SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

Social- och arbetsmarknadsnämnden

2017-12-20

Plats och tid

KS-salen, Rådhuset, Köping kl. 13.15 – 14.20

Beslutande

Andreas Trygg (V), ordförande
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Ann-Marie Lundin (S)
Birgitta Hedblom (V)
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Ingvar Olsson (S)
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Anne-Marie Düring (L)
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Birgitta Hedblom
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Birgitta Hedblom
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Paragrafer §§ 96 – 103
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§§ 96 – 103
Datum för
anslags nedtagande

Förvaringsplats för protokollet
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Underskrift

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

2018-01-15
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2017-12-20
Social- och arbetsmarknadsnämnden

SAN § 96
Au § 358
Information från förvaltningen


Enhetschef Anna Bernanker informerar nämnden om ekonomiskt bistånd och
förändringar i etableringsreformen inför 2018. En höjd riksnorm och vad det
innebär för nämnden. Etableringsprogram för nyanlända istället för
etableringsplan.



Förvaltningschef David Schanzer-Larsen rapporterar om omställningsarbetet i
verksamheten ensamkommande. Fackliga förhandlingar pågår.



Tisdag 19 december 2017 fick kommunstyrelsens arbetsutskott information om
extratjänster i välfärden.



Verksamhetsutvecklare Maarit Verga informerar om resultatet av den
nationella hemlöskartläggningen, som genomfördes under vecka 14, samt går
igenom resultatet för Köping.

Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2017-12-20
Social- och arbetsmarknadsnämnden

SAN § 97
Au § 356

Dnr SAN 2016/48

Driftbudgetuppföljning efter november 2017
Förvaltningschef David Schanzer-Larsen presenterar driftbudgetuppföljning efter
november månad. Inga förändringar i prognosen från oktober.

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

Diariet

SAN § 98
Redovisning av placeringar samt utveckling av ekonomiskt bistånd
Förvaltningschef David Schanzer-Larsen redovisar aktuella siffror gällande
institutionsplaceringar och 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

2017-12-20
Social- och arbetsmarknadsnämnden

SAN § 99
Au § 357

Dnr SAN 2017/58

Effektivisering inför budgetåret 2018
Kommunstyrelsen har uppdragit respektive nämnd att presentera förslag på
effektiviseringar med konsekvensbeskrivningar inför budgetåret 2018. Förvaltningen
presenterar ett förslag för nämnden att ta ställning till.
Vid arbetsutskottets sammanträde 11 december 2017 yrkar Iván Czitrom (L) avslag på
förvaltningens förslag. Andreas Trygg (V) och Ann-Marie Lundin (S) yrkar bifall till
förvaltningsens förslag. Ordförande finner bifall för förvaltningens beslut. Iván
Czitrom (L) reserverar sig mot beslutet.
Vid sammanträdet yrkar Iván Czitrom (L) på avslag av förslaget som helhet och
lämnar förslag att enbart lämna effektiviseringsförslag på gemensamma
fortbildningskostnader och folkhögskolan.
Andreas Trygg (V) yrkar på bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordförande Andreas Trygg (V) finner bifall till arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs och verkställs enligt godkänd ordning som lyder; den som stödjer
arbetsutskottets förslag röstar ja och den som stödjer Czitroms förslag röstar nej.
10 ledamöter röstar ja och 1 ledamot röstar nej. Röstförteckning, se bilaga under § 99.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att anta de föreslagna effektiviseringarna för 2018.
________
Exp. till:

Kommunstyrelsen
Diariet

Iván Czitrom (L) reserverar sig skriftlig mot beslutet. Reservationen biläggs
protokollet.

Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2017-12-20
Social- och arbetsmarknadsnämnden

SAN § 100
Au § 360

Dnr SAN 2017/145

Återrapportering av delegationsbeslut
Enligt den nya kommunallagen som träder i kraft 1 januari 2018 ska varje nämnd
besluta om vilka av förvaltningens delegationsbeslut som ska återrapporteras till
nämnden. Enligt nuvarande lagstiftning återrapporteras idag alla delegationsbeslut
som förvaltningen fattar till nämnd.
Ett urval av delegationsbeslut för återrapportering till nämnd bedöms innebära en ökad
administration inom förvaltningen och med bakgrund av detta rekommenderar
förvaltningen att behålla nuvarande arbetssätt och återrapportering.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att samtliga delegationsbeslut som fattas inom Social & Arbetsmarknad återrapporteras
till social- och arbetsmarknadsnämnden från och med 2018-01-01.
________
Exp. till:

Protokolljusterarnas sign

Diariet

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2017-12-20
Social- och arbetsmarknadsnämnden

SAN § 101
Au § 361

Dnr SAN 2017/144

Förordnande och delegation till socialsekreterare vid socialjouren i Västerås 2018
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 2018:
Anna-Lena Olsson
Birgitta Vikergård
Ingbritt Sandström
Lindström
Kerstin Brask
Louise Andersson
Åsa Hjelting
Tringa Miftari

Annah Ekbäck
Filipsson
Johanna Pettersson
Ulrika Lindelöf
Sanna Thorén
Katja Nordberg
Anne Grundell

Lorenny Stenbäck
Marielle Roos
Yvonne Solin
Ann-Sofie Ödman
Marie Ylönen
Sandra Boström
Petter Filipsson

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 2018, 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

2017-12-20

Social- och arbetsmarknadsnämnden

SAN § 102
Anmälan av delegationsbeslut, meddelanden och arbetsutskottets protokoll
Delegationsbeslut nummer 374-403/2017 till och med 12 december 2017 delges
enligt medföljande delegationslista.
Meddelande till och med den 12 december 2017 delges enligt medföljande
meddelandelista.
Arbetsutskottets protokoll från 11 december 2017 delges.
Delegationsbeslut, meddelanden och arbetsutskottets protokoll finns i pärm vid
nämndens sammanträde.
Anmälningarna föranleder inget beslut.

SAN § 103
Delgivningar att lägga till handlingarna
Domar från Förvaltningsrätten
Dom 2017-11-17 i mål nr 5178-17 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen
(2001:453), SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagan.
Dom 2017-11-21 i mål nr 4556-17 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen
(2001:453), SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagan.
Dom 2017-11-21 i mål nr 3178-17 gällande överflyttning av ärende enligt
socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Förvaltningsrätten avslår nämndens
överklagan.
Dom 2017-11-24 i mål nr 3489-17 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen
(2001:453), SoL; fråga om avvisning av överklagandet. Förvaltningsrätten avvisar
överklagan.
Dom 2017-11-29 i mål nr 6345-17 gällande omedelbart omhändertagande enligt
lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.
Förvaltningsrätten fastställer det omedelbara omhändertagandet.
Beslut från Förvaltningsrätten
Beslut 2017-12-12 i mål nr 6744-17 E gällande omedelbart omhändertagande
enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU; fråga
om avskrivning. Förvaltningsrätten avskriver målet.
Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

Social- och arbetsmarknadsnämnden

2017-12-20

Ordförande Andreas Trygg önskar nämnden en god jul och ett gott nytt år, samt
tackar förvaltningen för arbetet under året!
Iván Czitrom önskar ordförande en god jul och ett gott nytt år, samt tackar för gott
arbete under 2017!

Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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