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SAN § 52 
Au § 141  SAN 2021/51 

Tillsyn över rapportering av grundutbildning för yrkesförarkompetens vid 

kommunal vuxenutbildning 

Transportstyrelsen genomförde en granskning den 11 juni 2021 vid den kommunala 

vuxenutbildningen. Syftet med tillsynen var att säkerställa att verksamheten bedrivs 

enligt gällande regelverk, och den har genomförts med stöd av lagen (2007:1157) om 

yrkesförarkompetens, förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens, 

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2020:29) om prov för 

yrkesförarkompetens samt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2012:41) 

om förarprov, gemensamma bestämmelser.  

Tillsynen var en uppföljning av den tillsyn som Transportstyrelsen genomförde under 

våren 2020 med uppföljningssamtal i slutet av augusti 2020, där brister framkom. 

Brister visade sig bland annat i rutiner i samband med rapportering av genomförda 

grundutbildningar, samt dokumentation av de samma. 

Vid denna uppföljande tillsyn konstaterades att den begärda dokumentationen 

uppfyllde gällande regelverk, och ärendet avslutas.  

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att notera informationen. 

_________ 

Exp. till:  Diariet  
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SAN § 53 

Au § 142 Dnr SAN 2020/46 

Driftbudgetuppföljning efter juli månad 

Förvaltningschef David Schanzer-Larsen går igenom driftbudgetuppföljningen efter 

juli månad. 

Rapporten visar att nämnden har en positiv avvikelse om 1,7 miljoner kronor. Barn- 

och ungdomsvården gör underskott men detta kompenseras av övriga verksamheter 

som gör överskott. Underskottet för arbetsmarknadsåtgärder baseras på nämndens 

strategi att bromsa kostnadsutvecklingen inom ekonomiskt bistånd genom offensiva 

arbetsmarknadsåtgärder. Social- och arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ett 

nollresultat för helåret 2021. 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna uppföljningarna.  

_________ 

Exp. till:  Diariet 

 

 

 

 

 

SAN § 54 

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 juli 

månad. 

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna rapporterna. 
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SAN § 55 
Au § 145  SAN 2020/114 

Beslut i ärende gällande verksamhetstillsyn (IVO dnr 3.5.1-60084/2020) 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) begärde i oktober 2020 in uppgifter om hur 

kommunen, under utbrottet av covid-19, säkerställer kvalitet och säkerhet vid 

förändringar i socialtjänstinsatser, för att tillgodose enskildas behov. I februari 2021 

meddelade IVO om fortsatt tillsyn i Köpings kommun för att granska vilka 

konsekvenser kommunens genomförda förändringar i insatser innebar för enskilda 

samt hur enskilda upplever kommunens hantering av förändringarna.  

IVO har inte funnit några brister inom de områden som tillsynen omfattat och 

avslutar ärendet.  

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att notera informationen. 

_________ 

Exp. till:  Diariet 
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SAN § 56 

Au § 146  Dnr SAN 2021/47 

Meddelande om klagomål (IVO dnr 3.4.2-60448/2020) 

Till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har det inkommit ett klagomål gällande 
hantering av handläggning samt bemötande av enskild person av socialtjänsten, 
Köpings kommun. IVO avslutar ärendet och lämnar det till nämnden för hantering. 

Av nämndens skrivning framgår att den sammantagna bedömningen är att nämnden 
har utfört de åtgärder som åligger nämnden att utföra i enlighet med gällande 
lagstiftning och riktlinjer. Vad gällande de uttalande som tjänstemän enligt klagomålet 
har gjort så är de inte förenliga med nämndens eftersträvan om gott bemötande och 
inte heller i linje med de förhållningssätt avseende objektivitet och värderingar som 
ska efterföljas. Gällande bemötande och uttryck har samtal förts med berörda 
tjänstemän, och granskningen enligt nämndens klagomålshantering avslutas. 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att notera informationen. 

_________ 

Exp. till:  Diariet 
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SAN § 57 

Au § 143 Dnr SAN 2021/41 

Rapportering av ej verkställda beslut 

Verksamhetsutvecklare Maarit Verga har kontrollerat nämndens ej verkställda beslut 

för kvartal två 2021, för eventuell rapportering till Inspektionen för vård och omsorg.  

