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Datum

2019-02-27

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Plats och tid

KS-salen, Rådhuset, Köping kl. 13.15 – 15.15

Beslutande

Andreas Trygg (V), ordförande
Carl-Inge Westberg (S)
Abdul Qorbani (S)
Antigone Pirraku (S)
Torbjörn Holmström (M)
Iván Czitrom (L)
Per Norin (KD)
Per Andersson (SD)
Susanne Arvidsson (SD)
Per Ågren (S), ersättare
Helen Lindblom (V), ersättare

Övriga deltagande

Ersättare
Per Ågren (S)
Ingvar Olsson (S)
Torbjörn Soneryd (S)
Christina Axelsson (S)
Kent Andersson (M)
Helen Lindblom (V)
Anne-Marie Düring (L)
Helena Pettersson (SD) § 16

Justerare

Abdul Qorbani

Justeringens tid och plats

Köping 2019-02-28

Underskrifter

Sekreterare

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

Ordförande

......................................................................
Andreas Trygg

Justerande

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

Tjänstemän m fl
David Schanzer-Larsen, förvaltningschef
Emma Bertheussen, nämndsekreterare
Robert Koivunen, alkoholhandläggare §§ 16-21
Irene Ekmark, budget- och skuldrådgivare § 16

Paragrafer §§ 16 – 25

ANSLAGSBEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-02-27

Datum för anslags
uppsättande

2019-02-28

§§ 16 – 25
Datum för
anslags nedtagande

Förvaringsplats för protokollet

Social & Arbetsmarknad,
Nibblesbackevägen 17, Köping

Underskrift

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

2019-03-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2019-02-27
Social- och arbetsmarknadsnämnden

SAN § 16
Au § 23
Tema: budget- och skuldrådgivning
På sammanträdet berättar budget- och skuldrådgivare Irene Ekmark om sitt uppdrag
och verksamheten.
Budget- och skuldrådgivningen regleras i socialtjänstlagen(2001:453). Kommunens
skyldigheter fastställs i 5 kap. 12 § första stycket socialtjänstlagen:
”Kommunen ska lämna budget- och skuldrådgivning till skuldsatta personer. Denna
skyldighet gäller även under ett skuldsaneringsförfarande och till dess att en beviljad
skuldsanering eller F-skuldsanering är helt avslutad.”
Under 2018 har 89 nya ärenden öppnats. Under senare delen av hösten 2018 var
väntetiden för första mötet cirka sex veckor.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att notera informationen.

SAN § 17
Information från förvaltningen




Förvaltningschef David Schanzer-Larsen informerar på sammanträdet om det
ekonomiska läget för nämnden, samt om de pågående
organisationsöversynerna som pågår i nämndens olika verksamhetsområden.
Kompetenscenter blev klara tidigare, för Verksamhetsområde arbete och
försörjning blev den nya organisationen fastställd nyligen. För
Verksamhetsområde myndighet så är de på gång att ändra sin organisation, och
vid Verksamhetsområde stöd och behandling pågår översynen i nuläget.
Under föregående år har två omställningsprocesser gällande verksamheterna
för ensamkommande flyktingbarn skett, nu pågår en översyn för att se över de
framtida behoven.

Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2019-02-27
Social- och arbetsmarknadsnämnden

SAN § 18
Au § 24

Dnr SAN 2019/10

Attestbehörighet 2019
Förvaltningen anmäler en kompletterande beslutsattestant från föregående
sammanträde avseende attestbehörighet för 2019.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att anta attestbehörigheten för Social & Arbetsmarknad 2019.
________
Exp. till:

Protokolljusterarnas sign

Diariet

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2019-02-27
Social- och arbetsmarknadsnämnden

SAN § 19
Au § 25

Dnr SAN 2019/23

Plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel och lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare 2019
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 2019 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

