
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) 

Datum 

Social- och arbetsmarknadsnämnden 2015-08-26 

  
 

  

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Social- och arbetsmarknadsnämnden  

Sammanträdesdatum 2015-08-26 §§ 73 – 83 

Datum för anslags 

uppsättande 

 

2015-08-31 
Datum för  

anslags nedtagande 

 

2015-09-22 

Förvaringsplats för protokollet Social & Arbetsmarknad, 

Nibblesbackevägen 17, Köping 

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

Emma Bertheussen  
 

 

Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl. 13.15 – 14.15 

Beslutande Andreas Trygg (V) ordförande 

Abdul Qorbani (S) 

Birgitta Hedblom (V) 

Malou Asplund (MP) 

Martin Lindh (C) 

Iván Czitrom (FP) 

Robert Jansson (SD) 

Gina Lisegran (S), ersättare 

Ingalill Hedblom (S), ersättare 

Ingvar Olsson (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 

Ingvar Olsson (S) Sirpa Järvenpää, ekonom 

Torbjörn Holmström (M) Emma Bertheussen, nämndsekreterare 

Lina Eriksson (FP) Caroline Evenbom, verksamhetsutvecklare 

 Mats Ringeborn, enhetschef §§ 73-80 

 Veronica Råberg, enhetschef  

  

  

  

Justerare Iván Czitrom Paragrafer §§ 73 – 83 

Justeringens tid och plats Köping 2014-08-26 

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

Emma Bertheussen 

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

Andreas Trygg 

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

Iván Czitrom 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (9) 

 
Datum 

Social- och arbetsmarknadsnämnden 2015-08-26 
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SAN § 73 

Au § 250 

 

Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § första stycket 

föräldrabalken 

 

SEKRETESS! 
 

 

SAN § 74 

Au § 252 Dnr SAN 2015/61 

 

Meddelande om tillsyn och begäran om yttrande och handlingar  

(dnr 8.2-17965/2015) 

 

Inspektionen för vård och omsorg inkom den 11 juni 2015 med en begäran om 

yttrande och handlingar i enskilt ärende. 

 

Inspektionen för vård och omsorg vill att nämndens yttrande beträffande 

klagomålet innefattar vilka en redogörelse för hur nämnden har handlagt 

vårdnadshavarens begäran om utlämnande av handlingar, anmälningar om oro för 

barnet som inkommit, vårdnadshavarens ansökningar om stöd/bistånd samt hur 

nämnden bedömt barnets behov av stöd och skydd samt hur dessa behov ska 

tillgodoses och hur nämnden har följt vården. 

 

Av skrivelsen framgår att berörda huvudmän kan konstatera att de vårdformer 

som finns till buds inte kan tillgodose den enskildes behov, och att detta självfallet 

innebär en frustration för den enskilde, familjen samt för de ansvariga 

myndigheterna.  

 

 

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

 

att anta föreliggande skrivelse som yttrande till Inspektionen för vård och omsorg 

i ärende med dnr 8.2-17965/2015. 

 
________ 

 

Exp. till: Inspektionen för vård och omsorg 

 Diariet 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (9) 

 
Datum 

Social- och arbetsmarknadsnämnden 2015-08-26 
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SAN § 75 

Au § 253 Dnr SAN 2015/74 

 

Meddelande om tillsyn och begäran om yttrande och handlingar  

(dnr 8.2-21729/2015) 

 

Inspektionen för vård och omsorg inkom den 15 juli 2015 med en begäran om 

yttrande och handlingar i enskilt ärende. 

 

Inspektionen för vård och omsorg begär att nämnden yttrar sig över hur anmälan 

om missförhållanden i barnets familjehem har hanterats samt hur ansökningar om 

bistånd från den ena klaganden har hanterats. 

 

Verksamhetsutvecklare Maarit Verga går på sammanträdet igenom klagomål och 

föreslaget yttrande. Av skrivelsen framgår att nämndens bedömning efter intern 

granskning är att ärendet handlagts korrekt och att nämndens handläggare 

genomfört arbetet på ett professionellt och adekvat sätt. 

 

 

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

 

att anta föreliggande skrivelse som yttrande till Inspektionen för vård och omsorg 

i ärende med dnr 8.2-21729/2015. 

