
NYKÖPINGS KOMMUN KALLELSE 

   

SOCIALNÄMNDEN   
 

  Dokumentnamn Antal sidor 
  sn190905_d 1(2) 

 

 

 
TORSDAG DEN 5 SEPTEMBER 2019, KL. 13.30 STADSHUSET SAL B 
 
 
Gruppmöten: 12.30-13.30 
 
S-, C och MP-grupp: B-salen 
M-, L- och KD-grupp: Översikten 
SD-grupp: Insikten 
V-grupp: Avsikten 
 
 
BESLUTSÄRENDEN SEKRETESS 
 
1 Särskilt förordnad vårdnadshavare 

 
SN19/7 

2 Beslut om umgängesbegränsning SN19/37 
 
INFORMATIONSÄRENDEN 
 
1 Aktuella tillsyner och granskningar 

 
Representanter 
division Social 
omsorg 
 

2 Aktuell situation, bosättning av nyanlända 
 

Representanter 
division Social 
omsorg 
 

3 Aktuell situation, ungdomsstöd och uppsökande verksamhet riktad mot 
ungdomar 
 

Representanter 
division Social 
omsorg 
 

4 Aktuell situation, arbete med personer i behov av rehabilitering inom 
ekonomiskt bistånd 
 

Representanter 
division Social 
omsorg 
 

5 Arbetet med budget 2020 (2021-2022) Sakkunnig 
tjänsteman 

   
 
BESLUTSÄRENDEN 
 
1 Medel till integrationspedagoger för arbete med nyanlända elever i 

samverkan mellan skola och socialtjänst 
 

- Tjänsteskrivelse 
 
 

SN19/44 

2 Medel till division Social omsorg för insatser inom integrationsområdet 
 

- Tjänsteskrivelse 

SN19/43 



 
3 Sammanställning av rapporter enligt Lex-Sarah januari-juni 2019 

 
- Tjänsteskrivelse 
- Rapport 

 
 

SN19/2 

4 Ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen kvartal 2, 2019 
 

- Tjänsteskrivelse 
- Rapport 

 
 

SN19/9 

5 Avgifter för tillsyn och kontroll av alkohol, tobak och försäljning av folköl 
 

- Handlingar distribueras separat 
 

 

SN19/45 

6 Delegationsärenden 
 
 

SN19/4 

7 Anmälningsärenden SN19/1 
 
 
 
Marjo Gustafsson  Caroline Svensson   
Ordförande  Sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 



NYKÖPINGS KOMMUN FÖRSLAG  
 Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2019-09-05 
 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 
 

 

SN § Dnr SN19/7 

 

Särskilt förordnad vårdnadshavare 

 

Sekretess. Handlingar distribueras vid gruppmöten. 

  



NYKÖPINGS KOMMUN FÖRSLAG  
 Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2019-09-05 
 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 
 

 

SN § Dnr SN19/37 

 

Beslut om umgängesbegränsning 

 

Sekretess. Handlingar distribueras vid gruppmöten 

  



NYKÖPINGS KOMMUN FÖRSLAG  
 Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2019-09-05 
 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 
 

 

SN § Dnr SN19/3 

 

Medel till integrationspedagoger för arbetet med nyanlända elever i 

samverkan mellan skola och socialtjänst 

 

Division Social omsorg (DSO) har idag ungdomsstödjare vilka arbetar riktat 

till de unga i Nyköping. Dessa har dock inte i önskvärd utsträckning haft 

resurser till att samverka med skolan. Skolan har idag både på 

grundskolenivå och gymnasienivå stora bekymmer med att elever skapar 

grupper som av olika skäl kommer i konflikt med varandra eller med 

personal. Här behövs ett stöd i att möta dessa ungdomar i skolvardagen och 

finnas till hands på skolan. Då många av dessa ungdomar även har andra 

sociala problem, behövs resurser att även kunna följa dem till kontakter i 

socialtjänsten.  

 

DSO får i uppdrag att inrätta tjänster som Integrationspedagoger under 2019. 