2019-02-27
Social- och arbetsmarknadsnämnden

SAN § 20
Au § 26

Dnr SAN 2018/25

Uppföljning av plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om handel
med vissa receptfria läkemedel och lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare 2018
Social- och arbetsmarknadsnämnden fastställde i februari 2018 en tillsynsplan för
tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
Under 2018 har ambitionen varit att kommunen skulle genomföra minst ett
tillsynsbesök på respektive serveringsställe. Resursbrist hos polisen lokalt har föranlett
svårigheter att genomföra tillsyn, och med anledning av detta har kommunen valt att
prioritera fler besök på de centrala serveringsställena vilket betyder att samtliga
serveringsställen inte fått ett tillsynsbesök under året. Under våren 2018 började
förvaltningen att använda kreditupplysningen syna.se, vilken möjliggör bevakning av
befintliga tillståndshavare i kommunen och innebär att handläggaren får en
bevakningsrapport via e-post så snart en förändring sker. Bedömningen är att denna
bevakning kan ersätta det regelbundna remissförfarandet och har effektiviserat den
inre tillsynen.
Under året har två tillståndshavare meddelats en erinran, en tillståndshavare meddelats
en varning och två tillstånd har blivit återkallade av nämnden. De återkallade
tillstånden har föranletts av överlåtelser av respektive verksamhet till nya
tillståndshavare.
Alkoholhandläggarens bedömning är att tillståndshavarna i kommunen generellt sköter
verksamheterna på ett tillfredsställande sätt och är måna om att följa alkohollagens
bestämmelser.
Under året har tillsynsbesök även genomförts hos samtliga inom detaljhandeln som
tillhandahåller tobak, folköl och e-cigaretter. Kontroll hos samtliga försäljningsställen
där receptfria läkemedel tillhandahålls var planerad att genomföras under året, denna
har dock i sin helhet genomförts i januari 2019. Inga kontrollköp har genomförts under
2018.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att godkänna uppföljning av tillsynsplan 2018.
________
Exp. till:
Protokolljusterarnas sign

Alkoholhandläggare Robert Koivunen
Diariet
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2019-02-27
Social- och arbetsmarknadsnämnden

SAN § 21
Au § 27

Dnr SAN 2019/21

Gemensam alkoholhandläggning inom ramen för fördjupad samverkan i Västra
Mälardalen
Förvaltningen har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för en kommungemensam
alkoholhandläggning i Köping, Arboga och Kungsör baserad på avtalssamverkan.
Utredningens fokus har varit handläggning och tillsyn av serveringstillstånd enligt
8 kap. alkohollagen (2010:1622). Ärendehantering om detaljhandel (folköl) har inte
varit föremål för utredningen.
Till utredningen finns förslag till samverkansavtal om gemensam
alkoholhandläggning, innefattande riktlinjer för alkoholservering, taxor och
delegationsordning, bilagt.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att godkänna samverkansavtalet om gemensam alkoholhandläggning enligt
utredningens förslag samt att ge förvaltningschef David Schanzer-Larsen i uppdrag att
teckna avtalet. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner
föreslagna taxor samt att motsvarande beslutsorgan i Arboga och Kungsörs kommuner
beslutar likaledes, samt
att komplettera det administrativa stödet AlkT med tilläggsmodulerna för e-tjänster
och tillsyns-app samt att ge alkoholhandläggare Robert Koivunen i uppdrag att teckna
avtalet, samt
att till kommunfullmäktige föreslå nya ansöknings- och tillsynsavgifter för ärenden
om serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622).
________
Exp. till:

Protokolljusterarnas sign

Kommunfullmäktige
Arboga kommun
Kungsörs kommun
Diariet

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2019-02-27
Social- och arbetsmarknadsnämnden

SAN § 22
Au § 28

Dnr SAN 2018/98

Granskningsrapport: Uppföljning av kommunrevisionens granskningar
genomförda 2015 till 2018
Under 2015 genomfördes en granskning av utbildning i svenska för invandrare (Sfi).
Granskningens övergripande syfte var att bedöma om nämnden erbjöd och bedrev
utbildning i svenska för invandrare enligt gällande författningar ändamålsenligt och
effektivt. I granskningen ingick bland annat en revisionsfråga kring om nämnden
angivit ambitionsnivån och inriktning för verksamheten. Efter genomförd granskning
bedömdes organisationen för vuxenutbildningen som effektiv och ändamålsenlig
genom en tydlig ledningsstruktur och tydliga rutiner. Nämnden fick ett antal
rekommendationer och har vid uppföljningen svarat vilka åtgärder som vidtagits med
anledning av dessa.
Kommunrevisionens bedömning är att nämnden och berörda verksamheter har arbetat
med samtliga områden som det riktades kritik mot i granskningen 2015, dock
rekommenderas nämnden återigen att vidta åtgärder så att utbildning i Sfi kan erbjudas
inom stipulerad tid.
Av skrivningen framgår att efter årsskiftet fungerar intag till Sfi enligt plan.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att godkänna skrivningen som svar till kommunrevisionen.
________
Exp. till:

