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Datum

Social- och arbetsmarknadsnämnden

2018-02-28

Plats och tid

KS-salen, Rådhuset, Köping kl. 13.15 – 14.15

Beslutande

Carl-Inge Westberg (S), ordförande
Ann-Marie Lundin (S)
Ann-Charlott Pettersson (S)
Birgitta Hedblom (V)
Kristina Lindblad (MP)
Torbjörn Holmström (M)
Robert Jansson (SD)
Ingvar Olsson (S), ersättare
Antigone Pirraku (S), ersättare
Lars Andersson (C), ersättare
Anne-Marie Düring (L), ersättare

Övriga deltagande

Ersättare
Ingvar Olsson (S)
Antigone Pirraku (S)
Jan-Erik Karlsson (S)
Per Ågren (S)
Lars Andersson (C)
Anne-Marie Düring (L)

Justerare

Torbjörn Holmström

Justeringens tid och plats

Köping 2018-02-28

Underskrifter

Sekreterare

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

Ordförande

......................................................................
Carl-Inge Westberg

Justerande

......................................................................
Torbjörn Holmström

Tjänstemän m fl
David Schanzer-Larsen, förvaltningschef
Emma Bertheussen, nämndsekreterare
Robert Koivunen, alkoholhandläggare §§ 13-14

Paragrafer §§ 13 – 19

ANSLAGSBEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-02-28

Datum för anslags
uppsättande

2018-03-01

§§ 13 – 19
Datum för
anslags nedtagande

Förvaringsplats för protokollet

Social & Arbetsmarknad,
Nibblesbackevägen 17, Köping

Underskrift

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

2018-03-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2018-02-28

Social- och arbetsmarknadsnämnden

SAN § 13
Au § 40

Dnr SAN 2017/20

Uppföljning av plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel 2017
Social- och arbetsmarknadsnämnden fastställde i februari 2017 en tillsynsplan för
tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel.
Under 2017 har kommunen genomfört tillsynsbesök hos samtliga restauranger
med serveringstillstånd utom två. Dessa har endast öppet under sommarhalvåret
och en av dessa är så kallad trafikservering. Inget av besöken har renderat i någon
form av åtgärd i form av erinran, varning eller återkallelse. Under året har inre
tillsyn av samtliga tillståndshavare genomförts. Alkoholhandläggarens bedömning
är att tillståndshavarna i kommunen generellt sköter verksamheterna på ett
tillfredsställande sätt och är måna om att följa alkohollagens bestämmelser.
Samtliga inom detaljhandeln som tillhandahåller folköl har under 2017 fått
tillsynsbesök av kommunen. Vad gäller tillsyn hos de handlare som
tillhandahåller tobak har alla utom två fått besök under året.
Inga kontrollköp har genomförts under 2017, och inget tillsynsbesök med fokus
på receptfria läkemedel har genomförts under året.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att godkänna uppföljning av tillsynsplan 2017.
________
Exp. till:

Protokolljusterarnas sign

Alkoholhandläggare Robert Koivunen
Diariet

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

Social- och arbetsmarknadsnämnden

2018-02-28

SAN § 14
Au § 41

Dnr SAN 2018/25

Plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel och lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare 2018
Social- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar i Köpings kommun för tillsynen av
serveringsställen enligt alkohollagen och försäljningsställen enligt alkohollagen,
tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Sedan december
2017 är nämnden även ansvarig för tillsyn enligt lagen om elektroniska cigaretter
och påfyllningsbehållare.
Tillsynen ska ske systematiskt och på ett sådant sätt att alkoholpolitiska
olägenheter undviks samt till skydd för folkhälsan. Tillsynen kan rendera i
administrativa ingripanden från kommunens sida, men är i grunden till för att
stödja näringsidkarna i kommunen så att de kan driva sin verksamhet i enlighet
med de regler som gäller enligt lagar och förordningar. Det är även av stor vikt för
kommunen att se till att det råder rättvisa konkurrensförhållanden för de
näringsidkare som vill driva verksamhet i kommunen.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att anta 2018 års plan för tillsyn av serveringsställen och försäljningsställen enligt
alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel i
Köpings kommun.
________
Exp. till:

