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SAN § 13 

Au § 14 Dnr SAN 2021/11 

Plan för tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt 

lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 2021 

Social- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar i Köpings kommun för tillsynen av 

serveringsställen och försäljningsställen enligt alkohollagen, samt försäljningsställen enligt 

lagen om tobak och liknande produkter (LTLP). Nämnden har även kontrollansvar för 

försäljning av receptfria läkemedel enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.  

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 2021 års plan för tillsyn av serveringsställen och försäljningsställen enligt 

alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa 

receptfria läkemedel i Köpings kommun.  

_________ 

Exp. till:  Alkoholhandläggare Jesper Pellgaard för vbf 
Diariet 
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SAN § 14 

Au § 15 Dnr SAN 2020/18 

Uppföljning av plan för tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande 

produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 2020 

Social- och arbetsmarknadsnämnden fastställde i februari 2020 en tillsynsplan för tillsyn 

enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter och lagen om handel med 

vissa receptfria läkemedel.  

Under 2020 var planen att samtliga försäljnings- och serveringsställen skulle få minst ett 

tillsynsbesök. Förvaltningens tillsynsverksamhet har under 2020 inte uppnått de satta 

målen, då större delen av året har påverkats av pandemin och tillsyn fått ställas in med 

anledning av smittorisken.  

Förvaltningens bedömning är att tillståndshavarna i kommunen generellt sköter 

verksamheterna på ett tillfredsställande sätt och är måna om att följa alkohollagens 

bestämmelser. 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna uppföljningen av tillsynsplan för 2020 i Köpings kommun.  

_________ 

Exp. till:  Diariet 
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SAN § 15 

Au § 16  Dnr SAN 2021/10 

Information om Länsstyrelsens beslut i tillsyn enligt alkohollagen och lag om 

tobak och liknande produkter (dnr 705-5252-2020) 

Länsstyrelsen gjorde ett tillsynsbesök i Köping den 23 november 2020 med fokus på att 

granska kommunens utredning av vem/vilka som är PBI (person med betydande 

inflytande) vid ansökningar om serveringstillstånd enligt alkohollagen. Syftet är att 

säkerställa att rätt personer lämplighetsprövas inför ett nytt serveringstillstånd, för att 

främja att alkoholservering sker på ett lagenligt och ansvarsfullt sätt.  

Länsstyrelsen uppmärksammar följande brister 

• Kommunen har inte genomfört lämplighetsprövning i ärenden som avser 

tillfälliga serveringstillstånd till slutet sällskap. 

• Kommunen har inte redogjort för sökandens kunskaper i alkohollagen och 

anslutande föreskrifter i ärenden som avser tillfälliga serveringstillstånd till slutet 

sällskap. 

• Kommunen har inte uppnått tillräcklig tillsynsfrekvens gällande serveringsställen, 

ställen som säljer folköl och ställen som säljer tobak. 

• Kommunen har inte skickat mottagningsbevis. 

I övrigt bedöms kommunen att följa lagstiftningen i de delar som granskats. Vid nästa 

verksamhetstillsyn följer Länsstyrelsen upp de uppmärksammade bristerna. Länsstyrelsen 

avslutar ärendet. 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att notera informationen.  

_________ 

Exp. till:  Diariet 
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SAN § 16 

Au § 53 Dnr SAN 2019/6 

Slutrapport av § 37-medel 

I juni 2019 beviljades social- och arbetsmarknadsnämnden 1 000 000 kr till insatsen 

Metodutveckling inom Kvinna in i Sverige från Länsstyrelsen i Västmanlands län.  

En slutrapport har skickats till Länsstyrelsen och presenteras för nämnden. I 

rapporten går att läsa att projektet har fått en ökad kännedom om målgruppen vilket 

har möjliggjort att utformningen av olika insatser blev mer målgruppsanpassade. Syftet 

med projektet var att utveckla metoder och arbetssätt som bidrar till att bättre rusta 

målgruppen för att kunna ta arbete, delta i utbildning eller närma sig arbetsmarknaden, 

samt att identifiera vilka insatser som för kvinnorna närmare arbetsmarknaden. Det 

finns en tillsatt arbetsgrupp som ser över på vilket sätt olika insatser från projektet ska 

implementeras i ordinarie verksamhet.  

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att notera informationen.  

_________ 

Exp. till:  Diariet 
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SAN § 17 

Au § 54 Dnr SAN 2020/71 

Delrapport av § 37a-medel 

I juni 2020 beviljades social- och arbetsmarknadsnämnden ca 694 000 kr till insatsen 

Jobbguide till ensamkommande flyktingar från Länsstyrelsen i Jönköpings län.  

En delrapport har skickats till Länsstyrelsen och presenteras för nämnden. I rapporten 

går att läsa att projektets aktiviteter har planerats och genomförts enligt de utsatta 

målen med hänsyn till ungdomarnas förutsättningar och behov. Innehållet i 

seminarierna, språket och takten har anpassats enligt gruppens förutsättningar. 

Rapporten innehåller beskrivning av vad i projektet som går bra samt vilka svårigheter 

man har stött på.  

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att notera informationen.  

_________ 

Exp. till:  Diariet 
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SAN § 18 

Au § 55 Dnr SAN 2021/18 

Yttrande gällande Västmanlands Integrationsstrategi 2021-2026 

Köpings kommun är remissinstans för Västmanlands Integrationsstrategi 2021-2026 

och social- och arbetsmarknadsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig över förslaget.  

Av skrivelsen framgår bland annat att nulägesbeskrivningen upplevs på många 

områden som inaktuell. Det gäller beskrivning av sfi, bostadsmarknad samt 

betoningen av ensamkommande som målgrupp.  

