
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) 

Datum 

Social- och arbetsmarknadsnämnden 2016-05-25 

  
 

  

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Social- och arbetsmarknadsnämnden  

Sammanträdesdatum 2016-05-25 §§ 50 – 60  

Datum för anslags 

uppsättande 

 

2016-05-27 
Datum för  

anslags nedtagande 

 

2016-06-20 

Förvaringsplats för protokollet Social & Arbetsmarknad, 

Nibblesbackevägen 17, Köping 

Underskrift  .................................................................  

Emma Bertheussen 
 

 

Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl. 13.15 – 14.05 

Beslutande Andreas Trygg (V) ordförande 

Carl-Inge Westberg (S) 

Ann-Marie Lundin (S) 

Abdul Qorbani (S) 

Birgitta Hedblom (V) 

Martin Sandelin (MP) 

Tarja Mikkilä-Pettersson (C) 

Iván Czitrom (L) 

Robert Jansson (SD) 

Gina Lisegran (S), ersättare 

Torbjörn Holmström (M), ersättare 

 

  

 Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän m fl 

Gina Lisegran (S) David Schanzer-Larsen, förvaltningschef 

Ingalill Hedblom (S) Sirpa Järvenpää, ekonom 

Per Ågren (S) Maarit Verga, verksamhetsutvecklare § 50 

Ingvar Olsson (S) Emma Bertheussen, nämndsekreterare 

Antigone Pirraku (S) William Wikström, alkoholhandläggare§§ 50-53 

Jan-Erik Karlsson (S) 

Torbjörn Holmström (M) 

Lars Andersson (C) 

Lina Eriksson (L) 

   

  

  

  

  
Justerare Abdul Qorbani Paragrafer §§ 50 – 60 

Justeringens tid och plats Köping 2016-05-25 

Underskrifter Sekreterare  ......................................................................  

Emma Bertheussen 

 Ordförande  ......................................................................  

Andreas Trygg 

 Justerande  ......................................................................  

Abdul Qorbani 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (9) 

 
Datum 

Social- och arbetsmarknadsnämnden  2016-05-25 
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SAN § 50 

Au § 171 Dnr SAN 2015/110 

 

Beslut i enskilt ärende (dnr 8.2-34785/2015) 

 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) inkom den 18 november 2015 med en 

begäran om yttrande och handlingar i enskilt ärende. Av yttrandet framgick 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.  

 

IVO bedömer att nämnden brustit på ett antal punkter och ställer krav på att 

nämnden redovisar vilka åtgärder som vidtagits eller planerats. Nämnden ska 

säkerställa dokumentationen i enskilda ärenden, att ansökan om vård enligt LVU 

görs när skäl föreligger samt att nämnden ska samverka med samhällsorgan, 

organisationer och andra som berörs i frågor som rör barn som far illa, eller 

riskerar att fara illa.    

 

Av nämndens redovisning går att läsa att ett möte mellan nämndens tjänstemän 

och IVO, kommentarer kring de punkter IVO anser att nämnden brustit på, samt 

ett antal åtgärder nämnden har för avsikt att genomföra. 

 

 

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

 

att fastställa föreliggande skrivelse samt planerade åtgärder som en redovisning av 

nämndens åtgärder utifrån de brister som framkommit i tillsyn i ärende med dnr. 

8.2-34785/2015. 
 
________ 

 

Exp. till:  Inspektionen för vård och omsorg 

 Diariet 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (9) 

 
Datum 

Social- och arbetsmarknadsnämnden  2016-05-25 
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SAN § 51 Dnr 06-2016-00004 

 

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 

 

Event Sweden i Örebro AB har inkommit med en ansökan enligt 8 kap 2 § 

alkohollagen om tillfälligt tillstånd för servering av starköl, vin, sprit och andra 

jästa alkoholdrycker till allmänheten under Köpingsfesten den 27-28 maj 2016. 

