
NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Socialnämnden 2019-10-17 

 ____________________________________________________________________________  

Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Stadshuset sal B torsdag 17 oktober 2019 kl. 13:30-15:51 

Ledamöter och ersättare Beslutande 
Marjo Gustafsson (S), ordf 
Ibrahim Mohamud Haji (MP), 1:e v ordf 
Lennart Halvarsson (S) 
Ulla Jansson (S) 
Leif Berg (S) 
Klara Olander (M) 
Maud Wachtmeister (KD) 
Marianne Nordblom (L) 
Michael Tullander (SD)  
Kjell Arvidsson (C) tj. ers 
Mohamed Ali (M) tj.ers 

Ersättare 
Hanna Amloh (S) 
Robert Bergkvist (S) 
Helene Söderberg (S) 
Martin Kildén Smith (M) 
Margareta Eriksson (KD) 
Andreas Hagberg (L) 
Björn Berggren (SD) 
Lovisa Bjurlén (V) 

Övriga deltagare Familjerättssekreterare Brigitte Moos och Anna Åberg (§§71-76), Verksamhetschef Division 
Social omsorg Glenn Andersson (§§71-86), Enhetschef Division Social omsorg Victor 
Eriksson Gonzalez (§§77-78), Bostadssamordnare division Social omsorg Åsa Lindholm 
(§§77-78), Enhetschef division Social omsorg Helena Persson (§§77-78)) Gruppledare
Sverigedemokraterna Malin Karlsson (§§77-86), Marianne Franzén enhetschef division
Social omsorg (§§77-78)

Underskrifter Sekreterare .............................................................. 
Johanna Sterner 

Paragrafer §§ 71, 77–81, 
83, 85-86 

Omedelbart justerade §§ 
72-76, 82, 84

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

Justerande .............................................................. 
Klara Olander 

______________________________________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS

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

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-10-17 Sista dag för överklagande 

Anslag uppsatt den Datum för anslags nedtagande 

Protokollet förvaras hos Kommunledningskontoret/kansli 

................................................................................... 
Johanna Sterner 

2019-10-22

2019-11-12

2019-11-13
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 _____________________________________________________________________________ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

SN § 71 

Sammanträdets öppnande 

På ordförandes förslag enas nämnden om att välja Klara Olander (M) till att 

justera dagens protokoll. 
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SN § 77 Dnr SN19/3 

 

Informationsärenden 

 

1 Aktuella tillsyner och granskningar 

 

Glenn Andersson 

verksamhetschef 

division Social 

omsorg 

 

2 Aktuell situation, bosättning av nyanlända 

 

Åsa Lindholm 

bostadssamordnare, 

Victor Eriksson 

Gonzalez 

enhetschef, division 

Social omsorg 

 

3 Aktuell situation, orosanmälningar gällande barn 

och unga 

 

Marianne Franzén 

enhetschef division 

Social omsorg 

 

4 Aktuell situation samverkan kring personer med 

samsjuklighet 

Helena Persson och 

Victor Eriksson 

Gonzalez 

enhetschefer 

division Social 

omsorg, 
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SN § 78  Dnr SN18/44 

 

Delårsrapport över genomförd tillsyn avseende serveringstillstånd 2019 

 

Socialnämnden beslutade 2018-12-06 att godkänna en tillsynsplan avseende 

serveringstillstånd för Nyköpings kommun år 2019. Planen överlämnades 

enligt bestämmelser i alkohollagen till Länsstyrelsen. Division Social omsorg 

fick i uppdrag att i samband med delårs- och årsbokslut 2019 rapportera till 

nämnden hur tillsynen genomförts. Division Social omsorg har nu lämnat en 

skriftlig rapport avseende perioden 1 januari – 30 juni 2019. Rapporten 

lämnas som bilaga till tjänsteskrivelse.  

