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Datum

Social- och arbetsmarknadsnämnden

2018-06-20

Plats och tid

KS-salen, Rådhuset, Köping kl. 13.15 – 14.10

Beslutande

Carl-Inge Westberg (S), ordförande
Ann-Marie Lundin (S)
Abdul Qorbani (S)
Kristina Lindblad (MP)
Torbjörn Holmström (M)
Tarja Mikkilä-Pettersson (C)
Iván Czitrom (L)
Ingvar Olsson (S), ersättare
Antigone Pirraku (S), ersättare
Per Ågren (S), ersättare
Gunvor Sharp (M), ersättare

Övriga deltagande

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

Justerare

Abdul Qorbani

Justeringens tid och plats

Köping 2018-06-20

Underskrifter

Sekreterare

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

Ordförande

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

Justerande

......................................................................
Abdul Qorbani

Tjänstemän m fl
David Schanzer-Larsen, förvaltningschef
Maarit Verga, verksamhetsutvecklare § 59
Sirpa Järvenpää, ekonom
Emma Bertheussen, nämndsekreterare
Elisabeth Brohlin, Kommunal §§ 57-58, 60-63

Paragrafer §§ 57 – 63

ANSLAGSBEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-06-20

Datum för anslags
uppsättande

2018-06-21

§§ 57 – 63
Datum för
anslags nedtagande

Förvaringsplats för protokollet

Social & Arbetsmarknad,
Nibblesbackevägen 17, Köping

Underskrift

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

2018-07-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2018-06-20

Social- och arbetsmarknadsnämnden

SAN § 57
Au § 115

Dnr SAN 2017/58

Driftbudgetuppföljning efter maj 2018
Ekonom Sirpa Järvenpää presenterar driftbudgetuppföljning efter maj månad. På
grund av placeringar av vuxna höjs underskottet till -3 000 tkr.

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

Diariet

SAN § 58
Redovisning av placeringar samt utveckling av ekonomiskt bistånd
Ekonom Sirpa Järvenpää redovisar aktuella siffror gällande institutionsplaceringar
och utvecklingen av ekonomiskt bistånd till och med maj månad.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att godkänna rapporterna.

Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2018-06-20

Social- och arbetsmarknadsnämnden

SAN § 59
Au § 117

Dnr SAN 2018/72

Tillsyn i enskilt ärende (dnr 8.5-17275/2018)
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) inkom den 16 maj 2018 med en begäran
om yttrande och handlingar i enskilt ärende gällande nämndens handläggning i
enskilt ärende.
IVO begär att nämnden redogör för sin handläggning i ärendet från februari 2018
och framåt, samt bedömningar och ställningstaganden som gjorts i samband med
de omständigheter som omnämns i anmälan.
Av skrivelsen framgår att nämnden anser att det funnits brister i handläggningen
avseende mottagande av aktuellt anmälan. Nämnden medger att ytterligare
kontakter borde ha tagits med Eskilstuna kommun för att klargöra ansvarsfrågan
och säkerställa att den enskilde erhöll nödvändig vård.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att godkänna föreliggande skrivelse som nämndens yttrande till Inspektionen för
vård och omsorg i ärende med dnr 8.5-17275/2018.
________
Exp. till:

Protokolljusterarnas sign

Inspektionen för vård och omsorg
Diariet

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

Social- och arbetsmarknadsnämnden

2018-06-20

SAN § 60

Dnr SAN 2018/49

Uppsägning på grund av arbetsbrist
Nämnden gav i mars 2018 i uppdrag till förvaltningschef att göra en översyn av
verksamheten ensamkommande och anpassa bemanningen utifrån den nuvarande
samt prognostiserade volymen framöver. Utifrån översynen konstateras att det
inte finns något behov av HVB från 2019 och därför behöver HVB-verksamheten
avvecklas.
Behovet av boendestödjare efter att HVB-verksamheten avvecklats uppgår till
fyra medarbetare, varför en övertalighet på ett antal medarbetare beräknas. Den
personella övertaligheten har sin grund i arbetsbrist eftersom en verksamhet
avvecklas.
Enligt delegationsordningen för kommunstyrelsen, Köpings kommun, punkt I. 3
är beslutanderätten i ärenden rörande uppsägning på grund av arbetsbrist delegerat
till nämnd.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att säga upp de medarbetare, utöver behovet av fyra boendepersonal, på grund av
arbetsbrist rörande boendeverksamheten för ensamkommande barn.
Uppsägningen kommer att ske enligt turordningslista (fastställd den 11 juni 2018)
av de medarbetare som inte kan matchas med lediga tjänster inom kommunen.
________
Exp. till:

Diariet

SAN § 61
Au § 116
Information från förvaltningen


Förvaltningschef David Schanzer-Larsen informerar nämnden om
personal- och chefsläget inför sommaren.

Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2018-06-20

Social- och arbetsmarknadsnämnden

SAN § 62
Anmälan av delegationsbeslut, meddelanden och arbetsutskottets protokoll
Delegationsbeslut nummer 178-206/2018 till och med 12 juni 2018 delges enligt
medföljande delegationslista.
Meddelande till och med den 12 juni 2018 delges enligt medföljande
meddelandelista.
Arbetsutskottets protokoll från 8 juni och 11 juni 2018 delges.
Delegationsbeslut och arbetsutskottets protokoll finns i pärm vid nämndens
sammanträde.
Anmälningarna föranleder inget beslut.

SAN § 63
Delgivningar att lägga till handlingarna
Domar från Förvaltningsrätten
Dom 2018-05-23 i mål nr 730-18 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen
(2001:453), SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagan.
Dom 2018-05-24 i mål nr 768-18 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen
(2001:453), SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagan.
Dom 2018-06-08 i mål nr 444-18 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen
(2001:453), SoL. Förvaltningsrätten upphäver nämndens beslut och återförvisar
målet för nytt beslut.
Domar från Kammarrätten
Dom 2018-05-24 i mål nr 1245-18 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen
(2001:453), SoL. Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och fastställer
nämndens beslut.
Dom 2018-05-28 i mål nr 3357-18 gällande beredande av vård av unga enligt
lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.
Kammarrätten avslår överklagandena.

Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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