Ansökan avser inhägnat festivalområdet på Stora torget i Köping och 

serveringstiden som söks är 18.00 – 02.00. 

 

Enligt 8 kap 13 § alkohollagen kan endast den som visar att han eller hon med 

hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden, samt omständigheterna i 

övrigt, är lämplig att driva serveringsverksamhet beviljas serveringstillstånd. Vid 

prövning av lämpligheten framkommer det inget som föranleder en annan 

bedömning än att sökande uppfyller lämplighetskraven. Bolaget har på ett 

trovärdigt sätt visat att verksamheten kommer att drivas i enlighet med 

alkohollagens regler. Utbudet av mat och dryck får anses uppfylla matkravet vid 

enstaka tillfällen enligt 8 kapitlet 15 § alkohollagen. Förutsatt att bolaget använder 

sig av det antal ordningsvakter som polismyndigheten förordar anser 

förvaltningen att det inte föreligger några särskilda risker för olägenheter vid 

tillfället.  

 

 

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

 

att enligt 8 kap 2 § alkohollagen meddela Event Sweden i Örebro AB tillfälligt 

tillstånd att vid Stora torget, Köping till allmänheten servera starköl, vin, sprit och 

andra jästa alkoholdrycker den 27 maj 2016 klockan 18.00 – 24.00, den 28 maj 

2016 klockan 00.00 – 02.00 och klockan 12.00 – 24.00, samt den 29 maj 2016 

klockan 00.00 – 02.00. 

 
________ 

 

Exp. till: Event Sweden i Örebro AB 

 Länsstyrelsen 

 Polisen 

 Folkhälsomyndigheten 

 Diariet 
 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (9) 

 
Datum 

Social- och arbetsmarknadsnämnden  2016-05-25 
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SAN § 52 Dnr 03-2016-00007 

 

Ansökan om ändrat serveringstillstånd till allmänheten 

 
Pizzeria Latifa AB har inkommit med en ansökan enligt 8 kap 2 § alkohollagen om 

stadigvarande förändring gällande tillstånd för servering av starköl, vin, sprit och andra 

jästa alkoholdrycker till allmänheten i restaurang Pizzeria Latifa, Stora gatan 21 i 

Köping. Ansökan avser servering av ovan nämnda drycker på restaurangens 

intilliggande uteservering. Ansökan avser servering årligen under tiden den 1 maj till 

och med den 30 september med serveringstid mellan klockan 11.00 och klockan 01.00. 

Under särskilda arrangemang, såsom exempelvis Köpingsfesten ansöks om utsträckt 

serveringstid till och med klockan 02.00.  

 

Enligt 8 kap. 19 § alkohollagen beslutar kommunen under vilka tider alkoholdryck får 

serveras. Vid bestämmande av tiden ska särskilt beaktas om serveringen bedöms utgöra 

någon risk för olägenheter på grund av dess belägenhet eller av andra skäl i fråga om 

ordning och nykterhet eller annan särskild risk för människors hälsa. Enligt beslut från 

Polismyndigheten föreligger ingen sådan omedelbar risk under förutsättning att 

serveringen avslutas klockan 23.00 på uteserveringen. Förvaltningen anser inte att det 

framkommer något i utredningen som föranleder en annan bedömning.  

 

 

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

 

att enligt 8 kap 2 § alkohollagen meddela Pizzeria Latifa AB utökat tillstånd att till 

allmänheten servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker vid 

uteserveringen för Pizzeria Latifa, Stora gatan 21, Köping. Tillståndet gäller årligen 

under tiden den 1 maj till och med den 30 september mellan klockan 11.00 och klockan 

23.00. vid två tillfällen per år utökas serveringstiden tillfälligt till mellan klockan 11.00 

och klockan 02.00, samt 

 

att beslutet behäftas med villkor om att minst en (1) av polisen förordnad ordningsvakt 

ska tjänstgöra mellan klockan 21.00 och fram till dess att serveringsstället är utrymt vid 

de tillfällen som serveringen utökas till och med klockan 02.00, samt 

 

att avslå den del av ansökan som avser servering på uteservering mellan klockan 23.00 

och klockan 01.00 varje dag, samt 

 

att beslutet gäller under förutsättning att tillståndshavaren erhållit tillståndsbevis enligt 

ordningslagen från polismyndigheten. 

