedrivs i.  

9 kap. – Tillsyn. Kapitlet reglerar bl.a. kommunens tillsynsansvar samt vilka 
befogenheter kommunen har.  

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 
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Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 

Alkoholförordningen (2010:1636) 

Förordning (2019:223) om tobak och liknande produkter 

Förordning (2009:929) om handel med vissa receptfria läkemedel 

Omvärldsanalys 

Social- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter omfattas av flera politiska 

områden: socialpolitik, arbetsmarknadspolitik, utbildningspolitik och det generella 

området integration. Coronapandemin har påverkat och fortsätter påverka alla 

samhällsområden både nationellt och internationellt och i olika utsträckning på det 

lokala, mellanmänskliga och individuella planet. Alla individer, verksamheter och 

organisationer har i någon mån tvingats förhålla sig till pandemin och dess 

konsekvenser. 

Nämndens bedömning, när nu pandemin tros vara i en slutfas, är att alla nämndens 

verksamheter klarat anpassningar och omställningar med anledning av krisen på ett 

tillfredsställande sätt. Rättssäkerheten inom nämndens myndighetsverksamheter har 

kunnat bibehållas även om ärendemängd och hög personalomsättning varit 

betungande. Arbetslösheten har inte fått den negativa utveckling som förutspåddes i 

början av pandemin och nämnden har kunnat fortsätt erbjuda 

arbetsmarknadsinsatser, om än i mindre utsträckning och i andra former än tidigare. 

Nämnden har genom överenskommelser med Arbetsförmedlingen kunnat erbjuda 

betydligt fler personer än tidigare anpassade bidragsanställningar. Detta har i sin tur 

inneburit att flera hushåll fått en arbetsinkomst som minskat behovet av 

försörjningsstöd och förbättrat de ekonomiska förutsättningarna för många 

barnfamiljer. Vuxenutbildningen har kunnat erbjuda utbildning på distans med 

digitala verktyg som fungerat för majoriteten av eleverna. Mottagandet av flyktingar 

till landet har varit mycket begränsat under pandemin och nämnden har kunnat 

fokusera på ett mer långsiktigt integrationsarbete. Nationellt presenteras 

utvärderingar av hur kommuner och regioner hanterat pandemin, vilket på sikt kan 

innebära krav på och behov av förändringar i organisationernas ansvarsområden och 

arbetsprocesser. 

För nämndens ansvarsområden generellt har de negativa effekterna som befarades i 

början av pandemin inte blivit så omfattande. Konsekvenserna i form av försvagad 

konjunktur blev och är mer begränsad än vad som prognostiserades. 

Nuläge, förutsättningar och utmaningar 

Kompetensförsörjning: Vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser och 

försörjningsstöd 

För verksamheter som ingår i nämndens ansvarsområde kompetensförsörjning är 
uppdraget till förvaltningen att medverka till att skapa förutsättningar för att 
tillgodose kommunmedborgarnas möjlighet till egen försörjning. Där är alla delar 
viktiga för att utveckla individens möjligheter. Resurserna/kompetensen inom 
enheten Försörjningsstöd finns med för att motivera till ett förändringsarbete och 
stöttar individen med de ekonomiska förutsättningarna. Arbetsmarknadsinsatser 
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förbereder och erbjuder praktiska verksamheter där man kan öva sina färdigheter. 
Saknas det teoretisk kompetens kan vuxenutbildningen bistå med det. För att skapa 
dessa förutsättningar behövs en god kännedom om kompetensbehovet i kommunen 
och närområdet för att de insatser som planeras gör att individerna närmar sig 
arbetsmarknaden och en egen försörjning. 

Vuxenutbildning 

Under pandemin har det varit fokus på utbildningsfrågor. När skolorna ställde om 
och utbildningen blev digital i stället för fysisk blev det tydligt att olika individer 
besitter olika förutsättningar att hantera denna omställning.  

Resultaten av distansstudierna varierar inom olika utbildningsformer. De elever med 
lägst utbildningsbakgrund är de som har haft svårast med denna utbildningsform 
vilket dels kan bero på studieovana, dels språkproblem. Det är inom främst SFI 
(svenska för invandrare) samt grundläggande vuxenutbildning som man ser störst 
effekter av en så kallad utbildningsskuld med många avhopp och bristande 
progression hos eleverna. För att ge dessa elever en möjlighet att ta igen förlorad 
undervisningstid kommer vuxenutbildningen inleda 2022 med extra undervisningstid 
för dessa elever. 

Regeringen har tydliggjort hur viktigt uppdrag vuxenutbildningen har för att 
människor ska kunna yrkesväxla och att vuxenutbildningen ska vara en del i 
kompetensförsörjningen mot näringslivet. Det går hand i hand med 
vuxenutbildningens grunduppdrag att stötta det livslånga lärandet.  

Arbetsförmedlingen lägger en allt större vikt vid reguljära studier och kan anvisa 
individer till studier och för Arbetsförmedlingens utförare är övergång till studier ett 
önskvärt slutresultat. Elever som anvisas till utbildning kan vara i behov av stöttning 
men i dag saknas system för informationsöverföring om eventuella stödbehov, vilket 
gör det svårt för dessa elever att hamna rätt. 

Vuxenutbildningen är framåtsträvande, flexibel och lyhörd för förändringar i 

regelverk och företagens kompetenskrav. Genom ständig omvärldsbevakning kan 

vuxenutbildningen vara snabba och drivande i att hitta nya vägar och former. Sedan 

2019 kan man studera till produktionstekniker på yrkeshögskolenivå i Köping och 

förhoppningen är att bredda utbudet ytterligare under 2022. 

Tillsammans med utbildningsförvaltningen deltar vuxenutbildningen i två 

gemensamma projekt kring utbildning. Det ena, via Skolverket, handlar om 

nyanländas lärande och det andra, via SKR, om fullföljd utbildning för att få fler 

ungdomar att slutföra sin gymnasieexamen. För att kvalitetssäkra undervisningen och 

ta nästa steg i den digitala utvecklingen kommer vuxenutbildningen under 2022 delta 

i ytterligare ett projekt via Skolverket där den digitala kompetensen först kartläggs 

inför vidare satsningar.  

Arbetsmarknadsinsatser - Jobbcenter  

För att underlätta inträdet på arbetsmarknaden erbjuder kommunen 
arbetsmarknadsinsatser av olika slag. Den som uppbär försörjningsstöd ska delta i 
kompetenshöjande verksamhet för att utveckla sina möjligheter att försörja sig själv. 

Nationell statistik visar att en tredjedel av de arbetssökande hos Arbetsförmedlingen 
som saknar gymnasieutbildning men andelen i Köping som saknar 
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gymnasieutbildning är 46% av de arbetslösa. Dessa individer har en lång väg framför 
sig för att få och behålla ett jobb och där det är viktigt med motiverande och 
förberedande insatser. 

För att hjälpa och stötta de arbetssökande mot arbete eller studier arbetar 
arbetsmarknadsenheten med förberedande och vägledande insatser. Under 2022 
kommer ett arbete göras för att bättre dokumentera den informella kompetens och 
tidigare erfarenheter som identifierats hos individerna. Ett verktyg för att bättre 
stötta på vägen mot egen försörjning antingen genom att etablera sig på 
arbetsmarknaden eller att komma ut i studier.  