Integrationspedagogernas främsta uppgift är att bygga ett mycket nära 

samarbete mellan skola och socialtjänst. DSO och division Barn- utbildning 

och kultur (BUK) uppger att organisationen av detta arbete kan ske inom det 

samverkansavtal mellan DSO och BUK som i grund och botten handlar om 

att inga barn ska falla mellan stolarna. Det man sett är att i det 

organisatoriska mellanrum som ändå finns, trots detta avtal, finns idag inte 

tillräckligt med resurser för att möta de problem med social oro, kriminalitet 

och missbruk som man får signaler om och också ser konsekvenserna av. 

Man inser att för att verka på arenan, mellan skola och familj, krävs nya 

grepp och nya resurser. 

 

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar om fördelning av 

statsbidrag för prioriterade åtgärder inom integrationsområdet år 2019 vid sitt 

sammanträde 2019-09-11. Socialnämnden föreslår att Kompetens- och 

arbetsmarknadsnämnden avsätter 1,0 mnkr för tjänster som 

integrationspedagoger.  

 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar 

 

att hos Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden ansöka om 1,0 mnkr för 

finansiering av tjänster som integrationspedagoger under år 2019 samt 

 

att under förutsättning att medel erhålls från Kompetens- och 

arbetsmarknadsnämnden, ersätta division Social omsorg med 1,0 mnkr samt 

 

 



NYKÖPINGS KOMMUN FÖRSLAG  
 Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2019-09-05 
 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 
 

 

SN § Dnr SN19/3 

 

att division Social omsorg återrapporterar resultatet av 

integrationspedagogernas arbete vid Socialnämndens första sammanträde 

år 2020 samt 

 

att Socialnämnden överlämnar resultatet av återrapporteringen till 

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden 

 

 

Beslutet skickas till 

Division Social omsorg 

 

 

  



  Tjänsteskrivelse Dnr 
 SN19/44 

Beställarkontor Datum  
Anna Ulf 2019-08-22   

 

 
 
 

Socialnämnden 

 

 
 

 

Postadress 

Nyköpings kommun 

Beställarkontor 

611 83  NYKÖPING 

 

Besöksadress 

Stadshuset 

 

Tfn  0155-24 83 47 

anna.ulf@nykoping.se 

 

Org nr 21 20 00-29 40 

Bg 619-03 42 

kommun@nykoping.se 

www.nykoping.se 

 

Medel till integrationspedagoger för arbetet med 

nyanlända elever i samverkan mellan skola och 

socialtjänst 

Ärendet i korthet 
Division Social omsorg (DSO) har idag ungdomsstödjare vilka arbetar riktat till de 

unga i Nyköping. Dessa har dock inte i önskvärd utsträckning haft resurser till att 

samverka med skolan. Skolan har idag både på grundskolenivå och gymnasienivå 

stora bekymmer med att elever skapar grupper som av olika skäl kommer i konflikt 

med varandra eller med personal. Här behövs ett stöd i att möta dessa ungdomar i 

skolvardagen och finnas till hands på skolan. Då många av dessa ungdomar även 

har andra sociala problem, behövs resurser att även kunna följa dem till kontakter i 

socialtjänsten.  

DSO får i uppdrag att inrätta tjänster som Integrationspedagoger under 2019. 

Integrationspedagogernas främsta uppgift är att bygga ett mycket nära samarbete 

mellan skola och socialtjänst. DSO och division Barn- utbildning och kultur (BUK) 

uppger att organisationen av detta arbete kan ske inom det samverkansavtal mellan 

DSO och BUK som i grund och botten handlar om att inga barn ska falla mellan 

stolarna. Det man sett är att i det organisatoriska mellanrum som ändå finns, trots 

detta avtal, finns idag inte tillräckligt med resurser för att möta de problem med 

social oro, kriminalitet och missbruk som man får signaler om och också ser 

konsekvenserna av. Man inser att för att verka på arenan, mellan skola och familj, 

krävs nya grepp och nya resurser. 

 

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar om fördelning av statsbidrag för 

prioriterade åtgärder inom integrationsområdet år 2019 vid sitt sammanträde 2019-

09-11. Socialnämnden föreslår att Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden 

avsätter 1,0 mnkr för tjänster som integrationspedagoger.  