 
________ 

 

Exp. till: Pizzeria Latifa AB 

 Länsstyrelsen 

 Polisen 

 Folkhälsomyndigheten 

 Diariet 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (9) 

 
Datum 

Social- och arbetsmarknadsnämnden  2016-05-25 
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SAN § 53 Dnr 03-2016-00008 

 

Ansökan om ändrat serveringstillstånd till allmänheten 

 
Pizzeria Latifa AB har inkommit med en ansökan enligt 8 kap 2 § alkohollagen om 

stadigvarande förändring gällande tillstånd för servering av starköl, vin, sprit och andra 

jästa alkoholdrycker till allmänheten i restaurang Köpings restaurang och Sportbar, 

Stora gatan 20 i Köping. Ansökan avser servering av ovan nämnda drycker på 

restaurangens intilliggande uteservering. Ansökan avser servering årligen under tiden 

den 1 maj till och med den 30 september med serveringstid mellan klockan 11.00 och 

klockan 01.00. Under särskilda arrangemang, såsom exempelvis Köpingsfesten ansöks 

om utsträckt serveringstid till och med klockan 02.00.  

 

Enligt 8 kap. 19 § alkohollagen beslutar kommunen under vilka tider alkoholdryck får 

serveras. Vid bestämmande av tiden ska särskilt beaktas om serveringen bedöms utgöra 

någon risk för olägenheter på grund av dess belägenhet eller av andra skäl i fråga om 

ordning och nykterhet eller annan särskild risk för människors hälsa. Enligt beslut från 

Polismyndigheten föreligger ingen sådan omedelbar risk under förutsättning att 

serveringen avslutas klockan 23.00 på uteserveringen. Förvaltningen anser inte att det 

framkommer något i utredningen som föranleder en annan bedömning.  

 

 

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

 

att enligt 8 kap 2 § alkohollagen meddela Pizzeria Latifa AB utökat tillstånd att till 

allmänheten servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker vid 

uteserveringen för Köpings restaurang och Sportbar, Stora gatan 20, Köping. Tillståndet 

gäller årligen under tiden den 1 maj till och med den 30 september mellan klockan 

11.00 och klockan 23.00. vid två tillfällen per år utökas serveringstiden tillfälligt till 

mellan klockan 11.00 och klockan 02.00, samt 

 

att beslutet behäftas med villkor om att minst en (1) av polisen förordnad ordningsvakt 

ska tjänstgöra mellan klockan 21.00 och fram till dess att serveringsstället är utrymt vid 

de tillfällen som serveringen utökas till och med klockan 02.00, samt 

 

att avslå den del av ansökan som avser servering på uteservering mellan klockan 23.00 

och klockan 01.00 varje dag, samt 

 

att beslutet gäller under förutsättning att tillståndshavaren erhållit tillståndsbevis enligt 

ordningslagen från polismyndigheten. 

 
________ 

 

Exp. till: Pizzeria Latifa AB 

 Länsstyrelsen 

 Polisen 

 Folkhälsomyndigheten 

 Diariet 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (9) 

 
Datum 

Social- och arbetsmarknadsnämnden  2016-05-25 
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SAN § 54 

Au § 167 Dnr SAN 2015/51 

 

Budgetuppföljning 1 och verksamhetsstatistik  

 

Ekonom Sirpa Järvenpää presenterar budgetuppföljning 1, 2016. Nämnden 

aviserar en prognos om underskott om 6 miljoner kronor för 2016. 

 

 

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

att godkänna budgetuppföljning 1, 2016. 