Västmanland kännetecknas av en hög arbetslöshet och ligger stadigt några 
procentenheter över riksnivån i nationella mätningar. Vid pandemins start 2020 
ökade arbetslösheten men den har under 2021 stadigt sjunkit och är snart på samma 
nivå som innan pandemin. Arbetslösheten blev inte lika hög som befarats. Under 
pandemin har en förskjutning skett vad det gäller gruppen arbetslösa och majoriteten 
av de kvarvarande arbetslösa klassificeras nu som långtidsarbetslösa. Nämnden 
påbörjade under 2021 en satsning tillsammans med Arbetsförmedlingen på de 
personer som står allra längst ifrån arbetsmarknaden och denna satsning kommer att 
utökas under 2022.  

Ekonomiskt bistånd 

Social- och arbetsmarknadsnämnden ska medverka till att skapa förutsättningar för 

att tillgodose kommunmedborgarnas möjlighet till egen försörjning. Försörjningsstöd 
ska utgöra ett tillfälligt bistånd till hushåll som saknar andra inkomster. I uppdraget 
ingår att erbjuda insatser som bidrar till att den enskilde eller familjen blir 
självförsörjande och kan leva ett självständigt liv.  

Utvecklingen avseende behovet av ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd i 

kommunen har varit mycket positiv. Under det senaste decenniet har kommunen 

gått från att vare en högkostnadskommun, med relativa bidragsnivåer som kunde 

jämföras med storstäderna, till normalkostnader. Under innevarande år 

prognostiseras ett överskott mot budget och antal hushåll som beviljats 

försörjningsstöd är historiskt lågt (drygt 250 hushåll/månad i september och 

oktober). Nämndens strategi enligt vilken arbetsmarknadsinsatser och 

vuxenutbildning har en nära organisatorisk koppling till försörjningsstödet, har varit 

mycket framgångsrik. 

En oroande trend, som bedöms vara en följd av förändringarna i den allmänna 

sjukförsäkringen, är att antalet personer som inte står till arbetsmarknadens 

förfogande på grund av sjukdom ökar sin andel som försörjningsstödstagare. I var 

femte bidragshushåll (40–50 hushåll) finns enskilda som av läkare bedömts vara för 

sjuka för att kunna stå till arbetsmarknadens förfogande, men ändå inte har rätt till 

ersättning från försäkringskassan. Under pandemin har möjligheterna till 

rehabiliteringsåtgärder och samordnade insatser med hälso- och sjukvården varit 

begränsad. 

Enligt en rapport av Rädda barnen som släpptes i år växer en femtedel av Sveriges 

barn upp i relativ barnfattigdom. Relativ fattigdom betyder att barnen lever i familjer 

som har en inkomst på under 60 procent av medianinkomsten i landet. När det 

kommer till ekonomiskt bistånd visar jämförande statistik att andelen barn som växer 



17 

 

upp i hushåll med ekonomiskt bistånd är högre i Köping än i riket. Att växa upp i 

fattigdom begränsar möjligheterna till utbildning, god hälsa, fritidsaktiviteter och 

senare även etablering i arbetsliv och vuxenliv. 

För att minska dessa effekter som ekonomisk utsatthet leder till för barnen är 

föräldrar en prioriterad grupp i urvalet till offensiva anställningar. I de utredningar 

som görs på ekonomiskt bistånd ska barnrättsperspektivet beaktas i alla beslut där 

hushållet innehåller barn och barnens behov ska framgår.  

Förutsättningar 

Utifrån situationen i omvärlden kring gränskontroller och minskad rörlighet samt en 

ny utlänningslag har det kommit allt färre nyanlända till Köping. Den minskade 

andelen nyanlända elever i behov av SFI gör att en översyn av organisationen 

behöver göras för att spegla behovet hos eleverna. 

Arbetsförmedlingens omorganisation fortsätter och ska inte vara klar förrän under 

mitten av 2022. Verksamheterna bevakar förändringarna och försöker möta upp och 

hitta nya vägar för samverkan. 

Frånvaron av fungerande system för informationsutbyte mellan verksamheter och 

myndigheter kring individer med flera huvudmän försvårar samverkan och drabbar i 

slutändan individen.  

Individ och familjeomsorg: myndighetsutövning samt stöd och behandling 

Individ- och familjeomsorgens uppdrag är dubbelt i bemärkelsen att verksamheten 

ska vara stödjande och erbjudande men förväntas samtidigt ha en kontrollerande och 

tillrättavisande funktion. IFO får en roll som samhällets yttersta skyddsnät som ska 

träda in om normalfunktionerna inte kan tillgodose enskildas eller gruppers behov. 

Uppdraget är komplext och krävande, särskilt om det i vardagen ska härbärgeras i 

samma funktioner, hos socialsekreterare, familjebehandlare och chefer inom IFO-

verksamheterna. Våra brukar; barn och unga, deras anhöriga samt utsatta vuxna har 

rätt att ställa krav på de insatser de erhåller – att dessa är verkningsfulla och att de vid 

behov samplaneras. Förutom behov och önskemål från brukare påtalas olika 

förväntningar från andra aktörer bl.a. förskola, skola, polis och hälso- och sjukvård. 

Krav och förväntningar på IFO ställs också återkommande på mer övergripande 

nivå, i form av ny och förändrad lagstiftning, nya målgrupper, nya föreskrifter, 

kompetenskrav och en alltmer detaljerad bevakning från tillsynsmyndigheter och en 

ifrågasättande allmänhet. I tider av ökad oro för t.ex. utvecklingen bland unga, ökar 

kraven på agerande från socialtjänstens– ibland med förväntningar på åtgärder som 

inte harmoniserar med nämndens grundläggande uppdrag och lagliga avgränsningar.  

För att genomföra grunduppdraget rättssäkert och för att tillgodose de omfattande 

kraven, behöver verksamhetens resurser vara tillräckligt väl tilltagna och kontinuerligt 

anpassas efter omvärldens förändringar. Nämnden behöver prioritera åtgärder för att 

behålla sin personal och därmed den resurs som samlas i personalens kompetens och 

erfarenhet. De senaste åren har nämnden förstärkt den dagliga arbetsledningen och 

stödet till medarbetare genom att utöka antalet teamledare inom både 

myndighetsverksamheten och inom verksamheten stöd och behandling. 
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Barn och ungdomsvård 

Vid delårsuppföljningen efter augusti månad, redovisade nämnden en kraftig ökning 

av barnavårdsärenden under året. Antalet så kallade aktualiseringar (anmälningar och 

ansökningar) och antalet ärenden som leder till att utredning inleds, har ökat 

succesivt i många år. Ökningen januari till juli innevarande år i jämförelse med 

samma period 2020, visade en ovanligt kraftig ökning. Antalet utredningar hade ökat 

med 46% (ca 150 ärenden).  

Nämndens uppföljning, visar att ärenden som aktualiseras utifrån våld i nära relation, 

i barns hemmiljö, fortsätter öka. Det är oklart i vilken utsträckning påfrestningarna i 

samband med pandemin påverkat denna ökning, och vilka andra faktorer som ligger 

bakom. Orsakerna behöver huvudsakligen sökas i samhällsstrukturen och barns 

förhållanden och förutsättningar mer generellt, men kortsiktigt behövs adekvata 

arbetssätt för att möta utvecklingen lokalt. Med målsättningen att hitta former för 

utökade och mer anpassade insatser, har nämnden påbörjat en fördjupad 

kartläggning av ärendegruppen.  