 

 

 

 

                                                                                   



  Dnr SN19/44                    2/2 

 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar 

 

att hos Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden ansöka om 1,0 mnkr för 

finansiering av tjänster som integrationspedagoger under år 2019 samt 

 

att under förutsättning att medel erhålls från Kompetens- och 

arbetsmarknadsnämnden, ersätta division Social omsorg med 1,0 mnkr samt 

 

att division Social omsorg återrapporterar resultatet av integrationspedagogernas 

arbete vid Socialnämndens första sammanträde år 2020 samt 

 

att Socialnämnden överlämnar resultatet av återrapporteringen till Kompetens- och 

arbetsmarknadsnämnden 

 

Anna Ulf 
 

Sakkunnig tjänsteman 
 

 

Beslutet skickas till 

Division Social omsorg 
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 Sammanträdesdatum 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 
 

 

SN § Dnr SN19/43 

 

Medel till division Social omsorg för insatser inom integrationsområdet  

 

Nyköpings kommun har tilldelats särskilda statsbidrag från Tillväxtverket 

avseende åtgärder inom Integrationsområdet. Kommunstyrelsen fattar beslut 

om en del av dessa åtgärder. Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden 

beslutar om den återstående delen av statsbidraget för prioriterade åtgärder 

inom integrationsområdet 2019 vid sitt sammanträde 2019-09-11 utifrån 

Kommunstyrelsens beslut KK19/518. Det pågår många 

integrationsfrämjande insatser och åtgärder inom division Social omsorg 

(DSO). För att underlätta för verksamheten föreslås att 1 240 tkr avsätts för 

ospecificerade insatser och åtgärder inom DSO under 2109. Medlen får 

användas av DSO efter egna prioriteringar. 

 

Förslag 

Socialnämnden föreslår att Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden 

avsätter 1240 tkr för integrationsfrämjande åtgärder och insatser inom DSO 

år 2019. 

 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar 

 

att hos Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden ansöka om 1 240 tkr för 

insatser inom integrationsområdet år 2019 samt 

 

att under förutsättning att medel erhålls från Kompetens- och 

arbetsmarknadsnämnden, ersätta division Social omsorg med 1 240 tkr för 

insatser inom integrationsområdet år 2019 samt 

 

att division Social omsorg återrapporterar resultatet av genomförda insatser 

till Socialnämnden vid nämndens första sammanträde år 2020 samt 

 

att Socialnämnden överlämnar resultatet av återrapporteringen till 

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden 

 

 

Beslutet skickas till 

Division Social omsorg 

 

 

  



  Tjänsteskrivelse Dnr 
 SN19/43 

Beställarkontor Datum  
Anna Ulf 2019-08-22   

 

 
 
 

Socialnämnden 

 

 
 

 

Postadress 

Nyköpings kommun 

Beställarkontor 

611 83  NYKÖPING 

 

Besöksadress 

Stadshuset 

 

Tfn  0155-24 83 47 

anna.ulf@nykoping.se 

 

Org nr 21 20 00-29 40 

Bg 619-03 42 

kommun@nykoping.se 

www.nykoping.se 

 

Medel till division Social omsorg för insatser inom 

integrationsområdet  

Ärendet i korthet 

Nyköpings kommun har tilldelats särskilda statsbidrag från Tillväxtverket avseende 

åtgärder inom Integrationsområdet. Kommunstyrelsen fattar beslut om en del av 

dessa åtgärder. Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar om den 

återstående delen av statsbidraget för prioriterade åtgärder inom 

integrationsområdet 2019 vid sitt sammanträde 2019-09-11 utifrån 

Kommunstyrelsens beslut KK19/518. Det pågår många integrationsfrämjande 

insatser och åtgärder inom division Social omsorg (DSO). För att underlätta för 

verksamheten föreslås att 1 240 tkr avsätts för ospecificerade insatser och åtgärder 

inom DSO under 2109. Medlen får användas av DSO efter egna prioriteringar. 