Nämnden har inga beslut som inte är verkställda. 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna rapporten.  

_________ 

Exp. till:  Kommunfullmäktige 
 Diariet 
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SAN § 58 

Au § 144 

Information från förvaltningen 

Förvaltningschef David Schanzer-Larsen informerar om 

• Verksamhetsrapport efter sommaren 

Sommarens planerade verksamhet har genomförts, vi har klarat bemanningen för att 

upprätthålla förväntad tillgänglighet och rättssäkerhet, men också kunnat genomföra 

särskilda sommarverksamheter till exempel feriepraktik för ungdomar och 

uppsökande fältarbete på helger och kvällar. 

Vuxenutbildningen  

Planerad undervisning och studievägledning har genomförts verksamheten har haft 

planerad stängning under två veckor. Hösten planeras för en succesiv ökning av 

platsbunden undervisning men vi följer utvecklingen och myndigheternas 

rekommendationer. 

Arbete och försörjning 

Uppstart av extratjänster och feriepraktik har genomförts, en del matchningar mellan 

individ och arbetsställe har inte fungerat men dessa har kunnat korrigeras.  

Bemanningen på försörjningsstöd har varit kritisk då vi redan före semesterperioden 

inte klarat att bemanna samtliga tjänster. Verksamheten har tvingats hyra in två 

konsulter för att klara nödvändig bemanning. 45 extratjänster till biståndstagare har 

inneburit att färre hushåll varit i behov av försörjningsstöd från juli månad. 

Individ- och familjeomsorg 

Verksamheten har klarat nödvändig bemanning under sommaren samarbetet och 

samverkan mellan IFOs två verksamhetsområden har växlat upp under sommaren. 

Då det under sommarperioden förkommit ett antal komplexa och resurskrävande 

ärenden har personalen under perioder varit hårt pressade. 

Vi ser en markant ökning av antalet utredningar jämfört med 2020, för barn och unga 

46% fler utredningar, ökningen är störst i åldersgruppen 13-20 år där också några 

ärenden lett till kostsamma institutionsplaceringar. 

Antalet utredningar avseende vuxna ser vi en marginell minskning, något färre 

individer har även placerats på institution jämfört med 2020. 

Skyddsplaceringar i familjefridsärenden har däremot ökat både vad gäller individer 

och vårddygn. 

Ekonomi 

Förändringarna avseende ökade kostnader för institutionsvård och minskade 

kostnader för utbetalt försörjningsstöd ska nogsamt analyseras, bedömningen är att 

de tar ut varandra och inte påverkar totalen.  

Personal 

Vi kommer under hösten att behöva rekrytera socialsekreterare både till 

verksamhetsområde IFO och Arbete och försörjning.  
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SAN § 58 forts. 

Information forts. 

Samverkan ”ungdomar” 

Enligt regelbunden avstämning med Polismyndigheten och kultur- och 

folkhälsoförvaltningen har återkommande rapporterats om en mycket lugn sommar 

på ungdomsfronten (jmf. 2020). Största problemet har varit EPA-traktorsungdomar 

där Polisen planerar för riktad insats. Låg nivå av skadegörelse. Samarbete och 

försommarens planeringar mellan aktörerna har fallit väl ut och fullföljts. 

• Information om feriepraktik 2021 

Antalet ungdomar som kunde erbjudas feriepraktik 2021 var 100 stycken. 

Arbetsplatser i Köping anmälde in totalt 128 platser så det gjorde att alla de 100 

ungdomar som det fanns budget till kunde erbjudas plats. På grund av pandemin så 

fanns det bara platser inom barnomsorg och service. Äldreomsorgen visade god vilja 

att anmäla in platser men fick tyvärr dra tillbaka dem i sista sekund på grund av 

pandemin.  

Totalt sökte 163 ungdomar feriepraktik och av dessa var 42 ungdomar som 

bedömdes ha särskilda skäl. Av de 100 ungdomar som fick feriepraktik fick samtliga 

ungdomar som bedömts ha särskilda skäl en plats. Av alla ungdomar som erbjöds 

plats var det tre stycken som tackade ja men som inte kom till start. Dessa tre ersattes 

med andra ungdomar. En ungdom valde också att inte arbeta efter att ha provat på 

sin arbetsplats.  