Anmälningar som rör ungdomar i risk för eller med ett pågående kriminellt beteende 

har ökat, främst under senare delen av året. Ett utagerande beteende med hot och 

våldsinslag har i några fall lett till åtgärder enligt tvångslagstiftningen LVU i form av 

institutionsplaceringar. En liknande utveckling ses i många kommuner även om de 

mer omfattande problemen, med t.ex. ökat dödligt våld, är koncentrerade till 

storstäder. Utvecklingen är oroväckande och nämnden avser att mobilisera egna 

resurser för att utveckla nödvändiga och alternativa insatser, men samtidigt måste 

nämnden involvera andra aktörer som finns kring barn och unga. Socialtjänsten kan 

inte ensamt lösa ett växande ungdomsproblem och ska inte styras till att enbart 

fungera repressivt med tvångsåtgärder, utan behöver kunna fortsätta arbeta stödjande 

och erbjudande utifrån intentionerna i Socialtjänstlagen.  

En annan målgrupp inom individ och familjeomsorgen, är barn och ungdomar med 

neuropsykiatriska diagnoser i kombination med en psykiatrisk problematik som är i 

behov av omfattande insatser. Flera ungdomar har stora skolsvårigheter och långa 

tider av skolfrånvaro, ett utagerande och/eller självskadande beteende, familj och 

föräldrar som är uppgivna och upplever sig maktlösa. Nämndens erfarenhet är att det 

saknas relevanta vårdformer för att möta målgruppens omfattande och komplexa 

behov, de enskilda barnen och familjerna tenderar i stället att bollas mellan olika 

myndigheter och vårdgivare. Nämnden har initierat ett utvecklingsarbete med interna 

utbildningsinsatser och metodanpassning, men hoppas också kunna mobilisera andra 

kommunala aktörer i stora samverkansgruppens regi samt om möjligt regionens 

verksamheter. 

Missbruks- och beroendevård samt insatser till övriga vuxna 

Antalet utredningar som inletts med hänvisning till våld i nära relationer avseende 

vuxna, har ökat något jämfört med föregående år, liksom antalet personer som varit i 
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behov av skyddsplacering. Oklart i vilken utsträckning ökningen är en följd av 

pandemin.  

Svårförklarat och utan tydliga orsaker är den minskning av inflöde av ärenden som 

rör vuxna med missbruk och beroende. Efter en kraftig ökning av insatser åren 2016 

till 2019 har både ärendemängd och insatsbehovet minskat. Tydligast gäller det 

behovet av heldygnsvård på institution/behandlingshem. Senare under hösten 2021 

har efterfrågan på behandlingsinsatser till följd av missbruk och beroende åter ökat 

men i huvudsak tillgodosetts genom insatser i öppenvård och placeringar på 

nämndens egna boende Nibblebo. 

Förutsättningar 

Den kraftiga volymökningen avseende barnavårdsärenden i kombination med en 

ökad komplexitet innebär en kraftigt ökad arbetsbelastning både för socialsekreterare 

och familjebehandlare. 

Under våren har kraven på medarbetare ökat ytterligare genom skärpta krav avseende 

uppföljningen av placerade barn, nya bestämmelser som rör våld i nära relation m.m. 

Nationellt pågår utredningar som underlag för ytterligare lagförändringar bl.a. med 

inriktning på barns rätt till sammanhållna insatser och arbetet med tidiga insatser. Ny 

Socialtjänstlag förväntas bli klar för införande under 2023, vilket kommer att 

innebära en omställning för IFO. 

Utmaningen för individ och familjeomsorgen är att skapa förutsättningar för struktur 

och arbetsro, för inarbetning av arbetsmodeller, metoder, kunskaper och rutiner – 

samtidigt som medarbetarna förväntas vara flexibla i mötet med nya målgrupper och 

skilda behov, att inneha adekvat kompetens för olika ärendetyper och kunna erbjuda 

stabilitet och kontinuitet för sina brukare. 

Nämnden, förvaltningens chefer och medarbetare kommer i olika sammanhang att 

behöva förklara och försvara nämndens grunduppdrag och arbetsmetoder utifrån 

ungdomssituationen, där förväntningarna på nämndens uppdrag och möjliga insatser 

i vissa fall är orealistiska. 
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Demografi och volymer 

Ärendeutveckling inom Individ och familjeomsorgen, barn och unga 

År 2016 2017 2018 2019 2020 jan-okt 

2021 

Anmälan 0-12 år 324 561 572 551 572 563 

Anmälan 13-20 år 236 266 269 356 487 523 

Ansökan 25 48 59 81 75 55 

Total aktualisering 585 875 900 988 1134 1141 

Utredning 485 509 552 557 576 600 

Statistiken ur Individ och familjeomsorgens verksamhetssystem visar att både det 

totala antalet så kallade aktualiseringar och antalet utredningar från januari till och 

med oktober (10 månader) överstiger det totala antalet för helåret föregående år. Med 

utgångspunkt i tidigare beräkningsmodell så uppgår antalet som hittills i år utretts av 

socialtjänsten till ca 490 unika barn, vilket utgör ca 8% av antalet barn 0–19 år i 

befolkningen. 

 

Statistiken från Arbetsförmedlingens 

verksamhetssystem visar att 

utbildningsbakgrunden hos de 

inskrivna arbetssökande. Stapeln till 

vänster visar utbildningsbakgrunden 

hos de inskrivna personerna i 

Köpings kommun. En högre andel 

av de arbetslösa personerna i 

Köping har enbart förgymnasial 

utbildning (46%) att jämföras med 

rikets 35%. Vad det gäller de med en 

eftergymnasial utbildning sticker 

Köping återigen ut negativt eftersom 

endast 17% av de arbetslösa i 

Köping har valt att vidareutbilda sig 

medan andelen i riket ligger på 28% 

Sammanfattningsvis an man säga att 

det är fler med låg 

utbildningsbakgrunden i Köping och 

färre med en hög utbildnings-

bakgrund om man jämför Köping 

med både länet och riket.  
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Kvalitetsstyrning 

Verksamhetsperspektivet 

 

Viktiga kvalitetsfaktorer och indikatorer Vuxenutbildningen 

Viktig kvalitetsfaktor: Helhetssyn 

Indikatorer Utfall 

2018 

Utfall 

2019 

Utfall 

2020 

Mål 

Likvärdig bedömning: 

Jämförelse av 

överensstämmelse mellan 

satta betyg och elevens 

resultat på nationella prov1 

 

71% 

 

57% 

 

- 

 

Öka 

1Andel elever som fick samma betyg som resultatet på nationella provet indikerade, sammanslaget 
värde för betygen i matte, engelska, svenska som andra språk samt svenska. (hösttermin) 

 

Viktig kvalitetsfaktor: Elevfokus 

Indikatorer Utfall 

2018 

Utfall 

2019 

Utfall 

2020 

Mål 

Andel elever på 

vuxenutbildningen som 

upplever att utbildningen är 

anpassad efter sina behov 

och förutsättningar. 2 

 

93% 

 

93% 

 