Förslag 

Socialnämnden föreslår att Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden avsätter 

1240 tkr för integrationsfrämjande åtgärder och insatser inom DSO år 2019. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar 

 

att hos Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden ansöka om 1 240 tkr för insatser 

inom integrationsområdet år 2019 samt 

 

att under förutsättning att medel erhålls från Kompetens- och 

arbetsmarknadsnämnden, ersätta division Social omsorg med 1 240 tkr för insatser 

inom integrationsområdet år 2019 samt 

 

att division Social omsorg återrapporterar resultatet av genomförda insatser till 

Socialnämnden vid nämndens första sammanträde år 2020 samt 

 

att Socialnämnden överlämnar resultatet av återrapporteringen till Kompetens- och 

arbetsmarknadsnämnden 

 



  Dnr SN19/43                    2/2 

 

Anna Ulf 
 

Sakkunnig tjänsteman 
 

 

Beslutet skickas till 

Division Social omsorg 
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 Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2019-09-05 
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SN § Dnr SN19/2 

 

Sammanställning av rapporter enligt lex Sarah januari-juni 2019 

 

Lex Sarah gäller bland annat inom socialtjänsten och enligt bestämmelserna 

om lex Sarah i socialtjänstlagen (SoL) ska: 

 

• anställda genast rapportera missförhållanden och påtagliga risker för 

missförhållanden till den som bedriver verksamheten 

• den som bedriver verksamheten utreda och avhjälpa eller undanröja 

det rapporterade missförhållandet utan dröjsmål 

• den som bedriver verksamheten, om det visar sig att missförhållandet 

är allvarligt, snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg 

(IVO). 

 

Enligt Socialnämndens riktlinjer om anmälningar enligt lex Sarah (SN11/16) 

ansvarar sakkunnig tjänsteman för att två gånger per år göra en 

sammanställning av inkomna rapporter och vidtagna åtgärder. En rapport 

enligt lex Sarah har inkommit till Socialnämnden under perioden januari-juni 

2019. Information om inkommen rapport framgår av bilaga till 

tjänsteskrivelsen. 

 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar 

 

att godkänna informationen om inkommen rapport enligt lex Sarah under 

perioden januari-juni 2019, bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-08-20 

 

Beslutet skickas till 

 

  



  Tjänsteskrivelse Dnr 
 SN19/2 

Beställarkontor Datum  
Anna Ulf 2019-08-20   

 

 
 
 

Socialnämnden 

 

 
 

 

Postadress 

Nyköpings kommun 

Beställarkontor 

611 83  NYKÖPING 

 

Besöksadress 

Stadshuset 

 

Tfn  0155-24 83 47 

anna.ulf@nykoping.se 

 

Org nr 21 20 00-29 40 

Bg 619-03 42 

kommun@nykoping.se 

www.nykoping.se 

 

Sammanställning av rapporter enligt lex Sarah 

januari-juni 2019 

Ärendet i korthet 
Lex Sarah gäller bland annat inom socialtjänsten och enligt bestämmelserna om lex 

Sarah i socialtjänstlagen (SoL) ska: 

• anställda genast rapportera missförhållanden och påtagliga risker för 

missförhållanden till den som bedriver verksamheten 

• den som bedriver verksamheten utreda och avhjälpa eller undanröja det 

rapporterade missförhållandet utan dröjsmål 

• den som bedriver verksamheten, om det visar sig att missförhållandet är 

allvarligt, snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

Enligt Socialnämndens riktlinjer om anmälningar enligt lex Sarah (SN11/16) 

ansvarar sakkunnig tjänsteman för att två gånger per år göra en sammanställning av 

inkomna rapporter och vidtagna åtgärder. En rapport enligt lex Sarah har inkommit 

till Socialnämnden under perioden januari-juni 2019. Information om inkommen 

rapport framgår av bilaga. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar 

 

att godkänna informationen om inkommen rapport enligt lex Sarah under perioden 

januari-juni 2019, bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-08-20 

 

 

Anna Ulf 
 

Sakkunnig tjänsteman 
 

 



   Dnr 

 SN19/2 

Beställarkontor Datum  

Anna Ulf 2019-08-20  

 

 

Postadress 

Nyköpings kommun 

Beställarkontor 

611 83  NYKÖPING 

Besöksadress 

Stadshuset 

 

Tfn  0155-24 83 47 

anna.ulf@nykoping.se 

Org nr 21 20 00-29 40 

Bg 619-03 42 

kommun@nykoping.se 

www.nykoping.se 

 

 

 

Inkommen rapport enligt lex Sarah januari-juni 2019 

 

Rapport 1 

En lex Sarah-rapport från HVB Nygården inkom till Socialnämnden 2019-06-05. 

