
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 

Datum 

Social- och arbetsmarknadsnämnden 2015-02-25 

  
 

  

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Social- och arbetsmarknadsnämnden  

Sammanträdesdatum 2015-02-25 §§ 11 – 23 

Datum för anslags 

uppsättande 

 

2015-02-27 
Datum för  

anslags nedtagande 

 

2015-03-23 

Förvaringsplats för protokollet Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Nibblesbackevägen 17, Köping 

Underskrift  .................................................................  

Emma Bertheussen  
 

 

Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl 13.15 – 16.30 

Beslutande Andreas Trygg (V) ordförande 

Carl-Inge Westberg (S) 

Ann-Marie Lundin (S) 

Abdul Qorbani (S) 

Birgitta Hedblom (V) 

Malou Asplund (MP) 

Martin Lindh (C) 

Iván Czitrom (FP) 

Robert Jansson (SD) 

Gina Lisegran (S), ersättare 

Torbjörn Holmström (M), ersättare 

Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän m fl 

Gina Lisegran (S)  David Schanzer-Larsen, förvaltningschef 

Ingalill Hedblom (S) Maarit Verga, verksamhetsutvecklare 

Manssor Javanmiri (S) Emma Bertheussen, nämndsekreterare 

Ingvar Olsson (S) Sirpa Järvenpää, ekonom 

Malin Åsén (S) Veronica Råberg, enhetschef 

Torbjörn Holmström (M) William Wikström, alkoholhandläggare 

Tarja Mikkilä-Pettersson (C) Jan Sköldberg, polisen Köping § 11 

Lina Eriksson (FP) Mats Ringeborn, enhetschef §§ 12-19, 21-23 

 Anna-Klara Sjölund, rektor §§ 12-16 

 Per Överberg, enhetschef §§ 12-20 

  

Justerare Abdul Qorbani Paragrafer §§ 11 – 23 

Justeringens tid och plats Köping 2015-02-25 

 

Underskrifter Sekreterare  ......................................................................  

Emma Bertheussen 

 Ordförande  ......................................................................  

Andreas Trygg 

 Justerande  ......................................................................  

Abdul Qorbani 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (12) 

Datum 

2015-02-25 
Social- och arbetsmarknadsnämnden  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SAN § 11 

Au § 17 

 

Tema – BRÅ och alkoholhandläggning 

 

Alkoholhandläggare William Wikström och Jan Sköldberg från polisen i Köping, 

berättar om kommunens och polisens samarbete. William berättar även om sin roll 

som alkoholhandläggare. 

 

 

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

att notera informationen. 
 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (12) 

Datum 

2015-02-25 
Social- och arbetsmarknadsnämnden  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SAN § 12 

Au § 18  Dnr SAN 2014/11 

 

Uppföljning av plan för tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen och lagen 

om försäljning av vissa receptfria läkemedel 2014 i Köpings kommun 

 

Social- och arbetsmarknadsnämnden fastställde i februari 2014 en tillsynsplan för 

tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen. Under 2014 utfördes tillsyn på 

samtliga försäljningsställen av tobak och folköl. Tre försäljningsställen för 

receptfria läkemedel fick tillsynsbesök av kommunen. Generellt var det god 

ordning på försäljningsställena. Inget av tillsynsbesöken renderade i någon åtgärd 

från kommunen.  

 

Nytt för i år är att kommunen, genom ändring i tobakslagen, fått möjlighet att 

genomföra kontrollköp på försäljningsställen, för att kontrollera att de följer regler 

om åldersgränser. Samtliga försäljningsställen fick minst två tillsynsbesök under 

året.  

 

Kommunen genomförde, i samverkan med Polismyndigheten och 

Lotteriinspektionen, ett antal tillsynsbesök av restauranger med 

serveringstillstånd. Vid tre tillsynsomgångar medverkade även representanter från 

nämnden. Fokus för årets tillsyner har varit på de tillfälliga tillstånd som 

anordnats under året. 

 

Alla serveringsställen utom fem stycken fick minst ett tillsynsbesök under 2014. 

Den generella bedömningen från alkoholhandläggarens sida är att serverings-

tillståndsinnehavarna i Köpings kommun i mycket stor omfattning sköter sin 

verksamhet i enlighet med alkohollagens regler.  

 

 

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

 

att godkänna uppföljning av tillsynsplan 2014. 