92% 

 

Öka 

2 Resultat från höstterminens elevenkät 

 

Viktig kvalitetsfaktor: Samverkan 

Indikatorer Utfall 

2018 

Utfall 

2019 

Utfall 

2020 

Mål 

Antal företag i samverkan3 15 16 21 Öka 

3Antal företag i samverkan innebär där det sker dialog mellan Kompetenscenter och 
företag/arbetsgivare för utbildning och kompetenshöjande insatser. 
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Viktiga kvalitetsfaktorer och indikatorer Arbete och försörjning 

Viktig kvalitetsfaktor: Helhetssyn/samverkan 

Indikatorer Utfall 

2018 

Utfall 

2019 

Utfall 

2020 

Mål 

Antal genomförda SIP 

FÖS (Egen) 

  - 3 6 Öka 

 

Viktig kvalitetsfaktor: Bemötande 

Indikatorer Utfall 

2018 

Utfall 

2019 

Utfall 

2020 

Mål 

Brukarundersökning: 

Visa förståelse (FÖS) 

  - 83% 85% Minst 

behålla 

Brukarundersökning: 

Visa förståelse (JC) 

  - 74% 84% Öka 

 

Viktig kvalitetsfaktor: Barnrättsperspektivet 

Indikatorer Utfall 

2018 

Utfall 

2019 

Utfall 

2020 

Mål 

Barn i befolkningen som 

ingår i hushåll med 

ekonomiskt bistånd, 

andel (%) (Kolada) 

13,1% 10,1%  - Minska 

 

Viktiga kvalitetsfaktorer och indikatorer Verksamhetsområde Individ och 

familjeomsorg samt Budget och skuldrådgivning 

Viktig kvalitetsfaktor: En effektiv och rättssäker handläggning 

Indikatorer Utfall 

2018 

Utfall 

2019 

Utfall 

2020 

Utfall 

2021 

Mål/ 

Riktvärde 

Utredningstid 

barnavårdsärenden 

(KKIK) 

113 dgr 95 dgr 103 dgr 105 dgr Minska 

Utredningstid 

vuxenärenden (KKIK) 

75 dgr 53 dgr 64 dgr 65 dgr Minska 
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Viktig kvalitetsfaktor: Helhetssyn/samverkan 

Indikatorer Utfall 

2018 

Utfall 

2019 

Utfall 

2020 

Mål/ 

Riktvärde 

Antal genomförda SIP   47 38 Öka 

Viktig kvalitetsfaktor: Inflytande och tillgänglighet 

Indikatorer Utfall 

2019 

Utfall 

2020 

Utfall 

2021 

Mål/ 

Riktvärde 

Brukarundersökning: 

Kunnat påverka 

77% 85%  Minst 

behålla 

Brukarundersökning: 

Få kontakt 

93% 89%  Minst 

behålla 

 

Viktig kvalitetsfaktor: Resultat 

Indikatorer Utfall 

2019 

Utfall 

2020 

Utfall 

2021 

Mål/ 

Riktvärde 

Brukarundersökning: 

Förbättrad situation 

85% 75%  Öka 

Budget och skuld 

Förbättrad situation 

55% 83%  Oka 

 

Viktiga kvalitetsfaktorer och indikatorer Alkohol och tobakshandläggning 

Viktig kvalitetsfaktor: En effektiv och rättssäker handläggning 

Indikatorer Utfall 

2018 

Utfall 

2019 

Utfall 

2020 

Mål/ 

Riktvärde 

Antal serveringsställen 

som tillsynats av totalt 

antal (total) 

32% (25) 95% (25) 62% (24) Öka 
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Medarbetarperspektivet 

 

Viktiga kvalitetsfaktorer och indikatorer 

Viktig kvalitetsfaktor: Vi har motiverade medarbetare, Vi har engagerade ledare 

Indikatorer Utfall 

2017 

Utfall 

2019 

Utfall 

2021 

Mål 

Medarbetarundersök: 

Motivationsindex 

84 

 

85,2 

 

 Minst behålla 

Medarbetarundersök: 

Ledarskapsindex 

82 83,8  Minst behålla 

 

Viktig kvalitetsfaktor: Vi har friska medarbetare 

Indikatorer Utfall 

2019 

Utfall 

2020 

Utfall 

2021 

Mål/ 

Riktvärde 

Sjukfrånvaro* 5,2% 4,2% 2,8% Bibehålla 

Andel utan sjukfrånvaro* 36% 34% 43% Öka 

* Underlag del av år jan-sept 

 

Viktig kvalitetsfaktor: Personalens kompetens 

Indikatorer Utfall 

2018 

Utfall 

2019 

Utfall 

2020 

Utfall 

2021 

Mål/ 

Riktvärde 

Socialsekr. med 

socionomexamen och 

minst 1 års erfarenhet 

barnavård (ÖJ) 

50% 43% 52% 68% Öka 

Andel behöriga lärare 

inom 

vuxenutbildningen 

83% 83% 77%  Öka 
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Ekonomiperspektivet 

 

Viktiga kvalitetsfaktorer och indikatorer 

Viktig kvalitetsfaktor: Tilldelad budgetram hålls 

Indikatorer Utfall 

2018 

Utfall 

2019 

Utfall 

2020 

Mål/ 

Riktvärde 

Budgetavvikelse -2 393 tkr 260 tkr 1 000 tkr  

 

Viktig kvalitetsfaktor:  Resurser utnyttjas effektivt 

Indikatorer Utfall 

2018 

Utfall 

2019 

Utfall 

2020 

Utfall 

2021 

Mål/ 

Riktvärde 

Beläggningsgrad: 

Brogården 

 Maj 75% 

Okt 100% 

Maj 90% 

Okt 84% 

Maj 100% 

Okt 97% 

 

Beläggningsgrad: 

Nibblebo 

   

Okt 93% 

 

Okt 60% 

 

Okt 78% 

 

Okt 59% 

 

Kostnad Komvux, 

kr/heltidsstuderande 

48 570 49 938 57 652   
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Målstyrning (Prioriterade områden) 

Vuxenutbildning 

Nuläge och förutsättningar 

Den kompetens som företagen eftersöker matchas inte av den kompetens som de 

arbetssökande besitter. Nämnden har i sitt grunduppdrag att erbjuda kommunal 

vuxenutbildning och förmedla kunskaper så att vuxna kan arbeta samt att möjliggöra 

för fortsatta studier. Det är en hög andel av den vuxna befolkningen som deltar i 

vuxenutbildningen i Köping vilket är positivt eftersom nämnden har uttalat vikten av 

att höja utbildningsnivån.  

Nämndens målsättning är att vägleda enskilda, motivera till utbildning och stötta 

individerna under utbildningen. Utbudet av utbildningar ska styras av det som 

efterfrågas av arbetsgivarna. 

Målformulering 

A. Mål att underlätta för företag att samverka med utbildningsanordnare utefter 

företagets behov (kundfokus).  

B. Mål att bredda utbudet av kurser och utbildningar inom vuxenutbildningen.  

C. Mål att öka genomströmningen av elever som klarar sina studier med 

godkända betyg 

Analys 

Enligt nationell statistik har endast 28,7% av Köpings befolkning mellan 25 och 64 år 

eftergymnasial utbildning. Snittet i riket ligger på 43,8 %. För att bättre kunna matcha 

företagens kompetensbehov behöver utbildningsnivån öka. Andelen av befolkningen 

som tar del av vuxenutbildningens utbud är högre än snittet i riket, vilket är positivt. 