Rapporten gällde en omplacering inom HVB-verksamheten av en missbrukande och 

våldsutsatt person. Personen hade en beslutad insats på HVB Nygården och blev, vid 

ett avbrott i vården med anledning av återfalll i missbruk, erbjuden samma 

boendeform som sin förövare, dvs den som utsatt personen för misshandel. 

Erbjudandet accepterades av den våldsutsatta personen som vid tillfället inte hade 

andra boendealternativ. Händelsen i sig medförde inga konsekvenser för den 

enskilde. 

Den utredning som genomförts med anledning av rapporten och som inkom till 

Socialnämnden 2019-07-03, beskriver att omplaceringar inom den egna 

verksamheten enligt rutin är ett internt beslut för HVB Nygården. Rutin är också att 

ett besked om omplacering inom verksamheten meddelas ansvarig handläggare. 

Omplaceringen ska enligt rutin föregås av en samverkan mellan 1:e socialsekreterare 

på Vuxenenheten och samordnare på HVB Nygården. I det rapporterade fallet följdes 

samtliga dessa beskrivna rutiner. Vid själva omplaceringen utfördes inte någon 

ytterligare risk- och skyddsbedömning än den som fattades vid tidigare beslut om 

placering på HVB Nygården som då bedömts utgöra ett fullgott skydd av den 

våldsutsatte. 

Utredningen har påträffat faktorer som bedöms ha bidragit till händelsen inom flera 

områden: Kommunikation och information, utbildning och kompetens, processer, 

rutiner och riktlinjer, omgivning och organisation. Sammantaget gjordes bedömning 

att det inträffade är en avvikelse men inte ett allvarligt missförhållande enligt Lex 

Sarah.  

mailto:kommun@nykoping.se
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SN § Dnr SN19/9 

 

Ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen kvartal 2 år 2019 

 

Socialnämnden är skyldig att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg 

(IVO) om en beviljad insats inte verkställts inom tre månader. Nämnden ska 

på motsvarande sätt rapportera om en insats avbrutits och inte verkställts på 

nytt inom tre månader. 

 

Division Social omsorg har lämnat redogörelse för beslut som inte verkställts 

inom tre månader under det andra kvartalet år 2019.  

 

Ett nytt ej verkställt beslut avseende kontaktfamilj har tillkommit under det 

andra kvartalet år 2019. Ett beslut avseende kontaktperson som ej var 

verkställt i tidigare rapportering, kvarstår som ej verkställt.  

 

Sammanställd rapport, bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-08-22, är 

avidentifierad för anmälan till Kommunfullmäktige och revisorerna. IVO har 

erhållit rapport. 

 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar 

 

att överlämna rapporten till Kommunfullmäktige och revisorerna 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Revisorerna 

 

 

  



  Tjänsteskrivelse Dnr 
 SN19/9 

Beställarkontor Datum  
Anna Ulf 2019-08-22   

 

 
 
 

Socialnämnden 

 

 
 

 

Postadress 

Nyköpings kommun 

Beställarkontor 

611 83  NYKÖPING 

 

Besöksadress 

Stadshuset 

 

Tfn  0155-24 83 47 

anna.ulf@nykoping.se 

 

Org nr 21 20 00-29 40 

Bg 619-03 42 

kommun@nykoping.se 

www.nykoping.se 

 

Ej verkställda beslut enligt SoL kvartal 2 år 2019 

Ärendet i korthet 
Socialnämnden är skyldig att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om 

en beviljad insats inte verkställts inom tre månader. Nämnden ska på motsvarande 

sätt rapportera om en insats avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. 

Division Social omsorg har lämnat redogörelse för beslut som inte verkställts inom 

tre månader under det andra kvartalet år 2019.  

Ett nytt ej verkställt beslut avseende kontaktfamilj har tillkommit under det andra 

kvartalet år 2019. Ett beslut avseende kontaktperson som ej var verkställt i tidigare 

rapportering, kvarstår som ej verkställt.  

