
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) 

Datum 

Social- och arbetsmarknadsnämnden 2016-12-21 

  
 

  

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2016-12-21 §§ 110 – 120 

Datum för anslags 

uppsättande 

 

2016-12-27 
Datum för  

anslags nedtagande 

 

2017-01-17 

Förvaringsplats för protokollet Social & Arbetsmarknad,  

Nibblesbackevägen 17, Köping 

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

Sirpa Järvenpää 
 

 

Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl. 13.15 – 15.10  

Beslutande Andreas Trygg (V) ordförande 

Carl-Inge Westberg (S) 

Ann-Marie Lundin (S) 

Birgitta Hedblom (V) 

Iván Czitrom (L) 

Robert Jansson (SD) 

Ingalill Hedblom (S) ersättare 

Ingvar Olsson (S), ersättare 

Antigone Pirraku (S) ersättare 

Gunvor Sharp (M), ersättare 

Anne-Marie Düring (L), ersättare 

Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän m fl 

Ingalill Hedblom (S) Anna Bernanker, tf förvaltningschef 

Ingvar Olsson (S) Maarit Verga, verksamhetsutvecklare 

Antigone Pirraku (S) Sirpa Järvenpää, ekonom 

Jan-Erik Karlsson (S) William Wikström, alkoholhandläggare 

Per Ågren (S) Företräde 

Gunvor Sharp (M) 

Anne-Marie Düring (L) 

Karolina Glogowska (SD)   

 

 

  

  

 

  

   

  

  

  

  

Justerare Ann-Marie Lundin Paragrafer §§ 110 – 120 

Justeringens tid och plats Köping 2016-12-22 

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

Sirpa Järvenpää 

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

Andreas Trygg 

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

Ann-Marie Lundin 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (10) 

Datum 

2016-12-21 
Social- och arbetsmarknadsnämnden  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 

 

SAN § 110 

Au § 502  Dnr 03-2016-00017 

 

Ansökan om utökad serveringstid 

 
Handlingar i ärendet: Utredning gällande ansökan om utökad 

 serveringstid, 2016-11-28 

 Yttrande från Proces AB, 2016-12-07 

 

Proces AB har inkommit med en ansökan enligt 8 kap 2 § alkohollagen om utvidgad 

serveringstid för servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker 

till allmänheten. Ansökan avser restaurang och uteservering vid Harrys, Torggatan 12, 

Köping. Serveringstiden som ansöks är mellan klockan 02.00 och klockan 03.00 

fredagar och lördagar samt dag före röd dag. 

 

Det har inte kommit till kommunens kännedom att det framförts några klagomål på den 

verksamhet som nu bedrivs på Harrys. Kommunen har inte heller haft anledning att 

ifrågasätta tillståndet av andra skäl. Restaurangen har inte några boende i direkt 

anslutning till verksamheten. Ingen av remissinstanserna har något att erinra om den 

sökta serveringstiden. 

 

Företräde av Hamit Koyunco, ägare, Håkan Bergström, ordningsvakt, Niklas Kjellberg, 

ordningsvakt. 

 

Förslag 1: Vice ordförande Carl-Inge Westberg (S) yrkar att avslå ansökan om utökad 

serveringstid. 

Förslag 2: Ledamot Robert Jansson (SD) yrkar utökad serveringstid med prövotid på 

ett år.  

 

Ordförande Andreas Trygg finner bifall för förslag 1. 

 

Omröstning: (se bilaga) 

Ja – avslag ansökan utökad serveringstid. – 10 st. 

Nej – utökad serveringstid med prövotid på ett år - 1 st. 

 

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

 

att avslå ansökan om utökad serveringstid. 
________ 

 

Exp. till: Proces AB 

 Länsstyrelsen 

 Polisen 

 Folkhälsomyndigheten 

 Diariet 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (10) 

Datum 

2016-12-21 
Social- och arbetsmarknadsnämnden  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 

 

SAN § 111 

Au § 494 Dnr SAN 2015/51 

 

 

Driftbudgetuppföljning efter november 2016 

 

Ekonom Sirpa Järvenpää presenterar driftbudgetuppföljning efter november månad. 

 

 

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

att godkänna driftbudgetuppföljningen efter november månad. 

 
________ 

 
Exp. till: Diariet 

 

 

 

 

 

SAN § 112 

 

Redovisning av placeringar samt utveckling av ekonomiskt bistånd 

 

Ekonom Sirpa Järvenpää redovisar aktuella siffror gällande institutionsplaceringar och 

utvecklingen av ekonomiskt bistånd till och med november månad. 

 

 

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

att godkänna rapporterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (10) 

Datum 

2016-12-21 
Social- och arbetsmarknadsnämnden  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 

 

SAN § 113 

Au § 495 

 

Information från förvaltningen 

 

TF förvaltningschef Anna Bernanker informerar: 

 om att Mats Ringeborn kommer att vara tf förvaltningschef under sin 

julledighet. 

 organisationsförändringar i förvaltningen 

 redovisar olika extra medel som nämnden sökt och fått. 

 

 

 

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

att notera informationen. 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (10) 

Datum 

2016-12-21 
Social- och arbetsmarknadsnämnden  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 

 

SAN § 114 

Au § 496  Dnr SAN 2016/135 

 

Anpassade boendeformer för vuxna med behov av stöd 

 

Köpings kommun har sedan några år en kraftigt ökad efterfrågan på bostäder vilket 

lett till bostadsbrist, ökad hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. 

Nämnden har idag ett 70-tal sociala kontrakt, det vill säga förstahandskontrakt på 

lägenheter som hyrs ut i andra hand enligt särskilda regler till enskilda som beviljats 

denna form av bostadssocial insats. 