I Köping tar 9,5% av den arbetsföra befolkningen del av insatser på 

vuxenutbildningen och snittet i riket ligger på 7%. 

Vuxenutbildningens elevunderlag består av både elever som sökt aktivt och elever 

som anvisats till studier. För att lyckas med sina studier är elevens inställning till 

lärande viktig och den påverkas av attityd, intresse och motivation.  

Strategier 

A. Kommunicera till näringslivet vad kommunen kan erbjuda gällande 

utbildningsmöjligheter och kompetensförsörjning, för att utnyttja resurser 

gemensamt och effektivt. Utarbeta en gemensam strategi inom kommunen för 

samverkan med näringsliv samt redovisa samtliga möjligheter. Tydligt kommunicera 

att vi utformar lösningar för varje separat uppdrag. Konkretisera vad 

kompetensförsörjnings uppdraget betyder i verksamheten. 
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B. Öka vuxenutbildningens utbud genom att utforma nya YH-utbildningar, 

genomföra nya yrkesutbildningar, erbjuda fler kurser på gymnasial nivå. Genom 

samverkan utveckla Jobbspår, kombinationsutbildningar, uppdragsutbildningar, 

lärlingsutbildningar. Samverka med högskolor och universitet. Nyttja olika 

undervisningsformer och dra nytta av de lärdomar kring digital undervisning som 

dragits under 2020 och 2021. 

C. För att lyckas med sina studier är elevens inställning till lärande viktig och den 

påverkas av attityd, intresse och motivation. Andra viktiga faktorer att beakta är 

elevens förutsättningar för lärande och behov av anpassning. För att ringa in och 

uppmärksamma elever i behov av stöd utveckla stödorganisation på 

vuxenutbildningen för att öka elevgenomströmningen och slutförandet av kurser. 

Arbete och försörjning 

Nuläge och förutsättningar 

Genom att organisera nämndens enhet för ekonomiskt bistånd och de kommunala 
arbetsmarknadsinsatserna i samma verksamhetsområde optimeras förutsättningarna 
för samplanering och resursutnyttjande i syfte att enskilda ska kunna etablera sig på 
den ordinarie arbetsmarknaden och bli oberoende av försörjningsstöd. Ekonomiskt 
bistånd ska vara en tillfällig lösning för ett hushålls försörjning i situationer när andra 
inkomster saknas eller är otillräckliga. 

Enskilda vuxna har ett ansvar för sin försörjning och föräldrar har en 

försörjningsplikt för sina barn. Majoriteten av alla hushåll försörjer sig genom arbete. 

Vid arbetslöshet finns generella försäkringssystem som har till syfte att säkerställa 

hushållets inkomster, vid sjukdom inträder andra generella försäkringar. 

Nämndens målsättning är att ge enskilda stöd och insatser så att deras etablering på 

arbetsmarknaden blir långsiktig – att hushållet får en fast inkomst över tid och 

tillgång till de allmänna försäkringar som följer av anställning.  

Föräldrars etablering på arbetsmarknaden har en avgörande betydelse för barns 

uppväxtförhållanden och förutsättningar inom flera livsområden. 

Målformulering 

A. Minska behovet av ekonomiskt bistånd för personer som inte står till 

arbetsmarknadens förfogande på grund av sjukdom 

B. Aktivt beakta barnperspektivet i beslut om ekonomiskt 

bistånd/försörjningsstöd för hushåll med minderåriga barn 

C. Förbättra förutsättningar för inträde på arbetsmarknaden för personer i behov 

av försörjningsstöd genom anställningar med stöd i kombination med 

kompetenshöjande insatser/utbildning 
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Analys 

A: Vissa grupper av invånare i arbetsför ålder, står utanför de generella 

försäkringssystemen eftersom de inte varit etablerade på arbetsmarknaden i 

tillräckligt lång tid och därmed inte kunnat kvalificera sig till att omfattas av 

försäkringarna. För personer som på grund av sjukdom inte kan stå till 

arbetsmarknadens förfogande och som inte omfattas av sjukförsäkringen finns ingen 

generell ersättning, varför dessa personer hänvisas till att söka ekonomiskt bistånd 

för att klara sin försörjning. 

Nämndens uppföljningar visar att andelen hushåll som uppbär försörjningsstöd med 

sjukdom som orsak till bidragsansökan ökar. I mellan 40-50 bidragshushåll (ca 20%) 

har den eller de enskilda av läkare bedömts vara för sjuka för att kunna stå till 

arbetsmarknadens förfogande, men dessa har inte rätt till ersättning för sjukdom från 

försäkringskassan. Ett flertal av dessa hushåll är hänvisade till försörjningsstöd under 

långa perioder. Antalet ärenden har ökat under senaste åren, som en följd av en 

bristande samplanering för en aktiv rehabilitering för de enskilda ärendena mellan 

berörda huvudmän.  

B: Forskning visar att barn i ekonomiskt utsatta familjer har sämre förutsättningar 

inom flera livsområden och att de drabbas på många sätt av familjens pressade 

ekonomi. Orsakerna till ekonomisk ojämlikhet måste sökas på en samhällelig och 

politisk nivå men socialtjänsten har en skyldighet att särskilt beakta behov hos och 

uppmärksamma barn som lever i någon form av utsatthet. Uppföljningar visar att 

den ”relativa barnfattigdomen” är ganska hög i Köpings kommun. 

C: Nämnden har ett väl utvecklat samarbete med Arbetsförmedlingen som bl.a. 

innebär att enskilda personer i en samplanering med nämndens verksamhet, kan 

erbjudas arbetsmarknadsåtgärder i form av anställningar med stöd; nystartsjobb, 

offentligt skyddad anställning (OSA) eller extratjänst. Vissa bidragsanställningar ger 

den enskilda möjligheten att kvalificera sig för de generella försäkringarna; A-kassa, 

sjukersättning, och ökar därmed den ekonomiska tryggheten för en längre tid. Andra, 

så som extratjänst, är en mer kortsiktig insats som ger en egen försörjning under den 

tid som anställningen pågår, men ger inget inträde till de generella försäkringarna. 

Strategier 

A: Personer som på grund av sjukdom inte kan försörja sig med lönearbete eller stå 

till arbetsmarknadens förfogande bör erhålla ersättningen genom den allmänna 

sjukförsäkringen och inte vara hänvisade till försörjningsstöd. 

Nämndens ska arbeta för att rehabiliteringsinsatser samordnas och att den enskilde 

får rätt till adekvat ersättning. 

B: Nämnden prioriterar hushåll med barn för stöd och insatser för att familjen ska få 

en långsiktig egen försörjning. Nämnden ska arbeta för att barn inom ramen för 

regelverket för ekonomiskt bistånd, uppmärksammas och i möjlig mån kompenseras 

för den ekonomiska utsattheten. 
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C: Nämnden ska utifrån vare enskild persons resurser och behov planera för insatser 

under en bidragsanställning i syfte att öka den enskildes förutsättningar för en 

långvarig och hållbar etablering på arbetamarkanden. Insatser/kompetenshöjning till 

enskilda ska planeras så att det i möjligaste mån motsvarar det lokala näringslivets 

behov av arbetskraft och kompetens. 