 
________ 

 

Exp. till: Inspektionen för vård och omsorg 

 Diariet 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (9) 

 
Datum 

Social- och arbetsmarknadsnämnden 2015-08-26 
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SAN § 76 

Au § 254 Dnr SAN 2015/17 

 

Beslut i tillsynsärende enligt alkohollagen och tobakslagen (dnr 705-796-

2015) 

 

Länsstyrelsen gjorde ett tillsynsbesök i Köping den 23 april 2015. Innan besöket 

hade Länsstyrelsen begärt in fem stycken, slumpmässigt utvalda, tillstånd 

beviljade under 2014 för granskning.  

 

Sammataget bedömer Länsstyrelsen att arbetet enligt alkohol- och tobakslagen 

fungerar bra, samt att Köpings kommun följer lagstiftningen i de delar som 

granskats. 

 

Länsstyrelsen har beslutat att avsluta ärendet. 

 

 

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

 

att notera informationen.  
 
________ 

 

Exp. till:  Diariet 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (9) 

 
Datum 

Social- och arbetsmarknadsnämnden 2015-08-26 
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SAN § 77 

Au § 255 

SAN § 57  Dnr SAN 2015/54 

 

Beslut gällande ansökan om § 37a-medel för 2015 

 

På sammanträdet den 27 maj 2015 informerades nämnden om en ansökan till 

Länsstyrelsen om medel för att stärka och utveckla verksamhet med 

flyktingguider och familjekontakter. Social- och arbetsmarknadsnämnden ansökte 

för aktiviteter inom ramen för verksamheten Språkvän, tillsammans med 

Kungsörs kommun och Västmanlands länsbildningsförbund.  

 

Länsstyrelsen i Jönköpings län har beslutat att bevilja Köpings kommun 200 000 

kr för insatsen. 

 

 

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

 

att notera informationen. 

 
________ 

 

Exp. till:  Diariet 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (9) 

 
Datum 

Social- och arbetsmarknadsnämnden 2015-08-26 
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SAN § 78 

Au § 256 Dnr SAN 2014/137 

 

Driftbudgetuppföljning efter juli 2015 

 

Ekonom Sirpa Järvenpää presenterar driftbudgetuppföljning efter juli månad. 

Prognosen är -6,5 mkr. 

 

 

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

 

att godkänna driftbudgetuppföljningen efter juli månad. 

 
________ 

 

Exp. till: Diariet 

 

 

 

 

 

SAN § 79 

 

Redovisning av institutionsplaceringar och utvecklingen av ekonomiskt 

bistånd 

 

Ekonom Sirpa Järvenpää redovisar aktuella siffror gällande institutionsplaceringar, 

samt informerar om utvecklingen av ekonomiskt bistånd efter juli månad 2015. 

Enhetscheferna Mats Ringeborn och Veronica Råberg informerar om läget kring 

placeringarna. 

 

 

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar  
 

att godkänna rapporterna. 

 

 

 

SAN § 80 

 

Information från förvaltningen 

 

Förvaltningschef David Schanzer-Larsen informerar nämnden om hur 

verksamheten har fungerat under sommaren, samt hur det ser ut inför hösten.    



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (9) 

 
Datum 

Social- och arbetsmarknadsnämnden 2015-08-26 
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SAN § 81 Dnr SAN 2013/88 & SAN 2013/89 

Au § 258   

 

Överenskommelse om samverkan mellan Landstinget Västmanland och 

Köpings kommun avseende personer med psykisk funktionsnedsättning  

 

Sedan 2010 finns en lagstadgad skyldighet enligt både Socialtjänstlagen (SoL) 

och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) för huvudmännen att samverka kring 

insatser för personer med psykiatrisk problematik. Samverkan ska bedrivas både 

på strukturell/organisatorisk nivå samt på individnivå. 

 

Staten, via Socialstyrelsen och SKL, genomför en satsning under åren 2012 till 

2016 med syfte att tillförsäkra att en sådan samverkan kommer till stånd i hela 

landet. Kommuner och landsting som kan påvisa att samarbetet mellan 

huvudmännen fungerar och utvecklas erbjuds statsbidrag för att stimulera ett 

fortsatt utvecklingsarbete inom området. 

 

Grundkraven är att det ska finnas aktuella överenskommelser om hur samverkan 

ska bedrivas mellan landsting och kommuner, det ska upprättas handlingsplaner 

om hur samverkan ska utvecklas både strukturellt och på individnivå – allt utifrån 

ett brukar/patientperspektiv. 