 
________ 

 

Exp. till: William Wikström 

 Diariet 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (12) 

Datum 

2015-02-25 
Social- och arbetsmarknadsnämnden  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SAN § 13 

Au § 19   Dnr SAN 2015/8 

 

Plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om försäljning av 

receptfria läkemedel 2015 

 

Social- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar i Köpings kommun för tillsynen av 

serveringsställen enligt alkohollagen och försäljningsställen enligt alkohollagen, 

tobakslagen och lagen om 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 sa 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 plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om receptfria 

läkemedel 2015 i Köpings kommun. 

 
________ 

 

Exp. till: William Wikström 

 Diariet 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (12) 

Datum 

2015-02-25 
Social- och arbetsmarknadsnämnden  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SAN § 14 

Au § 20 Dnr SAN 2015/9 
 

Riktlinjer för alkoholservering i Köpings kommun  

 

Varje kommun ska enligt Alkohollagen (2010:1622) ta fram och tillämpa 

riktlinjer för alkoholservering. Riktlinjerna ska redogöra för vad som gäller enligt 

alkohollagen och anslutande föreskrifter, samt för lokala förhållanden som 

kommunen tar hänsyn till vid tillståndsprövning. 

 

Det huvudsakliga syftet med riktlinjerna är att den som vill etablera en 

serveringsverksamhet i kommunen på ett överskådligt sätt ska kunna förutse vad 

som gäller enligt lagstiftning och enligt kommunal anpassning i Köpings 

kommun. 

 

Vid social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2013-10-30 antogs, de nu 

gällande, riktlinjerna. Dessa behöver revideras och alkoholhandläggare William 

Wikström går igenom förslaget. 

 

 

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

 

att anta riktlinjer för alkoholservering i Köpings kommun. 

 
________ 

 

Exp. till:  William Wikström för vbf 

 Diariet 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (12) 

Datum 

2015-02-25 
Social- och arbetsmarknadsnämnden  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SAN § 15 

Au § 21 Dnr SAN 2015/10 

 

Rapport från Folkhögskolan i Köping 

 

Rektor Anna-Klara Sjölund berättar om Folkhögskolan i Köpings verksamhetsår 

2014. 

 
 

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

 

att notera informationen. 

 
________ 

 

Exp. till:  Diariet 

 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (12) 

Datum 

2015-02-25 
Social- och arbetsmarknadsnämnden  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SAN § 16 

Au § 22 Dnr SAN 2015/11 

 

Attestbehörighet 2015 

 

Förvaltningen har sammanställt en lista avseende attestbehörighet för 2015. 

 

 

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

 

att anta attestbehörighet för Social & Arbetsmarknad 2015. 

 
________ 

 

Exp. till:  Diariet 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (12) 

Datum 

2015-02-25 
Social- och arbetsmarknadsnämnden  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SAN § 17 

Au § 23 Dnr SAN 2012/147 

 

Sjukvårdmottagning för hemlösa i Köping 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-05-26 att bifalla motion om etablering av 

sjukvårdsmottagning för hemlösa i Köping, enligt vilken Köpings kommun och 

Landstinget Västmanland i samverkan skulle utreda möjligheterna för en framtida 

mottagning utifrån behov, kompetens och ekonomiska förutsättningar. 

 

Social- och arbetsmarknadsnämnden har tillsammans med landstinget undersökt 

förutsättningarna, och utredningen visar att det finns behov av och förutsättningar 

för att under 2015, på försök, anordna en sjukvårdsmottagning.  

 

Med hänvisning till att huvudmännens beslut i ärendet bör samordnas i tid fattas 

beslut av nämndens ordförande Andreas Trygg om förslag till kommunstyrelsen 

att uppdra åt social- och arbetsmarknadsnämnden att, i samarbete med Landstinget 

Vätmanland på försök under 2015, etablera en sjukvårdsmottagning för hemlösa i 

Köping.  

  

 

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

 

att notera informationen.  
 
________ 

 

Exp. till:  Diariet 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (12) 

Datum 

2015-02-25 
Social- och arbetsmarknadsnämnden  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SAN § 18 

Au § 24 Dnr SAN 2015/12 

 

Meddelande om tillsyn och begäran om yttrande/handlingar 

 

SEKRETESS! 

 

 

SAN § 19 Dnr SAN 2014/148 

SAN § 99 

Au § 316 

 

Överenskommelse om mottagandet av ensamkommande flyktingungdomar 

enligt fördelningstalet 

 

Förvaltningen har av kommunstyrelsens- samt social- och 

arbetsmarknadsnämndens ordförande fått i uppdrag att utreda förutsättningarna 

för Köpings kommun att teckna en överenskommelse/avtal utifrån det 

fördelningstal som Länsstyrelsen tagit fram, baserat på Migrationsverket prognos 

om antalet asylsökande ensamkommande barn och ungdomar för 2015. 