Individ och familjeomsorg 

Nuläge och förutsättningar 

Antalet ärenden som rör barn och unga har ökat kraftigt det senaste året. En ökad 

ärendemängd innebär också ett ökat behov av insatser till barn/ungdomar och deras 

vårdnadshavare och närstående. 

Nämndens har i sitt grunduppdrag att särskilt uppmärksamma barn som riskerar att 

utvecklas negativt, att tidigt identifiera de familjer som är behov av stöd och att 

erbjuda insatser. Det förebyggande arbetet liksom erbjudande av tidiga insatser måste 

utvecklas tillsammans med andra aktörer, på de arenor där barn naturligt finns; i 

familjen, i förskola – skola, i fritidsverksamhet.  

Socialtjänstens särskilda insatser och resurser ska användas när 

”normalfunktionerna” och de mer generella insatserna bedömts otillräckliga. Vissa av 

socialtjänstens insatser och åtgärder ska vara förbehållna barn och familjer med 

omfattande behov av stöd och hjälp.  

Ur Social- och arbetsmarknadsnämndens perspektiv är det viktigt att insatserna som 

erbjuds motsvarar de intentioner som finns i lagstiftningen där grunden för en insats 

är behovet av vård och stöd och inte utvecklas till att bli repressiva åtgärder och 

påföljder. 

Föreslagna förändringar inom sociallagstiftningen innebär att kommunernas 

socialtjänst i större utsträckning ska kunna erbjuda lättillgängligt stöd och insatser i 

öppna former. Förhoppningen är att förändringen på sikt ska minska mer 

omfattande problem i och med att behovet av stöd och hjälp kan tillgodoses tidigare. 

Målformulering 

A. Utveckla evidensbaserade metoder som kan utgöra verkningsfulla och 

nödvändiga insatser på hemmaplan för barn och unga 

B. Förstärka familjehemsvården i syfte att utveckla ett alternativ till 

institutionsvård för barn/ungdomar i behov av vård utanför det egna hemmet 

på grund av eget beteende 

C. Upparbeta former för lättillgängliga insatser som kan erbjudas utan 

föregående utredning och biståndsbeslut till olika målgrupper 
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Analys 

Social- och arbetsmarknadsnämndens målsättning är att nämndens insatser i första 

hand ska ges på hemmaplan, i den enskildes naturliga miljö. 

Att skiljas från sin hemmiljö innebär i nästan alla fall ett trauma för ett barn, de flesta 

barn vill fortsätta leva och vara i sin familj även om förhållandena inte är de bästa 

och av omgivningen kan uppfattas till och med som skadliga. 

Nämndens strategiska inriktning med en strävan om att kunna ge nödvändiga och 

verkningsfulla insatser på hemmaplan, har visat sig särskilt svår att hålla för vissa 

målgrupper. En liten grupp är ungdomar med omfattande behov på grund av 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i kombination med psykiatrisk problematik. 

En annan grupp är ungdomar med ett kriminellt och gränsöverskridande beteende. 

En samstämmig forskning visar att placeringar på institution inte får efterfrågad 

verkan, även om en placering kan innebära ett avbrott i en negativ utveckling. Den 

enskilde ungdomens beteende, attityd eller förutsättningar förbättras sällan, utan kan 

snarare försämras utifrån nya negativa influenser. Socialtjänstens uppdrag, oavsett 

frivilliga åtgärder eller tvång, utgår alltid från ett vårdbehov och ska inte 

sammanblandas med rättsväsendets uppdrag om påföljder och allmänprevention. 

Nämnden behöver utveckla arbetsmetoder och insatser som kan svara upp mot 

särskilda behov både i ett tidigt skede av en negativ utveckling, men även som ett 

reellt alternativ till extern heldygnsvård. 

Strategier 

Nämnden strävar efter att erbjuda och tillhandahålla nödvändiga och verkningsfulla 

insatser på hemmaplan, i den enskildes invanda och naturliga miljö. Om en placering 

utanför det egna hemmet är nödvändig ska den, om det avser en minderårig, i första 

hand göras i familjehem. Institutionsplaceringar ska enbart göras om andra alternativ 

inte bedöms möjliga och om placering görs ska den begränsas i tid. 

Nämnden strävar efter att utveckla förebyggande arbete och tidiga insatser 

tillsammans med andra aktörer som mer kontinuerligt möter fler barn och ungdomar. 

En strävan är också att riktade insatser, utifrån kartlagda risker, ska kunna ges på 

barns och familjers naturliga arenor. 

För de barn och unga som har omfattande behov av insatser krävs också 

engagemang från andra aktörer och att insatserna är samordnade – t.ex. behöver 

skolgången fungera för att en hemmaplanslösning ska bli verkningsfull. För barn 

med funktionsnedsättningar och/eller psykiatriska problem behöver socialt stöd till 

familjen och hälso- och sjukvårdens insatser samplaneras. 

Utvecklingsarbetet kommer att kräva omvärldsspaning, sökande efter goda exempel 

och metoder men också nyfikenhet och mod att gå utanför gängse ramar. 
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Fritidsverksamhet barn och unga 

Nuläge och förutsättningar 

Kommunfullmäktige har beslutat om förändrad nämndorganisation som bl.a. innebär 

att kommunal fritidsverksamhet riktad till barn och unga från tidigare Kultur och 

folkhälsonämnden från november 2021, ska organiseras inom Social- och 

arbetsmarknadsnämnden. 

Målformulering 

Att tydliggöra uppdrag och ansvarsområde för verksamheterna (fritidsgården samt 

ungcoacherna) 

Att utarbeta förslag till organisering, styrning och ledning av fritidsverksamheten för 

barn och unga inom ramen för Individ och familjeomsorgen, så att verksamheten får 

optimala förutsättningar att utföra sitt uppdrag 

Analys och strategi 

Ändringen har föregåtts av en omfattande utredning där syftet varit att föreslå en 

organisering där verksamheten får goda förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag och 

möjligheter att utveckla arbetet till nytta för kommunens barn och unga, bl.a. genom 

synergieffekter, utökad samordning och resursutnyttjande. 
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Ekonomistyrning 

Analys av resultat 2020 och prognos 2021 

I årsredovisningen för 2020 redovisade Social- och arbetsmarknadsnämnden ett 

positivt ekonomiskt resultat med ett budgetöverskott om 1,0 miljoner kronor. 

De större avvikelserna mot budget 2020 avsåg barn och ungdomsvården med ett 

underskott närmare 5 miljoner kronor. Kostnadsökningar är en följd av en succesiv 

ökning av antalet ärenden och därmed behovet av insatser och härrör sig 2020 i 

första hand till personalkostnader och familjehemsvård. Under 2020 förstärktes 

personalresurserna inom myndighetsenheten för att säkerställa en rättssäker 

handläggning och under perioder användes inhyrd personal. 