 

Utöver detta visar nämndens interna kartläggningar att ca 40 personer är att betrakta 

som bostads- eller hemlösa. Under 2016 till och med november, har sammanlagt 37 

personer beviljat boendeinsats i form av externt köpt anpassat boende. Under 

december har 22 personer denna form av bistånd och merparten av dessa kommer att 

erhålla fortsatt bistånd på något av de anpassade boenden som inrättas i kommunen. 

 

Kostnaden som prognostiseras för externt boende uppgår till drygt 6,3 miljoner kronor 

för 2016. En plats i externt boende kostar ca 35 000 kr per månad. 

Förvaltningen bedömer att enbart ett fåtal platser kommer att behöva köpas externt 

efter det att de kommunala boendena inrättats. 

 

 

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

att inrätta två anpassade boenden, Brogården och Nibblebo, i kommunal regi för att 

tillgodose behov av bistånd i form av bostadssocial insats, till enskilda som saknar 

möjlighet till andra boendelösningar och är i behov av stöd i sitt boende. 

 
________ 

 
Exp. till: Diariet 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (10) 

Datum 

2016-12-21 
Social- och arbetsmarknadsnämnden  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 

 

SAN § 115 

Au § 497    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 gäller i första hand familjerättsliga frågor, i och med att 

de ärendena från årsskiftet kommer handläggas i Västerås. Det har också förtydligats 

om beslutshierarkin i förbladen.   

 

 

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

 

att anta de föreslagna ändringarna i delegationsordningen för social- och 

arbetsmarknadsnämnden. 

 
________ 

 
Exp. till: Diariet 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (10) 

Datum 

2016-12-21 
Social- och arbetsmarknadsnämnden  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 

 

SAN § 116 

Au § 498 Dnr SAN 2016/134 

 

Förordnande och delegation till socialsekreterare vid socialjouren i Västerås 2017 

 

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 2017: 

Anna-Lena Olsson 

Birgitta Vikergård 

Ingbritt Sandström 

Lindström 

Kerstin Brask 

Louise Andersson 

Åsa Hjelting  

Tringa Miftari  

Annah Ekbäck 

Filipsson 

Anne Grundell 

Ulrika Lindelöf  

Caroline Suurna  

Lars-Göran Bärling  

Marielle Roos 

Karin Jonsson 

Eva-Lena Borg 

Francesca Rainoni 

Yvonne Solin 

Johanna Pettersson 

Ann-Sofie Ödman  

Marie Ylönen 

Sandra Boström

 

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

 

att förordna och ge delegation till socialsekreterare vid socialjouren, Västerås stad, 

enligt ovannämnda namnlista, under tiden 1 januari – 31 december 2017, 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: Socialjouren, Västerås stad 

 Diariet 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (10) 

 
Datum 

Social- och arbetsmarknadsnämnden  2016-12-21 
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 

SAN § 117 

Au § 500 

SAN § 89 

Au § 393  Dnr SAN 2016/61 

 

Beslut gällande § 37a-medel 

 

Social- och arbetsmarknadsnämnden ansökte om § 37a-medel hos Länsstyrelsen 

för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter. 

Nämnden ansökte om 410 000 kr, tillsammans med KBAB, till insatsen 

Verksamhetslokal ensamkommande barn och ungdomar, med syfte att skapa ett 

nav för verksamheten som kan fungera som en trygg utgångspunkt där man 

planerar för olika individuella insatser utifrån varje deltagares behov.  

 

Länsstyrelsen i Jönköpings län beviljar nämnden 313 400 kr för insatsen, samt 

avslår delar av ansökan om 96 600 kr på grund av medelsbrist. 

 

 

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

 

att notera informationen. 

 
________ 

 

Exp. till: Diariet 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (10) 

 
Datum 

Social- och arbetsmarknadsnämnden  2016-12-21 
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 

SAN § 118 

Au § 501 

SAN § 90 

Au § 503  Dnr SAN 2016/119 

 

Beslut gällande § 37-medel  

 

Social- och arbetsmarknadsnämnden ansökte om § 37-medel hos Länsstyrelsen 

för vägledning. Nämnden ansökte om 1 000 000 kr till insatsen Mottagande och 

bosättande utifrån den nya bosättningslagen, med syfte att få ett samlat grepp när 

mottagande har vuxit från ett begränsat mottagande om några hushåll per år till ett 

mottagande som sker varje vecka.   

 

Länsstyrelsens i Västmanlands län beviljar nämnden 760 000 kr för insatsen, samt 

avslår 240 000 kr på grund av medelsbrist. 

 

 

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

 

att notera informationen. 

 
________ 

 

Exp. till: Diariet 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (10) 

 
Datum 

Social- och arbetsmarknadsnämnden  2016-12-21 
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 

SAN § 119 

 

Anmälan av delegationsbeslut, meddelanden och arbetsutskottets protokoll 

 

Delegationsbeslut nummer 361-403/2016 till och med 12 december 2016 delges 

enligt medföljande delegationslista.  

 

Meddelande till och med den 12 december 2016 delges enligt medföljande 

meddelandelista. 

 

Arbetsutskottets protokoll från 28 november och 5 december 2016 delges.  

 

Delegationsbeslut, meddelanden och arbetsutskottets protokoll finns i pärm vid 

nämndens sammanträde. 

 

Anmälningarna föranleder inget beslut. 

 

 

 

 

 

SAN § 120 

 

Delgivningar att lägga till handlingarna 

 

Domar från Förvaltningsrätten 

 

Dom 2016-11-23 i mål nr 3848-16 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen 

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

 

Dom 2016-11-23 i mål nr 4330-16 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen 

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

 

Dom 2016-12-06 i mål nr 4597-16 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen 

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

 