Under sommaren har det inte krävts någon särskild insats för att någon ungdom ska 

kunna bibehålla sin plats, det har förekommit mindre incidenter som ofta har 

involverat telefon på arbetsplats samt sömn. Ingen ungdom har behövt avbryta sin 

anställning. En stor bidragande anledning till detta bedömer vi är att vi har haft ett 

gott samarbete med familjebehandlare och socialsekreterare på Verksamhetsområde 

IFO myndighet som har bistått med täta uppföljningar och stöd till både ungdom och 

plats enligt den rutin som upprättades tillsammans inför sommaren.  Vi har 

uppmärksammat att många ungdomar har fått fina omdömen på sina inlämnade 

närvaroblanketter från sina handledare.  

I år är första året med en digital enkät som skickats ut till ungdomarna efter deras 

avslutade ferieperiod via mail och det har ökat svarsfrekvens gentemot tidigare år. 
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SAN § 59 

Anmälan av delegationsbeslut, meddelanden och arbetsutskottets protokoll 

Delegationsbeslut nummer 86-195/2021 till och med 13 augusti 2021 delges enligt 

medföljande delegationslista.  

Inga meddelanden finns att delge. 

Arbetsutskottets protokoll från 21 juni, 30 juni, 6 juli och 16 augusti 2021 delges.  

Delegationsbeslut, meddelanden och arbetsutskottets protokoll finns i pärm vid nämndens 

sammanträde. 

Anmälningarna föranleder inget beslut. 
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SAN § 60 

Delgivningar att lägga till handlingarna 

Domar från Förvaltningsrätten 

Dom 2021-06-07 i mål nr 2919-21 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2021-06-08 i mål nr 5935-20 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2021-06-14 i mål nr 9177-20 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2021-06-15 i mål nr 8249-20 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2021-06-15 i mål nr 8781-20 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2021-06-16 i mål nr 6037-20 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2021-06-17 i mål nr 7733-20 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2021-06-23 i mål nr 4290-20 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. Förvaltningsrätten bifaller överklagandet delvis. 

Dom 2021-06-24 i mål nr 5427-20 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2021-06-24 i mål nr 1420-21 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2021-06-28 i mål nr 7315-20 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2021-06-29 i mål nr 5941-20 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. Förvaltningsrätten upphäver beslutet och återförvisar ärendet till nämnd.  

Dom 2021-06-30 i mål nr 4246-20 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2021-07-01 i mål nr 2910-21 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2021-07-05 i mål nr 3214-21 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2021-07-06 i mål nr 7697-20 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2021-07-08 i mål nr 5522-20 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
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SAN § 60 forts. 

Delgivningar forts. 

Dom 2021-07-15 i mål nr 7703-20 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2021-07-26 i mål nr 3104-21 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. Förvaltningsrätten upphäver beslutet och återförvisar ärendet till nämnd. 

Dom 2021-07-30 i mål nr 8783-20 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2021-08-06 i mål nr 3457-21 gällande beredande av vård enligt lagen (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Förvaltningsrätten bifaller nämndens 

ansökan.  

Beslut från Förvaltningsrätten 

Beslut 2021-06-15 i mål nr 3683-21 gällande omedelbart omhändertagande enligt lagen 

(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Förvaltningsrätten fastställer 

nämndens beslut. 

Beslut 2021-06-23 i mål nr 4066-21 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL; fråga om avskrivning. Förvaltningsrätten avskriver målet från vidare handläggning. 

Beslut 2021-06-28 i mål nr 3829-21 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL; fråga om avskrivning. Förvaltningsrätten avskriver målet från vidare handläggning. 

Beslut 2021-06-29 i mål nr 4092-21 E gällande omedelbart omhändertagande enligt lagen 

(1998:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. Förvaltningsrätten avskriver målet från 

vidare handläggning. 

Beslut från Kammarrätten 

Beslut 2021-07-14 i mål nr 4001-21 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL; 

fråga om prövningstillstånd. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. 

Beslut 2021-07-28 i mål nr 4784-21 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL; 

fråga om prövningstillstånd. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. 

 