 

 

Inlägg i ärendet görs av Björn Berggren (SD), Marjo Gustafsson (S) och 

Michael Tullander (SD). 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att godkänna Delårsrapport 2019 (1 januari – 30 juni 2019) 

Serveringstillstånd, bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-09-26 

 

 

Beslutet skickas till 

Division Social omsorg 

 

  



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2019-10-17 

 _____________________________________________________________________________ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

 

 

SN § 79  Dnr SN18/47 

 

Återrapportering från division Social omsorg av särskilda uppdrag i 

Socialnämndens beställning 2019  

 

Socialnämnden har i sin beställning för år 2019 lämnat särskilda uppdrag till 

division Social omsorg (DSO). I enlighet med beställningen har DSO nu 

lämnat en rapportering av tre särskilda uppdrag: 

• Fortsätta uppdraget med att presentera ett utvecklat och med andra 

huvudmän samordnat, första linjens stöd för ungdomar (Ungdomens 

hus). 

 

• Fortsätta utvecklingen av ett digitaliserat arbetssätt och öka 

användningen av teknisk utrustning som ett komplement till personal. 

 

• Ta fram förslag på hur brukarundersökningar kan utföras inom 

Socialnämndens verksamheter. 

 

Rapportering av uppdragen lämnas som bilagor till tjänsteskrivelse. 

 

 

Ärendet föredras av Glenn Andersson, verksamhetschef DSO. 

 

Inlägg i ärendet görs av Marjo Gustafsson (S), Björn Berggren (SD), Klara 

Olander (M), Margareta Eriksson (KD) och Malin Karlsson (gruppledare SD). 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att godkänna division Social omsorgs rapportering av de tre ovan nämnda 

särskilda uppdragen i beställning för år 2019, bilagor till tjänsteskrivelse 

daterad 2019-09-27 

 

 

Beslutet skickas till 

Division Social omsorg 
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SN § 80  Dnr SN19/2 

 

Delårsrapport för Socialnämnden år 2019 

 

En delårsrapport för Socialnämnden har upprättats enligt anvisningar. 

Delårsrapporten omfattar perioden januari-augusti år 2019, en helårsprognos 

för år 2019 samt jämförande uppgifter för samma redovisningsperiod 

föregående år. 

 

Delårsrapporten lämnas som bilaga till tjänsteskrivelse. 

 

 

Inlägg i ärendet görs av Marjo Gustafsson (S), Leif Berg (S) och Klara 

Olander (M). 

 

Glenn Andersson, verksamhetschef DSO, besvarar fråga. 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att godkänna delårsrapport för Socialnämnden år 2019, bilaga till 

tjänsteskrivelse daterad 2019-09-27 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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SN § 81  Dnr SN19/36 

 

Plan för revidering av Socialnämndens riktlinjer 

 

Socialnämnden beslutade 2019-06-13 att lämna i uppdrag till sakkunnig 

tjänsteman att i samarbete med division Social omsorg göra en översyn av 

nämndens riktlinjer för att bedöma dokumentens status samt upprätta en 

plan för revidering. Uppdraget skulle återrapporteras till nämnden 2019-10-

17. Översynen har nu genomförts med beaktande av vad som finns angivet i 

det av Kommunstyrelsen antagna styrdokumentet Riktlinje för styrdokument i 

Nyköpings kommun (KK17/158).    

 

Socialnämnden har i nuläget tio riktlinjer inom sina ansvarsområden varav 

flera inte aktualitetsförklarats eller reviderats på många år. Socialnämnden 

föreslås nu formellt låta dessa dokument upphöra eller revideras enligt 

följande: 

 

Riktlinjer avseende förmedlingsmedel (SAN09/45) upphör att gälla  

 

Riktlinjer för placeringar av barn och unga (SN11/72) upphör att gälla 

 

Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah (SN11/68) upphör att gälla 

 

Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden (SN11/47) upphör att gälla 

 

Riktlinjer för ensamkommande flyktingbarn (SN11/78) upphör att gälla 

 

Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården (SN13/25) 

revideras  

 

Riktlinjer för kontaktperson och -familj enligt SoL och LVU (SN13/38) 

revideras  

 

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd (SN13/48) revideras 

 

Riktlinjer för alkoholservering (SN14/31) revideras 

 

Riktlinjer för kommunkontrakt (SN16/45) revideras  

 

Socialnämnden föreslås vidare godkänna en plan för i vilken ordning 

riktlinjerna ska revideras och/eller omarbetas.  
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SN § 81  Dnr SN19/36 

