
NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Socialnämnden 2019-09-05 
 ____________________________________________________________________________  

Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Stadshuset sal B torsdag 5 september 2019 kl. 13:30-16:15 

Ledamöter och ersättare Beslutande 
Marjo Gustafsson (S), ordf 
Ibrahim Mohamud Haji (MP), 1:e v ordf 
Anniola Nilsson (M), 2:e v ordf 
Lennart Halvarsson (S) 
Ulla Jansson (S) 
Leif Berg (S) 
Sofia Yrvenback Aktergård (C) 
Klara Olander(M) 
Maud Wachtmeister (KD) 
Marianne Nordblom (L) 
Michael Tullander (SD) 

Ersättare 
Robert Bergkvist (S) 
Helene Söderberg (S) 
Kjell Arvidsson (C) 
Mohamed Ali (M) 
Margareta Eriksson (KD) 
Andreas Hagberg (L) 
Lovisa Bjurlén (V) 

Övriga deltagare Sakkunnig tjänsteman Beställarkontor Anna Ulf (§§61-70) , enhetschef division 
Social omsorg Gabriel Billing (§§61-63), verksamhetschef division Social omsorg 
Glenn Andersson (§61-70), enhetschef division Social omsorg Marianne Franzén 
(§63), divisionschef Social omsorg Stefan Heinebäck (§§63-70), enhetschef
division Social omsorg Helena Persson (§63), enhetschef division Social omsorg
Victor Eriksson Gonzalez (§63), bostadssamordnare vuxenenheten division Social
omsorg Åsa Lindholm (§63) enhetschef division Social omsorg Mari Harrysson
(§63), samordnare, division Social omsorg Jenny Rundgren (§63),
ungdomsbehandlare division Social omsorg Anna Lundin (§63), förste
socialsekreterare division Social omsorg Sara Tallstig (§63), Socialsekreterare
division Social omsorg Ann Åström (§63), tf. chef Beställarkontor Solweig Eriksson
Kurg (§§63 och 68).

Underskrifter Sekreterare .............................................................. 
Caroline Svensson 

Paragrafer 61-70 

Ordförande .............................................................. 
Marjo Gustafsson 

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

Anniola Nilsson  

______________________________________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-09-05 Sista dag för överklagande 2019-09-27 

Anslag uppsatt den 2019-09-06 Datum för anslags nedtagande  2019-09-30 

Protokollet förvaras hos Kommunledningskontoret/kansli 

................................................................................... 

Caroline Svensson 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Socialnämnden 2019-09-05 
 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

SN § 61 Dnr SN19/7 

Särskilt förordnad vårdnadshavare 

Sekretess.  



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Socialnämnden 2019-09-05 
 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

SN § 62 Dnr SN19/37 

Beslut om umgängesbegränsning 

Sekretess.  



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Socialnämnden 2019-09-05 
 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

SN § 63 Dnr SN19/3 

Informationsärenden 

1 Aktuella tillsyner och granskningar Marianne Franzén 

enhetschef division 

Social omsorg 

2 Aktuell situation, bosättning av nyanlända Åsa Lindholm 

bostadssamordnare, 

Victor Eriksson 

Gonzalez 

enhetschef, division 

Social omsorg 

3 Aktuell situation, ungdomsstöd och uppsökande 

verksamhet riktad mot ungdomar 

Mari Harryson 

enhetschef, Jenny 

Rundgren 

samordnare och 

Anna Lundin 

ungdomsbehandlare 

division Social 

omsorg 

4 Aktuell situation, arbete med personer i behov av 

rehabilitering inom ekonomiskt bistånd 

Helena Persson 

enhetschef, Sara 

Tallstig förste 

socialsekreterare, 

Ann Åström 

socialsekreterare 

division Social 

omsorg 

5 Arbetet med budget 2020 (2021-2022) Sakkunnig 

tjänsteman Anna Ulf 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Socialnämnden 2019-09-05 
 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

SN § 64 Dnr SN19/44 

Medel till integrationspedagoger för arbetet med 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.  

Sakkunnig beställarkontor Anna Ulf och verksamhetschef division Social 

omsorg Glenn Andersson föredrar ärendet inför nämnden. 

Inlägg i ärendet görs av Lovisa Bjurlén (V), Michael Tullander (SD) och 

Robert Bergkvist (S) 

Socialnämnden beslutar 

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

finansiering av tjänster som integrationspedagoger under år 2019, 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Socialnämnden 2019-09-05 
 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

SN § 64 Dnr SN19/44 

att under förutsättning att medel erhålls från Kompetens- och 

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

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 

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Socialnämnden 2019-09-05 
 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

SN § 65 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. 