 
________ 

 

Exp. till: Diariet 
 

 

 

 

 

SAN § 55 

 

Redovisning av placeringar samt utveckling av ekonomiskt bistånd 

 

Ekonom Sirpa Järvenpää redovisar aktuella siffror gällande institutionsplaceringar 

samt utvecklingen av ekonomiskt bistånd till och med april månad. 

 

 

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar  
 

att godkänna rapporterna. 

 

 

 

 

 

SAN § 56 

Au § 168 

 

Information från förvaltningen 

 

Inget att informera. 

 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (9) 

 
Datum 

Social- och arbetsmarknadsnämnden  2016-05-25 
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SAN § 57 

Au § 169 Dnr SAN 2016/55 

 

Rapportering av ej verkställda beslut 

 

Verksamhetsutvecklare Maarit Verga har rapporterat till Inspektionen för vård och 

omsorg angående ej verkställda beslut för kvartal ett, 2016. Nämnden har inga 

beslut som ej verkställts. 

 

 

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

att notera informationen. 
 

________ 

 

Exp. till: Kommunfullmäktige 

 Diariet 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (9) 

 
Datum 

Social- och arbetsmarknadsnämnden  2016-05-25 
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SAN § 58  Dnr SAN 2016/54 

Au § 170 

 

Tillfälligt förordnande av förvaltningschef och enhetschef,  

sommaren 2016 

Under förvaltningschefens sommarsemester bör nämnden utse en tillförordnad 

förvaltningschef. Förvaltningschefen föreslår att Per Överberg är tillförordnad 

förvaltningschef under vecka 28, Maarit Verga under vecka 30-31 och Mats 

Ringeborn under vecka 32. 

 

Under enhetscheferna Anna Bernankers och Per Överbergs sommarsemester bör 

nämnden utse en tillförordnad enhetschef. Enhetschef Anna Bernanker föreslår att 

socialsekreterare Madeleine Jansson är tillförordnad enhetschef under perioden 

160526 – 160831, med delegation enligt SoL, ej budget- och personalansvar.   

 

 

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

 

att utse Per Överberg till tillförordnad förvaltningschef under vecka 28, Maarit 

Verga under vecka 30-31 och Mats Ringeborn under vecka 32, samt 

 

att utse Madeleine Jansson till tillförordnad enhetschef under perioden 160526 – 

160831, med delegation enligt SoL, ej budget- och personalansvar.   

 
________ 

 

Exp. till: Enhetschefer 

 Diariet 
 

 
 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (9) 

 
Datum 

Social- och arbetsmarknadsnämnden  2016-05-25 
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SAN § 59 

 

Anmälan av delegationsbeslut, meddelanden och arbetsutskottets protokoll 

 

Delegationsbeslut nr 104-139/2016 till och med 16 maj 2016 delges enligt 

medföljande delegationslista.  

 

Inga meddelande finns att delge. 

 

Arbetsutskottets protokoll från 25 april och 9 maj 2016 delges.  

 

Delegationsbeslut, meddelanden och arbetsutskottets protokoll finns i pärm vid 

nämndens sammanträde. 

 

Anmälningarna föranleder inget beslut. 

 

 

 

 

 

SAN § 60 

 

Delgivningar att lägga till handlingarna 

 

Domar från Förvaltningsrätten 

 

Dom 2016-04-18 i mål nr 6531-15 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen 

(2001:453), SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

Dom 2016-04-21 i mål nr 1046-16 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen 

(2001:453), SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

Dom 2016-04-21 i mål nr 1270-16 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen 

(2001:453), SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

Dom 2016-04-28 i mål nr 200-16 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen 

(2001:453), SoL. Förvaltningsrätten avvisar yrkandet o bistånd i form av eget 

boende med stöd, och avslår överklagandet i övrigt. 

 

Dom 2016-05-02 i mål nr 1372-16 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen 

(2001:453), SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

 