Kostnaderna för familjehemsvården översteg budgeterade anslag under 2020 och 

ökade kraftigt i jämförelse med 2019. Nämndens uttalade mål och strategi är att i 

första hand erbjuda barn och deras familjer insatser i hemmiljö i den egna 

kommunen. Om en placering utanför hemmet bedöms nödvändig förordas 

familjehem framför institution. Uppföljningen av placeringar visar att andelen 

tonårsbarn, främst pojkar, ökar i gruppen familjehemsplacerade barn. I flera fall är 

familjehemsplaceringen ett medvetet alternativ till en institutionsplacering men 

kräver mer kompetens och stöd än ett ”vanligt” familjehem, varför fler så kallade 

konsulentstödda familjehem används men till en högre kostnad. 

Flera av nämndens större kostnadsposter redovisade ett överskott 2020. Inom 

missbruks- och beroendevården minskade behovet av heldygnsvård på institution, 

kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökade något mot året innan men redovisade 

ändå ett överskott mot budget. Tillsammans med mindre överskott för nämnd och 

förvaltning övergripande avslutades året positivt ur ekonomiskt perspektiv. 

Efter oktober månad bedöms nämnden kunna hålla sin budgetram för 2021, men 

aviserar en möjlig kostnadsökning som följd av möjligt behov av akuta placeringar av 

ungdomar. Barn och ungdomsvården visar en fortsatt kostnadsökning medan 

missbruksvården bedöms ge ett överskott även innevarande år. Utvecklingen för 

ekonomiskt bistånd är positivt och visar historiskt låga kostnader särskilt efter 

sommaren. 

1 november 2021 överfördes verksamheten Barn och ungdom Fritid (Fritidsgårdar + 

Ungcoacher) till Social och arbetsmarknadsnämnden från Kultur och 

folkhälsonämnden. Verksamheten Barn och ungdom Fritid minskades med en 

ungdomslotstjänst som överfördes till Kommunledningsförvaltningen, vilket innebär 

att Fritidsgårdsverksamheten reducerats motsvarande 0,50–0,75% av tjänst. Till 2022 

års budgetram förs 7 028 tkr över till Social och arbetsmarknadsnämnden för drift av 

Barn och ungdom Fritid. OH-kostnader motsvarande 213 000 kr ingår i den 

överförda summan på 7,0 mkr och ingen extra täckning utgår för detta. 

Ungdomslotstjänsten motsvarade 518 000 kr. Under 2022 kommer ekonomin för 

Barn och ungdom Fritid verksamheten att noggrant följas för att säkerställa att den 

kostnadsneutrala övergången som beslutats också uppnås.  
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Nämndens budgetram  

Nämndens budgetram 2022 (Mkr) 

Budgetram 2021 163,6 

Löneökningar 2021 2,5 

Ramökning 4,0 

Effektivisering -1,6 

Budgetram 2022 168,5 

BoU Fritid 7,0 

Budgetram 2022 175,5 

I budgetramen för 2021 är kapitalkostnader (avskrivningar, interna räntekostnader) 

bortplockade. Löneökningarna för 2021 är på 2,5 mkr. I budgetram 2022 ingår av 

fullmäktige ökad ram med 4,0 mkr. Effektiviseringsåtgärder motsvarande 1,6 mkr har 

minskat budgetramen. Ny verksamhet BoU Fritid har implementerats i förvaltningen 

motsvarande 7,0 mkr. Budgetramen för 2022 blir då 175,5 mkr 

 

Jämförelse med andra 

Vuxenutbildning 

Andelen invånare som deltar i undervisning på vuxenutbildningen i Köping uppgår 

till 9,5% av den vuxna befolkningen vilket är ett gott tecken på att vuxenutbildningen 

kan erbjuda kompetenshöjande insatser. I riket är snittet 7% av den vuxna 

befolkningen som deltar i någon form av aktivitet på vuxenutbildningen. 

 

Ekonomiskt bistånd 

Långsiktigt har utvecklingen för kommunens kostnader för ekonomiskt 
bistånd/försörjningsstöd varit mycket positiv. Från att ha varit en kommun med 
anmärkningshöga kostnader för biståndet under flera decennier, i nivå med flera 
storstadskommuner, befinner sig Köping idag bland de kommuner som klassificeras 
som gula i jämförelseverktyget Kolada.  

Under innevarande år har behovet av ekonomiskt bistånd minskat ytterligare och det 
genomsnittliga antalet bidragshushåll per månad är det lägsta som nämnden 
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registrerat.  Minskningen är bl.a. ett resultat av ett ökat samarbete med 
Arbetsförmedlingen som inneburit att fler kunnat erbjudas så kallade extratjänster. 

 

Individ- och familjeomsorg 

Trots de budgetunderskott som redovisats för Individ och familjeomsorgens barn 

och ungdomsvård, både i årsredovisningen för 2020 samt i prognoser för 

innevarande år, så är nämndens kostnader för verksamheten inte höga i jämförelse 

med andra kommuner. Nämndens långsiktiga strategi att prioritera 

öppenvårdsinsatser för att minska behov av placeringar visar goda ekonomiska 

resultat.  

Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv 2020. Köping markerad med blå pil. 

 

 

Kommunens kostnader för individ och familjeomsorg är lägre än förväntat enligt den 

så kallade nettostandardsavvikelsen. I denna beräknas i SKR:s modell vad 

verksamheten kan förväntas kosta, vilket jämförs med faktiska kostnader. De senaste 

åren har IFO redovisat ett negativt resultat vilket innebär en lägre kostnad än 

förväntat. 
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Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv, 2020
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Nämndens driftbudget 

Verksamhet Bokslut 

2020 

Budget 

2021 

Budget 

2022 

Nämndens 

Prioriteringar 

Förvaltningsledning SAF 5,4 6,4 5,7 -0,7 

Nämnd o politisk 

verksamhet 0,4 0,7 0,7 

 

Alkoholtillstånd m.m. 0,3 0,1 0,1  

Grundläggande 

vuxenutbildning 

 

9,3 10,9 10,9 

 

Gymnasial 

vuxenutbildning 

 

5,9 6,7 6,7  

Lärvux 0,8 0,9 0,9  

Högskoleutbildning 0,4 0,5 0,5  

Svenska för invandrare 7,2 6,6 6,6  

Gemensam IFO 5,2 4,5 4,5  

Vård vux m missbruk o 

beroende 
21,8 

26,4 26,4 

 

Barn- och ungdomsvård 43,5 40,8 44,6 3,8  

Övriga insatser vux. / 

familjefrid 

 

2,1 2,4 2,4 

 

Ekonomiskt bistånd 

verksamhet 

 

36,1 39,1 38,6 -0,5 
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Familjerätt-/rådgivning 2,2 2,4 2,1 -0,3 

Flyktingmottagande 0,7 0,0 0,0         

Arbetsmarknadsåtgärder 18,2 17,7 17,7  

Summa 159,5 166,1 167,9 2,4 

Barn och Ungdom Fritid  0,8 7,0  

Summa 159,5 166,9 175,5  

En ekonomi i balans 

Social- och arbetsmarknadsnämndens budgetram har enligt fullmäktiges beslut 
utökats med 4 mkr för 2022. Utökningen avser i första hand resursförstärkning inom 
barn- och ungdomsvården. Innan ökningen sänktes nämndens budgetram med 1,6 
mkr utifrån generella effektiviseringskrav för nämnderna.  