 

På nämndens sammanträde i december 2014 beslutades om att föreslå 

Kommunstyrelsens att upprätta en överenskommelse om mottagande av 

ensamkommande pojkar, samt att dela upp det nya avtalet i två delar, med en del 

som rör asylsökande ungdomar och en del som rör de ungdomar som beviljats 

permanent uppehållstillstånd (PUT), med delegation till Social & Arbetsmarknads 

förvaltningschef att göra ändringar i PUT-avtalet. 

 

På sitt sammanträde 23 februari 2015 beslutade Kommunfullmäktige att teckna en 

ny övergripande överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn, 

både asylsökande och de som beviljats PUT, och om anordnande av boende, samt 

att ge Social & Arbetsmarknads förvaltningschef delegation att göra förändringar i 

överenskommelsen om anordnande av boende för ensamkommande barn med 

PUT. 
 

 

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

 

att ge förvaltningen i uppdrag att anpassa HVB-boendet volymmässigt till den 

nya överenskommelsen om mottagande av ensamkommande barn med 

Migrationsverket och Länsstyrelsen. 
 
________ 

 

Exp. till:  Diariet  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (12) 

Datum 

2015-02-25 
Social- och arbetsmarknadsnämnden  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SAN § 20 

 

Redovisning av institutionsplaceringar samt utvecklingen av  

ekonomiskt bistånd 

 

Ekonom Sirpa Järvenpää, enhetschef Mats Ringeborn och enhetschef Veronica 

Råberg informerar statistiken för institutionsplaceringar efter januari månad 2015. 

 

Enhetschef Per Överberg informerar om utvecklingen av ekonomiskt bistånd efter 

januari månad 2015, samt aktuella arbetslöshetssiffror och arbetsmarknadsprojekt. 

 

 

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar  
 

att godkänna rapporterna. 

 

 

 

 

SAN § 21 

 

Information från förvaltningen 

 

 Riktlinjer för bostadsfrågor. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (12) 

Datum 

2015-02-25 
Social- och arbetsmarknadsnämnden  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SAN § 22 

 

Anmälan av delegationsbeslut, meddelanden och arbetsutskottets protokoll 

 

Delegationsbeslut nr 28-41/2015 till och med 17 februari 2015 delges enligt 

medföljande delegationslista.  

 

Meddelande till och med den 17 februari 2015 att delges enligt medföljande 

meddelandelista.  

 

Arbetsutskottets protokoll från den 9 februari delges.  

 

Delegationsbeslut, meddelanden och arbetsutskottets protokoll finns i pärm vid 

nämndens sammanträde. 

 

Anmälningarna föranleder inget beslut. 

 

 

 

SAN § 23 

 

Delgivningar att lägga till handlingarna 

 

Domar från Förvaltningsrätten 

 

Dom 2015-01-21 i mål nr 6219-14 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen 

(2001:453) SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

Dom 2015-01-26 i mål nr 5793-14 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen 

(2001:453) SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

Dom 2015-01-28 i mål nr 6750-14 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen 

(2001:453) SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

Dom 2015-01-30 i mål nr 6427-14 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen 

(2001:453) SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

Dom 2015-01-30 i mål nr 299-15 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen 

(2001:453) SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

Dom 2015-02-04 i mål nr 6771-14 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen 

(2001:453) SoL. Förvaltningsrätten upphäver beslutet och återförvisar målet till 

nämnd. 

 

Dom 2015-02-05 i mål nr 4652-14 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen 

(2001:453) SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (12) 

Datum 

2015-02-25 
Social- och arbetsmarknadsnämnden  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

Domar forts. 

 

Dom 2015-02-05 i mål nr 3463-14 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen 

(2001:453) SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

Dom 2015-02-10 i mål nr 5361-14 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen 

(2001:453) SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

Dom 2015-02-10 i mål nr 6740-14 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen 

(2001:453) SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

Dom 2015-02-10 i mål nr 5779-14 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen 

(2001:453) SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

Dom 2015-02-11 i mål nr 6553-14 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen 

(2001:453) SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

Dom 2015-02-11 i mål nr 40-15 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen 

(2001:453) SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

Beslut från Kammarrätten 

 

Beslut 2015-01-23 i mål nr 9529-14 gällande bistånd; fråga om prövningstillstånd. 

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd, Förvaltningsrättens avgörande 

står därför fast. 

 

 