Sammanställd rapport, bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-08-22, är 

avidentifierad för anmälan till Kommunfullmäktige och revisorerna. IVO har erhållit 

rapport. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar 

 

att överlämna rapporten till Kommunfullmäktige och revisorerna 

 

 

Anna Ulf 
 

Sakkunnig tjänsteman 
 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Revisorerna 

 



   Dnr 

 SN19/9 

Beställarkontor Datum  

Anna Ulf 2019-08-22  

 

 

Postadress 

Nyköpings kommun 

Beställarkontor 

611 83  NYKÖPING 

Besöksadress 

Stadshuset 

 

Tfn  0155-24 83 47 

anna.ulf@nykoping.se 

Org nr 21 20 00-29 40 

Bg 619-03 42 

kommun@nykoping.se 

www.nykoping.se 

 

Rapport: Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 

kvartal 2 år 2019 

Beslut Datum för beslut Kommentar 

Nya ej verkställda 

beslut 2019-06-30 

  

Kontaktfamilj 

enligt 4 kap 1 § SoL  

2019-02-12 Behovspersonen har även ett 

kontaktfamiljsbeslut på 1 dygn/vecka 

som är verkställt. Detta ej verkställda 

beslut avser extradygn därutöver. 

Familjehemsenheten annonserar efter 

uppdragstagare samt prövar ärendet 

regelbundet mot intresserade och 

tänkbara familjer. Ett eget förslag på 

familj har funnits men de blev ej 

aktuella för uppdraget. 

Beslut anmälda 

2019-03-31 eller 

tidigare, som ännu 

ej verkställts 

  

Kontaktperson 

enligt 4 kap 1 § SoL 

2018-08-31 Beslutet har varit svårt att verkställa då 

det är svårt att rekrytera 

uppdragstagare. Särskilt svårt att hitta 

lämplig kontaktperson i detta ärende då 

behovspersonen kan vara utåtagerande. 

Familjehemsenheten annonserar efter 

uppdragstagare och ärendet finns med i 

handläggning och prövas regelbundet 

mot tänkbara uppdragstagare. En möjlig 

kontaktperson har tillfrågats och 

återkoppling från denne inväntas. 

Tidigare anmälda 

beslut som nu 

verkställts 

  

Inga beslut att 

rapportera 

  

 

mailto:kommun@nykoping.se
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 Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2019-09-05 
 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 
 

 

SN §  Dnr SN19/4 
  
 
Delegationsärenden 
 
För att ta del av anmälda delegationsbeslut på nämndsammanträde, var god 
kontakta nämndesekreterare senast två arbetsdagar innan mötet för att 
säkerställa att handlingarna hinner tas fram i tid. 
 
För begäran om allmän handling, kontakta ansvarig registrator. 
 
Bilagt finns en förteckning över delegationsbeslut fattade till och med 2019-
08-28 
 
 
Förslag till beslut 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga förtecknade delegationsärenden till handlingarna. 
 
  



Pt Dnr Handlingsrubrik Beslutande Beslutsdatum
4.2.1 DSO19/9:10 Anmälan om delegationsbeslut utök tillst allmänheten Matkreatörerna 

AB, Tillf tillst allmänheten Nya teater Sörmland
Lukasz Kraczek 2019-05-13

4.1.3 DSO19/9:10 Anmälan om delegationsbeslut utök tillst allmänheten Matkreatörerna 
AB, Tillf tillst allmänheten Nya teater Sörmland

Lukasz Kraczek 2019-05-17

4.1.3 DSO19/9:11 Anmälan om delegationsbeslut tillf tillst allmänheten Åbergs Bowling, 
Tillf tillst slutet sällskap Kulturkonferens AB Nyköings hus

Marie johannesson 2019-05-08

4.1.6 DSO19/9:11 Anmälan om delegationsbeslut tillf tillst allmänheten Åbergs Bowling, 
Tillf tillst slutet sällskap Kulturkonferens AB Nyköings hus

Marie johannesson 2019-05-22

4.2.1 DSO19/9:12 Anmälan om delegationsbeslut utökat tillstånd allmänheten 
Matkreatörerna AB, tillfälligt tillstånd allmänheten Nya Teater 
Sörmland, Nyköpingshus, borggården

Alkoholinspektör 2019-06-05

4.1.3 DSO19/9:12 Anmälan om delegationsbeslut utökat tillstånd allmänheten 
Matkreatörerna AB, tillfälligt tillstånd allmänheten Nya Teater 
Sörmland, Nyköpingshus, borggården

