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SAN § 39 

Au § 77 

Tema – digitalisering och digital mognad 

Digitaliseringsstrateg Lars Carlsson berättar om digitalisering och digital mognad vid 
nämndens sammanträde.  

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att notera informationen.  

 

SAN § 40 

Au § 78 Dnr SAN 2021/37 

Driftbudgetuppföljning efter mars månad 

Ekonom Urban Soneryd går igenom driftbudgetuppföljningen efter mars månad. 

Avvikelse till och med mars är en negativ avvikelse på 0,2 Mkr. Den negativa 
budgetavvikelsen inom barn- och ungdomsvården beror på en ökad ärendemängd 
från 2021. Detta underskott balanseras upp av en positiv budgetavvikelse inom 
ekonomiskt bistånd. Det är ett resultat av nämndens strategi att minska antalet hushåll 
med ekonomiskt bistånd genom offensiva arbetsmarknadsåtgärder. 

Prognosen för året är ett nollresultat. 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna driftbudgetuppföljningen.  

_________ 

Exp. till:  Diariet   
 
 

SAN § 41 

Redovisning av placeringar samt utveckling av ekonomiskt bistånd 

Ekonom Urban Soneryd redovisar aktuella siffror gällande institutionsplaceringar och 

utvecklingen av ekonomiskt bistånd till och med mars månad. 

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna rapporterna. 
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SAN § 42 

Au § 80 Dnr SAN 2022/41 

Budget 2023 

Social- och arbetsmarknadsnämnden har i äskandet för 2023 valt att göra en hård 

prioritering bland nämndens behov, med hänvisning till den begränsade utökning av 

kommunens budgetram som aviserats.  

Nämndens äskande har begränsats till att motsvara den resursförstärkning inom barn- 

och ungdomsvården som är nödvändig för att hantera en faktisk volymökning 

rättssäkert och på en kvalitativt god nivå.  

Av förslaget framgår att nämnden avser att äska om en ramökning om 6,5 miljoner 

kronor enligt nedanstående tabell.  

Verksamhet Kommentar Summa Mkr 

IFO barn- och ungdomsvård Resursförstärkning till följd av volymökning och 

ökat insatsbehov 

6,5 

Totalt  6,5 

 

De behov de fackliga framfört vid MBL inför äskande 2023 är: 

• Kommunals syn är att arbetsskor ska ingå i arbetskläderna för deras 
yrkesgrupper, att lönemässiga ”snedsitsar” rättas till utöver pott samt att 
personer som blir föremål för arbetsmarknadspolitisk 
åtgärd/bidragsanställning ska minst erbjudas kollektivavtalets lägsta lön för 
anställning. 

• LRs syn är att vuxenutbildningen får mer resurser för att i förlängningen 

minska utanförskap i samhället samt att ”lönemässiga” snedsitsar rättas till 

utöver pott. 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att fastställa budgetförslaget för 2023. 

_________ 

Exp. till:  Kommunstyrelsen 
 Diariet 

 

 

SAN § 43 

Au § 79 

Information från förvaltningen 

Förvaltningschef David Schanzer-Larsen ger en kort information om 
flyktingsituationen i Köping i och med kriget i Ukraina. Köping har fått ett föreslaget 
placeringstal från Migrationsverket.  
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SAN § 44 

Au § 81 Dnr SAN 2021/107 

Förordnande och delegation till socialjouren, Västerås stad 

Kompletterande socialsekreterare vid socialjouren, Västerås stad som innefattas i 

förordnandet för 2022: 

• Elin Axelsson  

• Agneta Lundin Parskog 

• Mathilda Leijonborg 

• Johanna Alverhag 

• Yvonne Solin 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att förordna och ge delegation till den tillagda socialsekreterare vid socialjouren, 
Västerås stad, enligt namnlistan ovan under 2022, varvid förordnandet innebär att 
personen under tidsperioden erhåller delegation att fatta beslut i enskilda 
individärenden enligt social- och arbetsmarknadsnämndens delegationsordning 
avseende socialsekreterare i myndighetsutövande befattning, samt får ett personligt 
förordnande att fatta beslut om begäran om handräckning rörande ärenden enligt 
LVU och LVM. 

_________ 

Exp. till:  Socialjouren, Västerås stad 
 Diariet 

 

 

 

SAN § 45 

Au § 82 Dnr SAN 2022/3 

Kompletterande attestbehörighet 2022 

Förvaltningens attestbehörighet för 2022 behöver kompletteras enligt medföljande 

förteckning över beslutsattestanter. 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att anta kompletteringarna till attestbehörigheten för social- och 

arbetsmarknadsförvaltningen för 2022. 

_________ 

Exp. till:  Diariet 
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SAN § 46 

Au § 83 Dnr SAN 2022/40 

Rapportering av ej verkställda beslut 

Verksamhetsutvecklare Maarit Verga har kontrollerat nämndens ej verkställda beslut 

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

Nämnden har inga beslut som inte är verkställda. 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna rapporten.  

