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Datum

Social- och arbetsmarknadsnämnden

2015-12-16

Plats och tid

KS-salen, Rådhuset, Köping kl. 13.15 – 14.45

Beslutande

Andreas Trygg (V) ordförande
Carl-Inge Westberg (S)
Ann-Marie Lundin (S)
Birgitta Hedblom (V)
Malou Asplund (MP)
Pia Öberg (M)
Martin Lindh (C)
Iván Czitrom (L) §§ 126-137
Robert Jansson (SD)
Ingalill Hedblom (S), ersättare
Antigone Pirraku (S), ersättare
Lina Eriksson (L), ersättare § 125

Övriga deltagande

Ersättare
Ingalill Hedblom (S)
Antigone Pirraku (S)
Jan-Erik Karlsson (S)
Torbjörn Holmström (M)
Tarja Mikkilä-Pettersson (C)
Lina Eriksson (L)

Justerare

Birgitta Hedblom

Justeringens tid och plats

Köping 2015-12-16

Underskrifter

Sekreterare

......................................................................
Emma Bertheussen

Ordförande

......................................................................
Andreas Trygg

Justerande

......................................................................
Birgitta Hedblom

Tjänstemän m fl
David Schanzer-Larsen, förvaltningschef
Maarit Verga, verksamhetsutvecklare
Sirpa Järvenpää, ekonom
Emma Bertheussen, nämndsekreterare
Caroline Evenbom, verksamhetsutvecklare §§ 125
Matts Åker, enhetschef §§ 125
Suzana Jovic, enhetschef §§ 125

Paragrafer §§ 125 – 137

ANSLAGSBEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

2015-12-16

Datum för anslags
uppsättande

2015-12-18

§§ 125 – 137
Datum för
anslags nedtagande

Förvaringsplats för protokollet

Social & Arbetsmarknad,
Nibblesbackevägen 17, Köping

Underskrift

.................................................................
Emma Bertheussen

2016-01-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2015-12-16
Social- och arbetsmarknadsnämnden

SAN § 125
Au § 397
Information från förvaltningen


Förvaltningschef David Schanzer-Larsen informerar om läget kring
ensamkommande flyktingbarn, samt en ny tillfällig enhet som ska arbeta med
frågorna kring dem. Verksamhetsutvecklare Caroline Evenbom, enhetschef
Matts Åker och enhetschef Suzana Jovic berättar om hur arbetet fungerar
praktiskt i verksamheten.

Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2015-12-16
Social- och arbetsmarknadsnämnden

SAN § 126
Au § 373

Dnr SAN 2015/110

Meddelande om tillsyn och begäran om yttrande och handlingar
(dnr 8.2-34785/2015)
Inspektionen för vård och omsorg inkom den 18 november 2015 med en begäran om
yttrande och handlingar i enskilt ärende.
Inspektionen för vård och omsorg vill att nämndens yttrande beträffande klagomålet
innefattar en redogörelse för hur nämnden hanterat de ansökningar om bistånd och
eventuella anmälningar som inkommit, hur nämnden bedömt barnets behov av stöd
och skydd samt hur dessa behov ska tillgodoses, om nämnden övervägt vård enligt
LVU samt hur nämnden fullgjort sin skyldighet till samverkan enligt 5 kap 1 a § SoL.
Yttrandet ska även innehålla en redogörelse för de beslut som fattats i ärendet och på
vilket sätt parterna delgivits dessa.
Av skrivelsen framgår att bedömningen är att handläggning av ärendet skett rättssäkert
och att den enskilde och vårdnadshavare erbjudits insatser som med grund i en
professionell bedömning är adekvata utifrån familjens situation och barnets behov.
Nämnden och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) har misslyckats att motivera den
enskilde och vårdnadshavare att ta emot föreslagna insatser.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att anta föreliggande skrivelse som yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, i
ärende med dnr. 8.2-34785/2015.
________
Exp. till:

Protokolljusterarnas sign

Inspektionen för vård och omsorg
Diariet

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2015-12-16
Social- och arbetsmarknadsnämnden

SAN § 127
Au § 374

Dnr SAN 2015/53

Beslut i tillsynsärende (dnr 8.2-13615/2015)
Inspektionen för vård och omsorg inkom den 12 maj 2015 med en begäran om
yttrande och handlingar i enskilt ärende. Nämnde antog på sammanträden 17 juni 2015
ett yttrande där det bland annat gick att läsa att förvaltningens utgångspunkt var, och
har under hela den tid den enskilde beviljats bistånd enligt SoL varit, att vården som
individ- och familjeomsorgen kan erbjuda inte är anpassad utifrån den enskildes
behov. Den enskilde har en funktionsnedsättning och tillhör personkretsen för LSS och
borde erhålla en vårdform som är särskilt anpassad utifrån detta.
IVO har beslutat att avsluta ärendet