Alkoholinspektör 2019-06-05

4.1.3 DSO19/9:13 Anmälan om delegationsbeslut tillfälligt tillstånd allmänheten Åbergs 
Bowling AB, tillfälligt tillstånd slutet sällskap Kulturkonferens AB 
Nyköpingshus

Alkoholinspektör 2019-06-05

4.1.6 DSO19/9:13 Anmälan om delegationsbeslut tillfälligt tillstånd allmänheten Åbergs 
Bowling AB, tillfälligt tillstånd slutet sällskap Kulturkonferens AB 
Nyköpingshus

Alkoholinspektör 2019-06-05

4.1.6 DSO19/9:14 Anmälan om delegationsbeslut tillf tillst slutet sällsk Blommenhof, tillf 
tillst allm SAG 2 O´Learys, tillf tillst slutet sällsk Blommenhof, tillf 
utökat tillst allmän tid/serveringsyta Blommbackens H

Alkoholinspektör 2019-06-27

4.1.3 DSO19/9:14 Anmälan om delegationsbeslut tillf tillst slutet sällsk Blommenhof, tillf 
tillst allm SAG 2 O´Learys, tillf tillst slutet sällsk Blommenhof, tillf 
utökat tillst allmän tid/serveringsyta Blommbackens H

Alkoholinspektör 2019-06-27

4.1.6 DSO19/9:14 Anmälan om delegationsbeslut tillf tillst slutet sällsk Blommenhof, tillf 
tillst allm SAG 2 O´Learys, tillf tillst slutet sällsk Blommenhof, tillf 
utökat tillst allmän tid/serveringsyta Blommbackens H

Alkoholinspektör 2019-06-27

Delegationsbeslut

2019-08-28

Utskriftsdatum

Socialnämnden



4.2.1 DSO19/9:14 Anmälan om delegationsbeslut tillf tillst slutet sällsk Blommenhof, tillf 
tillst allm SAG 2 O´Learys, tillf tillst slutet sällsk Blommenhof, tillf 
utökat tillst allmän tid/serveringsyta Blommbackens H

Alkoholinspektör 2019-06-27

4.2.3 DSO19/9:15 Anmälan om delegationsbeslut ändring PBI CC Örstigs Camping, tillf 
tillst slutet sällsk Kulturkonferens, tilltillst slutet sällsk ODD Fellow, tillf 
tillst allm Nävekvarns Folkets park 6 tillfällen

Alkholinspektör 2019-06-27

4.1.6 DSO19/9:15 Anmälan om delegationsbeslut ändring PBI CC Örstigs Camping, tillf 
tillst slutet sällsk Kulturkonferens, tilltillst slutet sällsk ODD Fellow, tillf 
tillst allm Nävekvarns Folkets park 6 tillfällen

Alkholinspektör 2019-06-27

4.1.6 DSO19/9:15 Anmälan om delegationsbeslut ändring PBI CC Örstigs Camping, tillf 
tillst slutet sällsk Kulturkonferens, tilltillst slutet sällsk ODD Fellow, tillf 
tillst allm Nävekvarns Folkets park 6 tillfällen

Alkholinspektör 2019-06-27

4.1.3 DSO19/9:15 Anmälan om delegationsbeslut ändring PBI CC Örstigs Camping, tillf 
tillst slutet sällsk Kulturkonferens, tilltillst slutet sällsk ODD Fellow, tillf 
tillst allm Nävekvarns Folkets park 6 tillfällen

