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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

Social- och arbetsmarknadsnämnden

2017-01-24

SAN § 1
Au § 1

Dnr SAN 2015/51

Årsredovisning 2016
Social- och arbetsmarknadsnämndens ekonomiska uppföljning redovisar ett
underskott mot budget med 8 245 000 kronor, för verksamhetsåret 2016.


Året har präglats av hög personalomsättning och nyrekrytering inom flera
av nämndens verksamheter, och det har varit svårt att rekrytera och
bemanna i konkurrens med andra kommuner och myndigheter.



Den tillfälliga myndighetsenheten, som skapades hösten 2015 för att
hantera mottagandet av de ensamkommande flyktingbarnen, har nu
avvecklats. Kommunens boende för ensamkommande flyktingbarn har
byggts ut till sammanlagt tre avdelningar.



I övrigt är det fler kommuninvånare som ansöker om hjälp för sitt boende
från socialtjänsten, och bostadsbrister drabbar utsatta grupper.



Antalet barn och unga som är placerade i familjehem minskar, bland annat
som en följd av fortsatt utveckling av insatser som erbjuds i hemmiljö.



Antalet aktualiseringar – anmälningar och ansökningar – har minskat
något i jämförelse med föregående år men ärendeinflödet är fortsatt
mycket högt.



Ett Ungcenter har bildats, utifrån den lokala överenskommelsen mellan
kommunala verksamheter och statliga myndigheter med syfte att stödja
ungdomar att etableras på arbetsmarknaden eller påbörja studier.



Vuxenutbildningen har kontinuerligt ökat antalet grupper inom Sfi, trots
detta är det återkommande kö till utbildningsplatserna och många tvingas
vänta längre än den lagstadgade tiden innan de får börja sin utbildning.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2016, samt
att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen.
________
Exp. till:

Protokolljusterarnas sign

Kommunstyrelsen (inkl. missiv)
Ekonom Sirpa Järvenpää
Diariet
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

Social- och arbetsmarknadsnämnden

2017-01-24

SAN § 2
Au § 2

Dnr SAN 2017/11

Attestbehörighet 2017
Förvaltningen har sammanställt en lista avseende attestbehörighet för 2017.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta
att anta attestbehörighet för Social & Arbetsmarknad 2017.
________
Exp. till:

Diariet

SAN § 3
Information från förvaltningen


Information om yrkande till Förvaltningsrätten gällande överklagan på
ansökan om utökad serveringstid. Nämnden har, genom ordförande
Andreas Trygg, tagit ställning i yttrande och yrkar på att Förvaltningsrätten
fastställer nämndens beslut om avslag.



Ordförande Andreas Trygg meddelar att Kommunstyrelsen nu beslutat om
att anställa Sara Schelin som ny kommunchef från mitten av april. Då
kommer tf kommunchef David Schanzer-Larsen tillbaka som
förvaltningschef för Social & Arbetsmarknad.



Tf förvaltningschef Anna Bernanker informerar nämnden om läget med
Brogården inför inflytt, samt Lagunens avdelning i Kolsva. Kontraktet för
lokalerna för Lagunen Kolsva är uppsagt och de boende kommer att flyttas
till Köping till befintliga lokaler. 1 februari får förvaltningen tillgång till
lokalerna på Nibblesbackevägen 19 där boendet Nibblebo kommer att
öppnas.

Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2017-01-24

Social- och arbetsmarknadsnämnden

SAN § 4
Au § 3

Dnr SAN 2016/44

Verksamhetstillsyn gällande missbruks- och beroendevård (dnr 8.5–
7918/2016)
Den 7 och 8 september 2016 genomförde Inspektion för vård och omsorg (IVO)
en tillsyn om nämnden utreder och beslutar om nödvändiga insatser för att
personer mellan 15 och 25 år ska få hjälp att komma till rätta med sin
missbruksproblematik.
I sitt beslut påtalar IVO ett antal brister i nämndens myndighetsutövning, samt
begär att nämnden redovisar vilka åtgärder som vidtagits för att komma till rätta
med påvisade brister.
Av redovisningen framgår en mängd åtgärder som är genomförda, påbörjade och
planerade, och att huvudansvarig för att åtgärderna genomförs och följs upp är
enhetschef för Verksamhetsområde myndighet.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att fastställa föreslagna åtgärder, samt
att godkänna föreliggande skrivelse som redovisning av åtgärder till Inspektionen
för vård och omsorg i ärende med dnr. 8.5-7918/2016.
________
Exp. till:

Protokolljusterarnas sign

Inspektionen för vård och omsorg
Diariet

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2017-01-24

Social- och arbetsmarknadsnämnden

SAN § 5

Dnr SAN 2015/24

Ändringar i delegationsordningen
I januari 2016 infördes placeringsformen stödboende i socialtjänstlagen.
Placeringsformen kommer i första hand att användas för ensamkommande
flyktingbarn som avslutar placering på HVB eller i familjehem och påbörjar sin
utslussning till et mer självständigt boende. Placeringsformen kan användas för
ungdomar 16 – 20 år.
Enligt de föreskrifter om stödboende som socialstyrelsen fastställt (HSLF_FS
2016-56) ska särskilt beslut om inskrivning i stödboende fattas kopplat till
biståndsbeslutet.
Under 2016 fattades i kommunen beslut om inrättande av två boenden som är
särskilt anpassade för vuxna i behov av stöd. Boendena bedrivs i kommunal regi
och organiseras inom nämnden.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att delegera beslut till tjänsteman enligt föreliggande förslag.
________
Exp. till:

Diariet

SAN § 6
Anmälan av delegationsbeslut, meddelanden och arbetsutskottets protokoll
Delegationsbeslut nummer 404/2016 och 1-40/2017 till och med 17 januari 2017
delges enligt medföljande delegationslista.
Meddelande till och med den 17 januari 2017 delges enligt medföljande
meddelandelista.
Arbetsutskottets protokoll från 9 januari 2017 delges.
Delegationsbeslut, meddelanden och arbetsutskottets protokoll finns i pärm vid
nämndens sammanträde.
Anmälningarna föranleder inget beslut.
Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2017-01-24

Social- och arbetsmarknadsnämnden

SAN § 7
Delgivningar att lägga till handlingarna
Domar från Förvaltningsrätten
Dom 2016-12-06 i mål nr 4299-16 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen
(2001:453), SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Dom 2016-12-09 i mål nr 4708-16 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen
(2001:453), SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Dom 2016-12-20 i mål nr 6421-16 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen
(2001:453), SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och lämnar yrkandet om
inhibition utan åtgärd.
Dom 2016-12-21 i mål nr 6221-16 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen
(2001:453), SoL. Förvaltningsrätten bifaller överklagandet.
Dom 2016-12-23 i mål nr 5855-16 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen
(2001:453), SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Dom 2017-01-09 i mål nr 5305-16 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen
(2001:453), SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Beslut från Kammarrätten
Beslut 2016-12-19 i mål nr 7954-16 gällande beredande av vård av missbrukare i
vissa fall. Kammarrätten skriver av målet.
Beslut 2016-12-29 i mål nr 8610-16 gällande bistånd: fråga om prövningstillstånd.
Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd.
Beslut 2017-01-12 i mål nr 7599-16 gällande bistånd: fråga om prövningstillstånd.
Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd.
Beslut 2017-01-12 i mål nr 7600-16 gällande bistånd: fråga om prövningstillstånd.
Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd.

Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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