Även inriktningen på strategin med stor tyngd på mottagning känns inaktuell då både 

Migrationsverket och många kommuner tvingas säga upp personal eftersom antalet 

nyanlända minskar.  

Det Köping brottas med är att integrera de människor som bott en längre tid i landet 

men ändå har problem med språk och egen försörjning samt de sociala spelregler som 

gäller.  

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lämna föreliggande skrivelse som nämndens yttrande avseende Västmanlands 

Integrationsstrategi 2021-2026. 

_________ 

Exp. till:  Kommunstyrelsen inkl. missiv 
 Diariet 
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SAN § 19 

Au § 56 Dnr SAN 2021/16 

Förordnande av dataskyddsombud 

Sedan dataskyddsförordningens ikraftträdande den 25 maj 2018 ska varje myndighet 

utse ett dataskyddsombud.  

Tidigare utsett dataskyddsombud har avslutat sin anställning i Köpings kommun, och 

därmed behöver beslut om nytt dataskyddsombud tas. 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att entlediga Per Wadlin från uppdraget som dataskyddsombud för social- och 
arbetsmarknadsnämnden, 

att förordna Carl Björnberg som nytt dataskyddsombud för social- och 
arbetsmarknadsnämnden från och med 1 januari 2021, samt 

att anmäla beslutet till Integritetsskyddsmyndigheten.  

_________ 

Exp. till:  Carl Björnberg 
 Integritetsskyddsmyndigheten 

 Diariet 
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SAN § 20 

Au § 57 Dnr SAN 2020/46 

Driftbudgetuppföljning efter februari månad 

Ekonom Urban Soneryd går igenom driftbudgetuppföljningen efter februari månad.  

Rapporten visar att nämnden aviserar ett nollresultat, baserat på nämndens strategi att 

bromsa kostnadsutvecklingen på ekonomiskt bistånd genom offensiva 

arbetsmarknadsåtgärder. Det väger upp barn- och ungdomsvårdens redovisade 

underskott.  

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna uppföljningen.  

_________ 

Exp. till:  Diariet 

 

 

 

SAN § 21 

Redovisning av placeringar samt utveckling av ekonomiskt bistånd 

Ekonom Urban Soneryd redovisar aktuella siffror gällande institutionsplaceringar och 

utvecklingen av ekonomiskt bistånd till och med februari månad. 

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna rapporterna. 

 

 

 

SAN § 22 

Au § 59 

Information från förvaltningen 

Förvaltningschef David Schanzer-Larsen informerar nämnden utifrån rubrikerna 

• Covid-19 och de skärpta restriktionerna 

• Förvaltningshuset, säker arbetsplats 
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SAN § 23   

Au § 17  Dnr SAN 2020/109 

Meddelande om klagomål (IVO dnr 3.4.2-46061/2020) 

Till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har det inkommit ett klagomål på hantering 

av ett enskilt ärende vid socialtjänsten, Köpings kommun. IVO avslutar ärendet och 

lämnar det till nämnden för hantering. 

En utredning av klagomålet har gjorts där aktuell dokumentation i ärendet har granskats. 

Den sammanfattade bedömningen är att nämnden har handlagt den första av de två 

ansökningarna korrekt, men att nämnden brustit i att mer omfattande och aktivt utreda 

den andra ansökan. Granskningen enligt nämndens klagomålshantering avslutas med 

åtgärd om informationstillfälle till personal om Förvaltningslagen § 23. 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att notera informationen.  

_________ 

Exp. till:  Diariet   
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SAN § 24 

Au § 52 Dnr SAN 2021/38 

Bokföringsmässig avskrivning av fordringar 

Enligt Kommunledningsförvaltningens instruktioner ska alla förvaltningar löpande 

under året göra en genomgång av sina osäkra fordringar och bedöma om de ska 

avskrivas eller kvarstå. 

Alla föreliggande fordringar är inte äldre än ett år, men bedöms ändå som osäkra då 

den enskilde inte har någon egen inkomst.  

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att bokföringsmässigt avskriva fordringar i enlighet med förvaltningens skrivelse 
daterad den 4 mars 2021.  

_________ 

Exp. till:  Ekonomikontoret 
 Ekonomisekreterare Sara Drigoris 
 Diariet 
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SAN § 25 

 
Anmälan av delegationsbeslut, meddelanden och arbetsutskottets protokoll 

Delegationsbeslut nummer 232-234/2020 och 5-37/2021 till och med 16 mars 2021 delges 

enligt medföljande delegationslista.  

Meddelanden till och med den 16 mars 2021 delges enligt medföljande meddelandelista. 

Arbetsutskottets protokoll från 8 februari, 15 februari, 22 februari och 15 mars 2021 delges.  

Delegationsbeslut, meddelanden och arbetsutskottets protokoll finns i pärm vid nämndens 

sammanträde. 

Anmälningarna föranleder inget beslut. 

 
 
 

 

SAN § 26 

 
Delgivningar att lägga till handlingarna 

Domar från Förvaltningsrätten 

Dom 2021-01-26 i mål nr 2952-20 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2021-01-26 i mål nr 2795-20 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2021-01-27 i mål nr 8326-20 gällande beredande av vård enligt lagen (1990:52) med 

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

ansökan. 

Dom 2021-02-03 i mål nr 4019-20 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2021-02-17 i mål nr 384-21 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2021-02-17 i mål nr 5145-20 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2021-02-17 i mål nr 2468-20 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2021-02-19 i mål nr 7078-20 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2021-02-22 i mål nr 1328-20 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. Förvaltningsrätten avskriver målet i del och avslår överklagandet i övrigt. 


