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Anslagsbevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Social- och arbetsmarknadsnämnden  

Sammanträdesdatum 2022-02-23  §§ 13 – 25  

Datum för anslags uppsättande 2022-02-27 Datum för anslags nedtagande 2022-03-21  

Förvaringsplats för protokollet Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, 
Nibblesbackevägen 17, Köping 

Underskrift  ..........................................................................................  
Emma Bertheussen 

  
  

Plats och tid Hjälmaren, Hotell Scheele, Köping kl. 13.15 – 15.10 
 

Beslutande Andreas Trygg (V), ordförande § 13-24 
Carl-Inge Westberg (S) 
Antigone Pirraku (S) 
Iván Czitrom (L), ordförande § 25 
Per Norin (KD) § 14-25 
Per Ågren (S), ersättare 
Ingvar Olsson (S), ersättare 
Kent Andersson (M), ersättare 
Helen Lindblom (V), ersättare 
Taina Malmgren (C), ersättare § 13 
Sören Jakobsson (SD), ersättare 
Helena Pettersson (SD), ersättare 
Christina Axelsson (S), ersättare § 25 
 

Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän m fl 
Per Ågren (S) David Schanzer-Larsen, förvaltningschef 
Ingvar Olsson (S) Emma Bertheussen, nämndsekreterare 
Christina Axelsson (S) Sanna Blomquist Seiko, teamledare § 13 
Kent Andersson (M) Pernilla Einan, enhetschef § 13-14 
Helen Lindblom (V) Emil Tingberg-Granath, alkoholhandläggare § 16-18 
Taina Malmgren (C)  Företräde § 15 
Sören Jakobsson (SD) 
Helena Pettersson (SD)  
   
   
  
   

Justerare Carl-Inge Westberg Paragrafer §§ 13 – 25 

Justeringens tid och plats Köping 2022-02-25 

Underskrifter Sekreterare  ................................................................................  
Emma Bertheussen 

 Ordförande  
 § 13-24 

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

 Ordförande  
 § 25 

 ................................................................................  
Iván Czitrom 

 Justerande  ................................................................................  
Carl-Inge Westberg  
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Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

  
 

SAN § 13 

Au § 22 

Tema – Ungdomsteamet 

På nämndens sammanträde informerar teamledare Sanna Blomquist Seiko och 
enhetschef Pernilla Einan om Ungdomsteamet och berättar om det som gjorts hittills 
sen teamet startade upp. 

Nämnden får del av bildspelet efter sammanträdet. 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att notera informationen.  
 
 
 
 
 
 
 

SAN § 14 

Au § 23 Dnr SAN 2022/16 

Rapport lovaktiviteter 2021 

Köpings kommun beviljades medel för avgiftsfria lovaktiviteter 2021 från 
Socialstyrelsen. Nämnden delges en rapport med resultat och sammanfattning av 
aktiviteterna. 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna informationen.  

_________ 

Exp. till:  Diariet   
 
 

 

 

 

 

SAN § 15 

Företräde 

Ärendet föranleder inget beslut.  
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SAN § 16 

Au § 30 Dnr T06-2021-00001 

Tillstånd för försäljning av tobaksvaror enligt 5 kap 3 § LTLP 

Sekretess! 

 

SAN § 17 

Au § 27 Dnr SAN 2022/7 

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

lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 2022 

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 2022 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 Emil Tingberg-Granath för vbf 
 Diariet   
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SAN § 18 

Au § 28 Dnr SAN 2021/11 

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

produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 2021 

Social- och arbetsmarknadsnämnden fastställde i februari 2021 en tillsynsplan för tillsyn 

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

vissa receptfria läkemedel.  

Under 2021 var planen att samtliga försäljnings- och serveringsställen skulle få minst ett 

tillsynsbesök. Förvaltningens tillsynsverksamhet har under 2021 inte uppnått de satta 

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

anledning av smittorisken och på grund av sjukdom.  

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 2021 i Köpings kommun.  