Protokolljusterarnas sign

Alkoholhandläggare Robert Koivunen för vbf
Diariet

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

Social- och arbetsmarknadsnämnden

2018-02-28

SAN § 15
Au § 42

Dnr SAN 2016/126

Redovisning av internkontroll 2017 – kommungemensamma
granskningsområden
På nämndens sammanträde 29 november 2017 fastställdes uppföljning av
internkontrollen 2017. Uppföljningsresultatet från de kommungemensamma
kontrollpunkterna saknades i den tidigare rapporten.
I 2017 års internkontrollplan finns tre kommungemensamma
granskningsområden. Alla områden är kontrollerade, avvikelser har förekommit
på två av granskningsområdena och på dessa två pågår fortfarande åtgärder.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att fastställa rapport avseende resultat från uppföljning av internkontrollen 2017.
________
Exp. till:

Protokolljusterarnas sign

Diariet

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

Social- och arbetsmarknadsnämnden

2018-02-28

SAN § 16
Au § 43

Dnr SAN 2018/26

Delegationsordning för social- och arbetsmarknadsnämnden
På grund av förändringar i arbetssätt och nya ansvarsområden har
delegationsordningen för social- och arbetsmarknadsnämnden setts över.
Ett nytt avsnitt som berör lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
har lagts till, beslut gällande 14 § LVU delegeras numer endast till utskott och
yttranden enligt lag om ändring i folkbokföringslagen har lagt till.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att anta ny delegationsordning för social- och arbetsmarknadsnämnden.
________
Exp. till:

Diariet

SAN § 17
Information från förvaltningen






Förvaltningschef David Schanzer-Larsen meddelar nämnden om
förutsättningarna för den ekonomiska uppföljningen efter februari i och
med uppstartsproblematiken i kommunens nya ekonomisystem.
Information om en förändring i Verksamhetsområde försörjning utifrån
DUA. Verksamhetsområdet byter namn till Verksamhetsområde arbete
och försörjning, och får en verksamhetschef, en enhetschef över
arbetsmarknadsenheten, samt två teamledare. Nämnden får information
om ansvarfördelning mellan de olika funktionerna.
Nämnden informeras om de olika genomförda aktiviteterna i kommunen
som berör kommunens uppsatta målområden och mål.
Information om läget för de ensamkommande ungdomarna och deras
situation både på HVB-boende och på stödboende. Steg ett i
omställningsarbetet är klart.

Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2018-02-28

Social- och arbetsmarknadsnämnden

SAN § 18
Anmälan av delegationsbeslut, meddelanden och arbetsutskottets protokoll
Delegationsbeslut nummer 55-78/2018 till och med 20 februari 2018 delges enligt
medföljande delegationslista.
Meddelande till och med den 20 februari 2018 delges enligt medföljande
meddelandelista.
Arbetsutskottets protokoll från 9 februari och 12 februari 2018 delges.
Delegationsbeslut och arbetsutskottets protokoll finns i pärm vid nämndens
sammanträde.
Anmälningarna föranleder inget beslut.

SAN § 19
Delgivningar att lägga till handlingarna
Domar från Förvaltningsrätten
Dom 2018-01-16 i mål nr 5150-17 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen
(2001:453), SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagan.
Dom 2018-01-18 i mål nr 5719-17 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen
(2001:453), SoL. Förvaltningsrätten upphäver beslutet och återförvisar ärendet till
nämnden.
Dom 2018-01-22 i mål nr 3224-17 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen
(2001:453), SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagan.
Dom 2018-02-02 i mål nr 6091-17 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen
(2001:453), SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagan.
Beslut från Förvaltningsrätten
Beslut 2018-01-19 i mål nr 199-18 E gällande omedelbart omhändertagande enligt
lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.
Förvaltningsrätten fastställer nämndens omhändertagande.

Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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