_________ 

Exp. till:  Kommunfullmäktige 
 Diariet 

 

 

SAN § 47 

Au § 84 Dnr SAN 2021/93 

Kommunrevisionens grundläggande granskning 2021 

Kommunrevisionens grundläggande granskning är den granskning som varje år 

genomförs avseende styrelse och nämnder och är till sin karaktär en löpande insamling 

av fakta och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma nämndens 

styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt 

måluppfyllelse för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan. 

Kommunrevisionen rekommenderar att kommunstyrelsen och nämnder säkerställer 

att det finns målvärden kopplat till samtliga mål och att dessa följs upp för att det ska 

vara tydligt vilka bedömningar nämnden gör vid redovisning av måluppfyllelsen.  

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att nämnden med beaktande av rekommendationerna anser rapporten behandlad. 

_________ 

Exp. till:  Kommunrevisionen 
 Diariet 
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SAN § 48 

Au § 56 Dnr SAN 2022/28 

Arkivansvarig och arkivredogörare för social- och arbetsmarknadsnämnden 

Köpings kommuns arkivreglemente § 3 anger att ”hos varje myndighet ska det finnas en 

arkivansvarig samt en eller flera arkivredogörare för att fullgöra arkivuppgifterna hos 

myndigheten. De ska känna till de bestämmelser och anvisningar som rör arkivvård”. 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att biträdande verksamhetschef Malin 

Berg utses till arkivansvarig, samt att administratör Jenny Rosendal, socialsekreterare 

Anna Hedlund Prnjavorac, utredningsassistent Inger Olsson, administratör Jennie 

Sjöberg och utredningsassistent Viktoriya Khilenko Sivertsson utses till arkivredogörare. 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse biträdande verksamhetschef Malin Berg till arkivansvarig, samt 

att utse administratör Jenny Rosendal, socialsekreterare Anna Hedlund Prnjavorac, 

utredningsassistent Inger Olsson, administratör Jennie Sjöberg och utredningsassistent 

Viktoriya Khilenko Sivertsson till arkivredogörare.  

_________ 

Exp. till:  Arkivarie Per-Olof Eklöf 
 Diariet   
 

 

SAN § 49 

Au § 85 Dnr SAN 2022/48 

Beslut efter kvalitetsgranskning av utbildning inom yrkeshögskolan 

Myndighetens för yrkeshögskolan har genomfört en kvalitetsgranskning av 

utbildningen Produktionstekniker i Köping, Eskilstuna, Fagersta och Arvika, där 

Köpings kommun är utbildningsanordnare. 

Granskningen omfattar hela utbildningen och utgår från kvalitetskriterier som 

grupperas i fyra granskningsområden. Kvalitetskriterierna för 

yrkeshögskoleutbildningar utgår från de syften och mål som återfinns i regelverket, i 

förarbeten och i andra villkor som gäller för utbildningsformen.  

Myndigheten för yrkeshögskolan bedömer att utbildningen i hög grad uppfyller 

myndighetens fastställda kvalitetskriterier och har hög kvalitet. 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att notera informationen.  

_________ 

Exp. till:  Diariet 
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SAN § 50 
Au § 86  Dnr SAN 2021/76 

Beslut i ärende enligt lex Sarah (IVO dnr 3.1.2-37698/2021) 

Sekretess! 

 

SAN § 51 
Au § 87  Dnr SAN 2021/125 

Meddelande om klagomål (IVO dnr 3.4.2-46873/2021) 

Sekretess! 
 

SAN § 52 
Au § 88  Dnr SAN 2022/27 

Meddelande om klagomål (IVO dnr 3.4.2-07760/2022) 

Sekretess! 
 

SAN § 53 

Au § 89 

Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § första stycket FB 

Sekretess! 
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SAN § 54 

Anmälan av delegationsbeslut, meddelanden och arbetsutskottets protokoll 

Delegationsbeslut nummer 56-74/2022 till och med 14 april delges enligt medföljande 

delegationslista.  

Meddelanden till och med 14 april 2022 delges enligt medföljande meddelandelista.  

Arbetsutskottets protokoll från 11 april 2022 delges.  

Delegationsbeslut, meddelanden och arbetsutskottets protokoll finns i pärm vid nämndens 

sammanträde. 

Anmälningarna föranleder inget beslut. 

 

 

 

SAN § 55 

Delgivningar att lägga till handlingarna 

Beslut från Förvaltningsrätten 

Beslut 2022-03-21 i mål nr 1597-22 gällande omedelbart omhändertagande enligt lagen 

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

beslut. 

Beslut 2022-03-25 i mål nr 1597-22 gällande omedelbart omhändertagande enligt lagen 

(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM; fråga om avskrivning. 

Förvaltningsrätten avskriver målet. 

Beslut 2022-03-28 i mål nr 1471-22 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL; fråga om avskrivning. Förvaltningsrätten avskriver målet. 

Domar från Kammarrätten 

Dom 2022-04-01 i mål nr 155-22 gällande beredande av vård enligt lagen (1990:52) med 

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

Dom 2022-04-01 i mål nr 156-22 gällande beredande av vård enligt lagen (1990:52) med 

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

Beslut från Högsta förvaltningsdomstolen 

Beslut 2022-03-29 i mål nr 1091-22 gällande vård enligt lagen (1990:52) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga, LVU; fråga om prövningstillstånd. Högsta 

förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd.  