_________ 

Exp. till:  Diariet  
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SAN § 19 

Au § 25 Dnr SAN 2022/5 

Delegationsordning för social- och arbetsmarknadsnämnden 

I oktober 2021 beslutade Kommunstyrelsen om ny delegationsordning och ny mall att 

använda för kommunens samtliga nämnder.  

Viktiga förändringar är i de gemensamma delarna är 

• En mer omfattande delegationsordning där fler beslut av rutinmässig karaktär 

delegeras. 

• Delegation direkt till den roll som ska fatta beslutet, utan vidaredelegation.  

• Fler beslut flyttas ner i organisationen.  

• Inköp och upphandling delegeras till ett högre belopp. 

Förändringar i de nämndspecifika delarna är 

• Tydligt uppdelat med delegat och ersättare. 

• Ny delegat med titeln ”samordnare/utvecklare” tillagd. 

• Punkten R37 är ny. 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att anta delegationsordningen för social- och arbetsmarknadsnämnden.  

_________ 

Exp. till:  Diariet 

 

 

 

 

 

SAN § 20 

Au § 24 

Information från förvaltningen 

Förvaltningschef David Schanzer-Larsen informerar nämnden om  

• Hur förvaltningen arbetat med desinformationen kring socialtjänsten och Lag 

med särskilda bestämmelser om vård av unga.  

• Ombyggnationen av Förvaltningshuset startar i kommande vecka. 

• Hur återgången efter pandemin sker i de olika verksamheterna.    
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SAN § 21 
Au § 31  Dnr SAN 2021/126 

Meddelande om klagomål (IVO dnr 3.4.2-48575/2021) 

Sekretess! 

 

SAN § 22 
Au § 32  Dnr SAN 2021/76 

Komplettering av underlag till anmälan enligt lex Sarah 

Sekretess! 

 

SAN § 23 

Anmälan av delegationsbeslut, meddelanden och arbetsutskottets protokoll 

Delegationsbeslut nummer 318-319/2021 och 9-32/2022 till och med 15 februari 2022 

delges enligt medföljande delegationslista.  

Meddelanden till och med 15 februari 2022 delges enligt medföljande meddelandelista.  

Arbetsutskottets protokoll från 20 januari, 25 januari och 14 februari 2022 delges.  

Delegationsbeslut, meddelanden och arbetsutskottets protokoll finns i pärm vid nämndens 

sammanträde. 

Anmälningarna föranleder inget beslut. 
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SAN § 24 

Delgivningar att lägga till handlingarna 

Domar från Förvaltningsrätten 

Dom 2022-02-01 i mål nr 4005-21 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2022-02-01 i mål nr 1151-21 gällande tillämpning av lagen (2018:2088) om tobak och 

liknande produkter, LTPT. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2022-02-02 i mål nr 2978-21 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2022-02-04 i mål nr 385-22 gällande beredande av vård enligt lagen (1988:870) om vård 

av missbrukare i vissa fall, LVM. Förvaltningsrätten bifaller nämndens ansökan. 

Dom 2022-02-07 i mål nr 8290-21 gällande beredande av vård enligt lagen (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Förvaltningsrätten avslår nämndens ansökan. 

Dom 2022-02-07 i mål nr 1952-21 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. Förvaltningsrätten avvisar yrkandet delvis och avslår överklagandet i övrigt. 

Dom 2022-02-10 i mål nr 7478-21 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Beslut från Förvaltningsrätten 

Beslut 2022-01-21 i mål nr 7751-21 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

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

Beslut 2022-01-31 i mål nr 329-22 E gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL; 

fråga om avvisning. Förvaltningsrätten avvisar överklagandet. 

Domar från Kammarrätten 

Dom 2022-01-24 i mål nr 7711-21 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 

Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och fastställer nämndens beslut. 

Dom 2022-01-28 i mål nr 8492-21 gällande beredande av vård enligt lagen (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Kammarrätten avslår överklagandet.  

 

 

 

SAN § 25  Dnr SAN 2021/125 

Häva sekretess kring särskilt enskilt ärende 

Sekretess! 