 

Förslag 

Socialnämnden föreslås formellt låta riktlinjer upphöra eller revideras enligt 

följande: 

 

Riktlinjer avseende förmedlingsmedel (SAN09/45) upphör att gälla  

 

Riktlinjer för placeringar av barn och unga (SN11/72) upphör att gälla 

 

Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah (SN11/68) upphör att gälla 

 

Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden (SN11/47) upphör att gälla 

 

Riktlinjer för ensamkommande flyktingbarn (SN11/78) upphör att gälla 

 

Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården (SN13/25) 

revideras  

 

Riktlinjer för kontaktperson och -familj enligt SoL och LVU (SN13/38) 

revideras  

 

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd (SN13/48) revideras 

 

Riktlinjer för alkoholservering (SN14/31) revideras 

 

Riktlinjer för kommunkontrakt (SN16/45) revideras  

 

Socialnämnden föreslås genomföra revidering och omarbetning av sina 

riktlinjer enligt följande ordning: 

 

1. Riktlinjer för alkoholservering 

2. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 

3. Riktlinjer för insatser till barn och unga (nytt samlingsdokument) 

4. Riktlinjer för insatser till vuxna (nytt samlingsdokument) 
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SN § 81  Dnr SN19/36 

 

Inlägg i ärendet görs av Marjo Gustafsson (S) och Klara Olander (M). 

 

Glenn Andersson, verksamhetschef DSO, besvarar fråga. 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att Riktlinjer avseende förmedlingsmedel (SAN09/45) upphör att gälla, 

 

att Riktlinjer för placeringar av barn och unga (SN11/72) upphör att gälla, 

 

att Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah (SN11/68) upphör att gälla, 

 

att Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden (SN11/47) upphör att gälla, 

 

att Riktlinjer för ensamkommande flyktingbarn (SN11/78) upphör att gälla 

samt 

 

att revidering och omarbetning av nämndens riktlinjer genomförs enligt plan i 

tjänsteskrivelse daterad 2019-09-30  

 

 

Beslutet skickas till 
Division Social omsorg 

Webbadministratör 
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SN § 83  Dnr SN19/52 

 

Sammanträdestider för Socialnämnden 2020 

 

Ett förslag till sammanträdestider för Socialnämnden 2020 har arbetats fram 

av kommunledningskansliet. Förslaget är som följer: 

 

30 januari 

2 april 

11 juni 

3 september 

22 oktober 

10 december 

 

Sammanträden inträffar klockan 13:30 i Stadshuset sal B om ingenting annat 

framgår av kallelsen. 

 

Inlägg i ärendet görs av Marjo Gustafsson (S). 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att sammanträda vid sex tillfällen 2020 enligt ovan. 

 

Beslut till: 

Division Social Omsorg 

Webbredaktör 

Kommunikation 

Information 

Vaktmästeri 

Nämndregistrator 
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SN § 85  Dnr SN19/4 

 

Delegationsärenden 

 

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

10-09. 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att lägga förtecknade delegationsärenden till handlingarna.  

  







       

 

   

 
 

   

 
  

       

Socialnämnden  
 

   

Delegationsbeslut till 
Socialnämnden  
2019-10-17 

 

     

       

Pt Dnr Handlingsrubrik Beslutande Beslutsdatum 

 SN19/4:30 Lista över beslut, augusti 2019 Division Social omsorg 2019-08 

 SN19/4:32 Protokoll från sammanträde med Socialutskottet 2019-09-10 Socialutskottet 2019-09-10 

 SN19/4:33 Protokoll från sammanträde med Socialutskottet 2019-09-24 Socialutskottet 2019-09-24 

 SN19/4:34 Lista över beslut, september 2019 Division Social omsorg 2019-09 

 SN19/4:35 Protokoll från sammanträde med Socialutskottet 2019-10-08 Socialutskottet 2019-10-08 
 

 

       

 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2019-10-17 

 _____________________________________________________________________________ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

 

 

SN § 86  Dnr SN19/1 

 

Anmälningsärenden 

 

Bilagt finns en förteckning över inkomna anmälningsärenden till och med 

2019-10-09. 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna. 

 