Protokolljusterarnas sign

Kommunrevisionen
Diariet

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2019-02-27
Social- och arbetsmarknadsnämnden

SAN § 23
Au § 29

Dnr SAN 2019/22

Delegationsordning för social- och arbetsmarknadsnämnden
Enligt förvaltningens aktivitetsplan ska nämndens delegationsordning ses över, och
vid behov, uppdateras minst en gång per år. Ändringar i delegationsordningen kan bli
aktuella som följd av förändrad lagstiftning, föreskrifter eller andra regelverk.
Ändringar kan också behöva göras för att klargöra styrning och uppföljning inom
verksamheterna och/eller utifrån organisatoriska förändringar
Förvaltningen har sett över delegationsordningen för social- och
arbetsmarknadsnämnden, och ett reviderat förslag presenteras på nämndens
sammanträde.

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

Protokolljusterarnas sign

Diariet

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2019-02-27
Social- och arbetsmarknadsnämnden

SAN § 24
Anmälan av delegationsbeslut, meddelanden och arbetsutskottets protokoll
Delegationsbeslut nummer 6-47/2019 till och med 15 februari 2019 delges enligt
medföljande delegationslista.
Inga meddelande finns att redovisa.
Arbetsutskottets protokoll från 11 februari 2019 delges.
Delegationsbeslut och arbetsutskottets protokoll finns i pärm vid nämndens
sammanträde.
Anmälningarna föranleder inget beslut.

SAN § 25
Delgivningar att lägga till handlingarna
Domar från Förvaltningsrätten
Dom 2019-01-29 i mål nr 6320-18 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen
(2001:453), SoL. Förvaltningsrätten upphäver beslutet och återförvisar ärendet till
nämnden.
Dom 2019-02-01 i mål nr 96-19 gällande beredande av vård enligt lagen
(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. Förvaltningsrätten bifaller
ansökan.
Dom 2019-02-07 i mål nr 550-19 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen
(2001:453), SoL. Förvaltningsrätten bifaller överklagandet delvis, och avslår
överklagandet i övrigt.
Dom 2019-02-11 i mål nr 4490-18 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen
(2001:453), SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Dom 2019-02-12 i mål nr 2286-18 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen
(2001:453), SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Dom 2019-02-12 i mål nr 4586-18 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen
(2001:453), SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Dom 2019-02-13 i mål nr 4854-18 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen
(2001:453), SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2019-02-27

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Delgivningar, forts.
Dom 2019-02-15 i mål nr 4870-18 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen
(2001:453), SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Beslut från Förvaltningsrätten
Beslut 2019-01-30 i mål nr 51-19 E gällande beredande av vård enligt lagen
(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM; fråga om avskrivning av
målet. Förvaltningsrätten avskriver målet från vidare handläggning.
Beslut 2019-01-30 i mål nr 7973-18 gällande beredande av vård enligt lagen
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU; fråga om
upphörande av omedelbart omhändertagande. Förvaltningsrätten beslutar att det
omedelbara omhändertagandet ska upphöra.
Beslut 2019-02-08 i mål nr 7966-18 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen
(2001:453), SoL; fråga om avskrivning. Förvaltningsrätten avskriver målet från
vidare handläggning.
Beslut 2019-02-11 i mål nr 8024-18 gällande vård enligt lagen (1990:52) med
särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU; fråga om avskrivning.
Förvaltningsrätten avskriver målet från vidare handläggning.
Beslut 2019-02-14 i mål nr 807-19 gällande omedelbart omhändertagande enligt
lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.
Förvaltningsrätten fastställer det omedelbara omhändertagandet.
Beslut från Kammarrätten
Beslut 2019-01-31 i mål nr 3609-18 gällande ersättning enligt förordningen
(2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar; fråga om
prövningstillstånd. Kammarrätten meddelar inte klagande prövningstillstånd.
Beslut 2019-02-06 i mål nr 10425-18 gällande tillämpning av alkohollagen; fråga
om prövningstillstånd. Kammarrätten meddelar inte klagande prövningstillstånd.
Beslut från Högsta förvaltningsdomstolen
Beslut 2019-02-18 i mål nr 731-19 gällande inhibition i mål om bistånd enligt
socialtjänstlagen; fråga om prövningstillstånd. Högsta förvaltningsdomstolen
meddelar inte klagande prövningstillstånd.

Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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