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att notera informationen.
________
Exp. till:

Protokolljusterarnas sign

Diariet

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2015-12-16
Social- och arbetsmarknadsnämnden

SAN § 128
Au § 375

Dnr SAN 2015/130

Beslut i tillsynsärende (dnr 8.2-31887/2015 samt 8.2-33337/2015)
Till Inspektionen för vård och omsorg har det inkommit flera klagomål gällande
nämndens hantering av två barnavårdsärenden. Ärendena rör familjehemsplacerade
barn. De klagande är främst missnöjda med nämndens beslut att avsluta
familjehemsplaceringarna och barnens delaktighet i denna process. IVO har gjort
bedömning utifrån inhämtade av uppgifter att det inte finns skäl att ytterligare granska
ärendena.
IVO har beslutat att avsluta ärendena utan vidare åtgärd.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att notera informationen.
________
Exp. till:

Protokolljusterarnas sign

Diariet

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2015-12-16
Social- och arbetsmarknadsnämnden

SAN § 129
Au § 376
Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § första stycket
föräldrabalken
SEKRETESS!

SAN § 130
Au § 367

Dnr SAN 2014/137

Driftbudgetuppföljning efter november 2015
Ekonom Sirpa Järvenpää presenterar driftbudgetuppföljning efter november månad.
Nämnden prognostiserar ett underskott om -8,7 miljoner kronor.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att godkänna driftbudgetuppföljningen efter november månad.
________
Exp. till:

Diariet

SAN § 131
Redovisning av institutionsplaceringar och utvecklingen av ekonomiskt bistånd
Ekonom Sirpa Järvenpää redovisar aktuella siffror gällande institutionsplaceringar,
samt utvecklingen av ekonomiskt bistånd till och med november månad.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att godkänna rapporterna.

Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2015-12-16
Social- och arbetsmarknadsnämnden

SAN § 132
Au § 368

Dnr SAN 2014/136

Redovisning av internkontroll 2015
Enligt de kommunala riktlinjerna ska nämndens internkontrollplan årligen följas upp
och redovisas för nämnden. Förvaltningen har sammanställt en rapport avseende
internkontrollplan för 2015.
I 2015 års internkontrollplan finns fyra granskningsområden, samt två
kommungemensamma kontroller. Samtliga områden är kontrollerade.
Uppföljningen rapporteras till Kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att fastställa rapport avseende resultat från uppföljning av internkontrollen 2015 för
avlämning till Kommunstyrelsen.
________
Exp. till:

Protokolljusterarnas sign

Kommunstyrelsen
Kommunrevisorerna
Diariet

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2015-12-16
Social- och arbetsmarknadsnämnden

SAN § 133
Au § 369

Dnr SAN 2015/24

Ändringar i delegationsordningen
På grund av förändringar i organisationen har delegationsordningen för social- och
arbetsmarknadsnämnden setts över.
De förändringar som föreslås är att höja delegationen för teamledare, så de får samma
delegation som enhetschef och verksamhetsutvecklare, under de punkter det gäller.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att anta de föreslagna ändringarna i delegationsordningen för social- och
arbetsmarknadsnämnden.
________
Exp. till:

Protokolljusterarnas sign

Diariet

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2015-12-16
Social- och arbetsmarknadsnämnden

SAN § 134
Au § 370

Dnr SAN 2015/129

Förordnande och delegation till socialsekreterare vid socialjouren i Västerås 2016
Köpings kommun har sedan 2008 ett avtal med socialjouren i Västerås stad. Avtalet
innebär att socialjouren ansvarar för ett hantera akuta enskilda ärenden utanför
kontorstider, kvällar nätter och helger. Övriga kommuner i Västmanlands län har
motsvarande avtal vilket innebär att socialjouren i Västerås servar hela länet.
Sociala enheten, Västerås stad utgör arbetsgivare och står för arbetsledarskap,
förordnandet förutsätter att denna anställning fortgår. Förordnandet innebär att berörda
personer under nämnda tidsperiod 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 gällande
Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU och Lag om vård av
missbrukare i vissa fall, LVM.
Socialsekreterare vid socialjouren, Västerås stad som innefattas i förordnandet under
tiden 1 januari – 31 december 2016:
Anna-Lena Olsson
Caroline Suurna
Birgitta Vikergård
Lars-Göran Bärling
Ingbritt Sandström Lindström
Marielle Roos
Kerstin Damm
Karin Eklund
Louise Andersson
Karin Jonsson
Åsa Hjelting
Eva-Lena Borg
Johanna Pettersson
Gunilla Norrthon
Cecilia Andersson
Sanna Josefsson
Ulrika Lindelöf
Francesca Rainoni
Christina Nyström
Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att förordna och ge delegation till socialsekreterare vid socialjouren, Västerås stad,
enligt ovannämnda namnlista, under tiden 1 januari 2016 – 31 december 2016,
varvid förordnandet innebär att personerna 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:
Protokolljusterarnas sign