Ramtillskottet förstärker anslagen för barn och ungdomsvården med syfte att 
verksamhetens kostnader ska kunna täckas av den utökade budgeten. Huvuddelen 
används för att utöka de personella resurserna inom verksamhetsområde myndighet, 
vilket bedöms nödvändigt för att säkerställa handläggning av utredningar, beslut och 
uppföljning. Barn och ungdomsverksamheten behöver utöka kompetens varför 
omfattande utbildningsinsatser planeras för att klara nya krav och behov. Enligt 
verksamhetens mål och prioriteringar för 2022 kommer delar av ramtillskotten också 
att användas för att förstärka familjehemsvården. 

Inom verksamhetsområde Arbete och försörjning fungerar arbetsmarknadsinsatser 
och ekonomiskt bistånd som kommunicerande kärl. För innevarande år 
prognostiseras ett underskott för nämndens arbetsmarknadsinsatser medan anslagen 
för ekonomiskt bistånd redovisar ett överskott. Fler arbetsmarknadsinsatser innebär 
att flera hushåll får inkomster i form av lön eller ersättningar vilket minskar behovet 
av försörjningsstöd. Innevarande år har antalet hushåll i behov av försörjningsstöd 
minskat påtagligt i och med ett stört antal nya extratjänster.  

Nämnden har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen och förväntas kunna 
utveckla och utöka möjligheterna till så kallade offensiva insatser och 
bidragsanställningar som indirekt leder till minskat biståndsbehov. 

Effektiviseringsåtgärd Total 

effekt 

Effektivisering per år 

2022 2023 2024 2025 

FV-gemensamt 0,3 0,3    

IFO-gemensamt 0,3 0,3    

Familjefrid 0,3 0,3    

Familjerätt 0,3 0,3    

Försörjningsstöd 0,5 0,5    

 Summa 1,6 1,6    
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Nämndens investeringsbudget 

Område Bokslut 

2020 

Budget 

2021 

Budget 

2022 

Social- och 

arbetsmarknadsförvaltningen 0,5 0,6 0,6 

Summa 0,5 0,6 0,6 

Kommentar investeringsbudget 

Investeringarna består till största delen av möbler och teknisk utrustning, 

komplettering av utrustning samt löpande underhåll. 

Taxor och avgifter 

Social och arbetsmarknadsnämnden har taxor och avgifter inom Alkohol och tobaks-

handläggning. Taxorna är kopplade till prisbasbelopp och uppräknas utifrån index. 

Ansökningsavgifter alkoholtillstånd Avgift 

2021 

Avgift 

2022* 

Förändring 

i % 

Stadigvarande serveringstillstånd 11 900 12 075 1,5 % 

Tillfälligt serveringstillstånd (allmänheten) 9 520 9 660 1,5 % 

Tillfälligt tillstånd till slutna sällskap 1 190 1 208 1,5 % 

Taxa/avgift detaljhandel (tobak, e-

cigaretter, folköl, receptfria läkemedel) 

   

Stadigvarande/tillfälligt försäljningstillstånd 

tobak 

10 710 10 868  

Årlig tillsynsavgift vid försäljning av tobak 5 950 6 038  

* Ansökningsavgifterna utgörs av andel av rådande prisbasbelopp (prisbasbelopp 2021 = 47 600 kr). 

Riskhantering och internkontroll 

Väsentliga risker 
Social- och arbetsmarknadsnämnden har, utifrån ett omvärldsperspektiv, identifierat 

nedanstående risker i sin verksamhet. Identifieringen har skett utifrån en 

genomlysning av vilka risker som kan påverka nämndens verksamheter att nå målen i 

grunduppdraget.  

Riskområde Orsak/påverkan Konsekvens ROV 

   Konsek Sannol Värde 

Personal med begränsad 

erfarenhet 

Generell brist på 

utbildade socionomer. 

Hög personalomsättning 

Brister i rättssäkerhet 

och 

behovsbedömning 

4 4 16 



38 

 

Riskområde Orsak/påverkan Konsekvens ROV 

   Konsek Sannol Värde 

Förändrad inriktning i 

statliga myndigheters 

beslut och uppdrag 

Statliga myndigheters 

beslut har direkt 

påverkan på nämndens 

verksamheter 

Ökade kostnader 

Enskildas 

förutsättningar 

Arbetsmarknadens 

förutsättningar 

4 4 16 

 

Internkontrollplan 

Social- och arbetsmarknadsnämnden har utifrån bruttorisklista och riskanalys valt 

följande risker till 2022 års internkontrollplan.  

Granskningsområde/ rutin/process Kontrollmoment Risk 

värde 

Risk för institutionsplaceringar på grund otillräckliga insatser på 

hemmaplan, som i sin tur kan leda till negativ 

utveckling/påverkan 

Uppföljning av resultat och 

insatser som finns 

tillgängliga som 

hemmaplanslösningar 

20 

Oklarheter i rutin avseende gallring av personakter enligt 

Socialtjänstlagen 

Säkerställa att anvisningar 

och rutiner är tillgängliga och 

fungerar 

20 

Svårigheter att rekrytera familjehem utifrån behov Kartläggning av behov. 

Uppföljning av planerade 

åtgärder för ökad rekrytering 

20 

Rutin för uppföljning och tillsyn av sociala kontrakt Säkerställa att tillsynsrutin är 

ändamålsenlig och följs 

16 

Risk för att utökad distansundervisning inom vuxenutbildningen 

försvårar vissa gruppers förutsättningar att uppnå goda 

studieresultat 

Uppföljning av studieresultat 

kopplat till undervisningsform 

16 

 

Brister i uppföljning av och kompetensutveckling för enskilda i 

offensiva anställningar kan leda till återgång till bidragsbehov 

efter avslutad anställning 

Kartläggning av samtliga 

enskilda som erhåller 

offensiv anställning i syfte att 

kombinera med 

kompetenshöjande insatser 

15 
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Bilaga, Verksamhetsfakta och nyckeltal 
Verksamhet Utfall 2020 Budget 2021 Budget 2022 

Ekonomiskt bistånd, utbetalt kkr brutto 28 311 31 050 30 550 

Genomsnittliga bidragstiden i antal mån 

för ekonomiskt bistånd 

6,5   

Antal bidragshushåll, unika 611   

Andel av befolkningen som erhållit 

bistånd någon gång under året 

5,1%   

Placeringsdygn, institution för barn/unga 1 152   

Bruttokostnad institution barn/unga, kkr 5 036 5 250 5 250 

Placeringsdygn familjehem (inkl 

jourplaceringar) barn/unga 

11 448   

Bruttokostnad familjehem barn/unga 10 455 9 965 11 665 

Placeringsdygn, institution/familjehem 

vuxna med missbruks- och beroende 

1 291   

Bruttokostnad institution/familjehem 

vuxna, kkr 

3 358 4 650 4 650 

Antal heldygnsvård externt köpt boende 

vuxna 

933   

Bruttokostnad externt köpt boende vuxna 1 418 600 600 

Antal heldygn köpt boende, Familjefrid 295   

Bruttokostnad köpt boende vuxna, 

Familjefrid 

1 148 700 700 

Antal besök i öppen verksamhet: 

fritidsgård och skatehall 

9 384   

Grundläggande vuxenutbildning, antal 

elever under året 

260   

Gymnasial vuxenutbildning, antal elever 

under året 

656   

Antal elever på SFI under året 415   

Offensiva bidragsanställningar 95   

 