 

 

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

 

att föreslå Kommunstyrelsen att anta överenskommelsen ”Samverkan kring barn 

och unga med psykisk funktionsnedsättning och/eller sammansatt social och 

psykiatrisk problematik” mellan Landstinget Västmanland och Köpings kommun 

med giltighetstid 1 november 2015 till 31 mars 2018, samt 

 

att föreslå Kommunstyrelsen att anta överenskommelsen ”Samverkan kring 

vuxna personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning” mellan Landstinget 

Västmanland och Köpings kommun med giltighetstid 1 november 2015 till 31 

mars 2018. 

 
________ 

 

Exp. till: Kommunstyrelsen 

 Diariet   



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (9) 

 
Datum 

Social- och arbetsmarknadsnämnden 2015-08-26 
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SAN § 82 

 

Anmälan av delegationsbeslut, meddelanden och arbetsutskottets protokoll 

 

Delegationsbeslut nr 201-279/2015 till och med 17 augusti 2015 delges enligt 

medföljande delegationslista.  

 

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

meddelandelista.  

 

Arbetsutskottets protokoll från den 22 juni, 8 juli, 21 juli och 10 augusti delges.  

 

Delegationsbeslut, meddelanden och arbetsutskottets protokoll finns i pärm vid 

nämndens sammanträde. 

 

Anmälningarna föranleder inget beslut. 

 

 

SAN § 83 

 

Delgivningar att lägga till handlingarna 

 

Domar från Förvaltningsrätten 

 

Dom 2015-05-27 i mål nr 1987-15 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen 

(2001:453), SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

Dom 2015-06-05 i mål nr 1584-15 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen 

(2001:453), SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

Dom 2015-06-10 i mål nr 1099-15 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen 

(2001:453), SoL. Förvaltningsrätten avvisar yrkandet om skadestånd och avslår 

överklagandet. 

 

Dom 2015-06-17 i mål nr 2413-15 gällande beredande av vård enligt lagen om 

vård av missbrukare i vissa fall (1988:870), LVM. Förvaltningsrätten bifaller 

nämndens ansökan. 

 

Dom 2015-06-18 i mål nr 2993-15 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen 

(2001:453), SoL. Förvaltningsrätten bifaller överklagandet. 

 

Dom 2015-06-18 i mål nr 1305-15 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen 

(2001:453), SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

Dom 2015-06-18 i mål nr 2094-15 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen 

(2001:453), SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (9) 

 
Datum 

Social- och arbetsmarknadsnämnden 2015-08-26 
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

Domar forts. 
 

Dom 2015-06-23 i mål nr 3156-15 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen 

(2001:453), SoL. Förvaltningsrätten återförvisar målet i den del som gäller hyra 

och hyresskuld, och avslår överklagandet i övrigt. 

 

Dom 2015-06-23 i mål nr 1291-15 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen 

(2001:453), SoL. Förvaltningsrätten återförvisar målet till nämnd. 

 

Dom 2015-06-26 i mål nr 2268-15 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen 

(2001:453), SoL. Förvaltningsrätten återförvisar målet till nämnd. 

 

Dom 2015-06-26 i mål nr 2975-15 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen 

(2001:453), SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

Dom 2015-07-01 i mål nr 1513-15 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen 

(2001:453), SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

Dom 2015-07-03 i mål nr 2686-15 gällande vård enligt lagen med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (1990:52), LVU. Förvaltningsrätten avslår 

nämndens ansökan. 

 

Dom 2015-07-24 i mål nr 3562-15 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen 

(2001:453), SoL. Förvaltningsrätten återförvisar målet till nämnd. 

 

Dom 2015-07-29 i mål nr 2694-15 gällande vård enligt lagen med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (1990:52), LVU. Förvaltningsrätten bifaller 

nämndens ansökan. 

 

Dom 2015-07-31 i mål nr 2931-15 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen 

(2001:453), SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

Dom 2015-08-04 i mål nr 3557-15 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen 

(2001:453), SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

Dom 2015-08-06 i mål nr 2294-15 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen 

(2001:453), SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

 

Beslut från Kammarrätten 

 

Beslut 2015-07-14 i mål nr 6293-15 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen 

(2001:453), SoL, fråga om prövningstillstånd. Kammarrätten meddelar inte 

prövningstillstånd. 

 