Sakkunnig beställarkontor Anna Ulf föredrar ärendet inför nämnden. 

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 

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Socialnämnden 2019-09-05 
 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

SN § 66 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. 

Sakkunnig beställarkontor Anna Ulf föredrar ärendet inför nämnden. 

Verksamhetschef division Social omsorg Glenn Andersson svarar på frågor 

inför nämnden. 

Inlägg i ärendet görs av Anniola Nilsson (M), Marjo Gustafsson (S) och 

Michael Tullander (SD).  

Socialnämnden beslutar 

att godkänna informationen om inkommen rapport enligt lex Sarah under 

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



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Socialnämnden 2019-09-05 
 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

SN § 67 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. 

Sakkunnig beställarkontor Anna Ulf föredrar ärendet inför nämnden. 

Inlägg i ärendet görs av Marianne Nordblom (L) och Michael Tullander (SD). 

Verksamhetschef division Social omsorg Glenn Andersson svarar på frågor. 

Socialnämnden beslutar 

att överlämna rapporten till Kommunfullmäktige och revisorerna 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Revisorerna 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Socialnämnden 2019-09-05 
 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

SN § 68 Dnr SN19/45 

Avgifter för tillsyn och kontroll av alkohol, tobak och servering av folköl 

Föreligger reviderat taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagstiftningen 

samt helt ny taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter. 

Taxan för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagstiftningen har inte reviderats 

på flera år varför den föreslagna höjningen i vissa delar är rätt hög. Detta 

motiveras av att våra kostnader för handläggningen rent faktiskt ökat samt 

att vi nu har en bra erfarenhet av hur lång tid handläggningen tar. Det 

innebär att i de flesta fall har avgiften höjts men den har också i något fall 

sänkts. Se tabell nedan  

Nytt är taxan för tillstånd och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande 

produkter som trädde i kraft 2019-07-01. Kommunfullmäktige beslutade på 

sammanträdet i juni om taxa för tillstånd för försäljning av tobak och i 

föreliggande förslag är taxan korrigerad pga ändrad avrundning, vilket 

innebär en sänkning av avgiften. Nytt är taxa för tillsyn på Tobakslagens 

område, som även omfattar elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.  

En timkostnad om 930 kr är framräknad som kommunen självkostnadspris 

och omfattar allt från personalkostnad till administration och 

overheadkostnader. 

Taxan på tobaksområdet debiteras i förskott då tillsynen handlar om både en 

inre och en yttre tillsyn. Den inre tillsynen består av en så kallad 

skrivbordskontroll av att förutsättningarna för tillstånd fortfarande föreligger 

dvs kontroll hos skatteverket och bolagsverket mm. Den yttre tillsynen 

genomförs som ett platsbesök i verksamheten och ska ske minst en gång 

per år. 

Observera att elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare inte omfattas 

av tillstånd för försäljning utan enbart kräver en anmälning till kommunen 

som har tillsynsansvaret. Därav följer att vi också har rätt att ta ut en avgift 

för anmälan och den administration som det medför. 

Taxan på Alkohollagens område består av två delar, en fast och en 

omsättningsbaserad del och betalas i förskott för det år som tillsynen avser. 

Den omsättningsbaserade delen bygger på föregående års omsättning. 

Taxan ska underställas kommunfullmäktige för beslut.  

Dokumentet är framtaget i dialog med verksamheten. 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

SN § 68 Dnr SN19/45 

Tf chef beställarkontor Solweig Eriksson Kurg föredrar ärendet och svarar på 

frågor inför nämnden. 

Inlägg i ärendet görs av Marjo Gustafsson (S). 

Anniola Nilsson (M), Maud Wachtmeister (KD), Klara Olander (M), Marianne 

Nordblom (L), Andreas Hagberg (L), Mohamed Ali (M) och Margareta 

Eriksson (KD) lämnar ett särskilt yttrande. 

Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige 

att anta taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, servering av folköl 

samt Lag om tobak och liknande produkter enligt bilaga till tjänsteskrivelse 

daterad 2019-08-29. 

Bilaga SN § 68 Särskilt yttrande 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige för beslut 







NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

SN § 69 Dnr SN19/4 

Delegationsärenden 

Bilagt finns en förteckning över delegationsbeslut fattade till och med 2019-
08-28

Socialnämnden beslutar 

att lägga förtecknade delegationsärenden till handlingarna. 

Bilaga SN § 69: Delegationslistor 







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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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

SN § 70 Dnr SN19/1 

Anmälningsärenden 

Bilagt finns en förteckning över anmälningsärenden fattade till och med 
2019-08-28 

Socialnämnden beslutar 

att lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna. 

Bilaga SN § 70: Anmälningsärenden 