Socialjouren, Västerås stad
Diariet
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

Social- och arbetsmarknadsnämnden

2015-12-16

SAN § 135
Au § 371

Dnr SAN 2015/131

Ansvarsfördelning och uppdrag, avseende barn/unga med komplicerad
social- och psykiatrisk problematik
På uppdrag av ordförandena i vård- och omsorgsnämnden och social- och
arbetsmarknadsnämnden har förvaltningscheferna arbetat fram ett förslag på en
tolkning av reglemente och ansvarfördelning mellan berörda nämnder. Då skolan i
barnets hemkommun har ett fortsatt ansvar för skolgången för barn som är
jourhemsplacerade eller vårdas på institution så berörs även barn- och
utbildningsnämnden och kommundelsnämnden i hög grad av kommunens
inriktning för arbetet med målgruppen.
Ett utvecklingsarbete för att kunna erbjuda berörda barn och deras familjer
adekvata, samordnade insatser bedöms nödvändigt. Köpings kommun bör ha en
gemensam strategi för ansvarsfördelning, handläggning och insatser som
samordnas med de insatser som landstinget har ansvar för.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att fastställa ansvarsfördelningen mellan berörda kommunala nämnder enligt
föreliggande förslag, under förutsättning av att övriga berörda nämnder fattar
likatydande beslut, samt
att uppdra åt förvaltningarna att utarbeta arbetsformer samt strategi för
utvecklingsarbete för verksamheter som arbetar med aktuell målgrupp.
________
Exp. till:

Protokolljusterarnas sign

Vård- och omsorgsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Kommundelsnämnden
Diariet

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

Social- och arbetsmarknadsnämnden

2015-12-16

SAN § 136
Anmälan av delegationsbeslut, meddelanden och arbetsutskottets protokoll
Delegationsbeslut nr 389-438/2015 till och med 8 december 2015 delges enligt
medföljande delegationslista.
Meddelande till och med den 8 december 2015 att delges enligt medföljande
meddelandelista.
Arbetsutskottets protokoll från den 30 november och 7 december delges.
Delegationsbeslut, meddelanden och arbetsutskottets protokoll finns i pärm vid
nämndens sammanträde.
Anmälningarna föranleder inget beslut.

SAN § 137
Delgivningar att lägga till handlingarna
Domar från Förvaltningsrätten
Dom 2015-11-17 i mål nr 3907-15 och nr 3998-15 gällande bistånd enligt
socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandena.
Dom 2015-11-24 i mål nr 4039-15 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen
(2001:453), SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Dom 2015-11-26 i mål nr 4204-15 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen
(2001:453), SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Dom 2015-11-26 i mål nr 5013-15 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen
(2001:453), SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Dom 2015-11-27 i mål nr 5534-15 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen
(2001:453), SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Dom 2015-12-03 i mål nr 3635-15 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen
(2001:453), SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

Social- och arbetsmarknadsnämnden

2015-12-16

Beslut från Förvaltningsrätten
Beslut 2015-12-02 i mål nr 5899-15 E gällande omedelbart omhändertagande
enligt lagen (1998:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.
Förvaltningsrätten avskriver målet från vidare handläggning.
Beslut från Kammarrätten
Beslut 2015-12-01 i mål nr 8505-15 gällande bistånd; fråga om prövningstillstånd.
Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd.
Beslut från Högsta förvaltningsdomstolen
Beslut 2015-12-04 i mål nr 5682-15 gällande Upphörande av vård enligt lagen
med särskilda bestämmelser om vård av unga; fråga om prövningstillstånd.
Högsta förvaltningsdomstolen avvisar överklagandet och meddelar inte
prövningstillstånd.

Ordförande Andreas Trygg önskar nämnden och
förvaltningen en god jul och ett gott nytt år, och tackar för
samarbetet under året!
Nämnden önskar också ordförande en god jul och ett gott
nytt år!

Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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