Alkholinspektör 2019-06-27

4.2.1 DSO19/9:16 Anmälan om delegationsbeslut utökat tillst serveringsyta ÖSG 2 AB, 
Ändrad PBI FM Kompaniet

Lukasz Kraczek 2019-07-01

4.2.3 DSO19/9:16 Anmälan om delegationsbeslut utökat tillst serveringsyta ÖSG 2 AB, 
Ändrad PBI FM Kompaniet

Lukasz Kraczek 2019-07-08

4.1.3 DSO19/9:17 Anmälan om delegationsbeslut Tillf tillst allmännheten VDR Nyköping, 
Tillf tillst allmännheten SAG

Marie Johannesson 2019-07-02

4.1.3 DSO19/9:17 Anmälan om delegationsbeslut Tillf tillst allmännheten VDR Nyköping, 
Tillf tillst allmännheten SAG

Marie Johannesson 2019-07-15

4.1.3 DSO19/9:18 Anmälan om delegationsbeslut Tillf tillstånd allmännheten VS Bar och 
kök

Lukasz Kraczek 2019-07-17

4.3.8 DSO19/9:19 Anmälan om delegationsbeslut Tillsynsärende FM Kompaniet 
avskrivning av ärende

Marie Johannesson  
Lukasz Kraczek

2019-07-16

A SN19/37:3 Beslut om överklagan av Förvaltningsrättens dom med målnummer 
5042-19 avseende umgängesbegränsning, vidhållande av tidigare 
yrkande, samt begäran om inhibition av ovan nämnda dom 

Ordförande 
Socialnämnden

2019-07-19



       

 

   

 
 

   

 
  

       

Socialnämnden  
 

   

Delegationsbeslut till 
Socialnämnden  
2019-09-05 

 

     

       

Pt Dnr Handlingsrubrik Beslutande Beslutsdatum 

 SN19/4:22 Protokoll från sammanträde med Socialutskottet 2019-06-04 Socialutskottet 2019-06-04 

 SN19/4:24 Protokoll från sammanträde med Socialutskottet 2019-06-18 Socialutskottet 2019-06-18 

 SN19/4:27 Protokoll från sammanträde med Socialutskottet 2019-08-13 Socialutskottet 2019-08-13 

 SN19/4:28 Lista över beslut, juli 2019 
 

Division Social omsorg 2019-07 

 SN19/4:29 Protokoll från sammanträde med Socialutskottet 2019-08-27 Socialutskottet 2019-08-27 
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SN § Dnr SN19/1 
         
 
Anmälningsärenden 
 
För att ta del av anmälda anmälningsärenden på nämndsammanträde, var 
god kontakta nämndesekreterare senast två arbetsdagar innan mötet för att 
säkerställa att handlingarna hinner tas fram i tid. 
 
För begäran om allmän handling, kontakta ansvarig registrator. 
 
Bilagt finns en förteckning över anmälningsärenden fattade till och med 
2019-08-28 
 
 
Förslag till beslut 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna. 



Nr Från Handlingsrubrik Dnr
1 Träffpunkten Redovisning av verksamheten första halvåret 2019, samt årsredovisning 2018 - 

Föreningen Träffpunkten  
SN17/42:11

2 Träffpunkten Verksamhetsberättelse 2018 - Föreningen Träffpunkten SN17/42:12

3 Kvinno- och tjejjouren Mira Statistik från kvinnojouren Mira 1 januari - 30 juni 2019 SN18/41:5

4 Beställarkontoret Anhörigcenters program hösten 2019 SN19/1:11

5 Beställarkontoret Taxa för ansökan enligt lag om tobak och andra liknande produkter SN19/34:6

6 Beställarkontoret Beslut från Kommunfullmäktige § 149 190611 Taxa för tillstånd enligt lag (2018:2088) 
om tobak och liknande produkter

SN19/34:5

7 Beställarkontoret Protokoll mål nr 2423-19, Beslut avseende överklagan av Förvaltningsrättens dom 
med målnummer 5042-19 ang umgängesbegränsning,  vidhållande av tidigare yrkand

SN19/37:4

8 Beställarkontoret Skrivelse avseende rätt till utökat umgänge SN19/37:5

9 Division Social omsorg Utredning av lex Sarah rapport avseende missförhållande - Nygården/Röda 
villan/Vuxenenheten

SN19/38:2

10 Division Social omsorg Lex Sarah rapport avseende missförhållande - Nygården/Röda villan/Vuxenenheten SN19/38:1

11 Kommunfullmäktige Reglemente för Socialnämnden - Antagen av Kommunfullmäktige 190611 SN19/39:2

12  och  Skrivelse avseende flyttningsförbud vid frivillig familjehemsplacerings upphörande m. 
m. 

SN19/40:2

13 Advokatfirman Petra Kumlin 
AB

Skrivelse avseende flyttningsförbud vid frivillig familjehemsplacerings upphörande m. 
m. 

SN19/42:1

Socialnämnden

Utskriftsdatum

2019-08-28

Anmälningar
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