


NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

Socialnämnden 2019-12-12 

 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

SN § 87 Dnr SN19/3 

Sammanträdets öppnade 

På ordförandes förslag godkänner nämnden att lägga till en punkt på 

dagordningen som informationsärende 4 gällande ”härbärget”. 







NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

Socialnämnden 2019-12-12 

 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

SN § 90 Dnr SN19/3 

Informationsärenden 

1 Aktuella tillsyner och granskningar Enhetschef individ 

och familjeomsorg 

Division Social 

omsorg 

2 Aktuell situation bosättning av nyanlända Bostadssamordnare 

division Social 

omsorg 

3 Tillitsbaserad styrning och ledning Sakkunnig 

tjänsteperson 

4 Härbärget Sakkunnig 

tjänsteperson 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

 

 

SN § 91  Dnr SN19/61 

 

Tillsynsplan för serveringstillstånd år 2020 

 

Enligt 9 kap 2 § Alkohollagen ska kommunen och polismyndigheten utöva 
tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna om servering av 
alkoholdrycker.  
 

Staten, genom Statens folkhälsoinstitut (FHI) och länsstyrelserna, förordar 

att kommunernas skyldighet att utföra tillsyn enligt alkohollagen görs utifrån 

en av ansvarig nämnd beslutad tillsynsplan. Tanken är att en sådan 

tillsynsplan väsentligt strukturerar upp och underlättar verksamheten och 

också kan öka effekterna av det genomförda arbetet. I tillsynsplanen bör det 

specificeras vad kommunen under det kommande verksamhetsåret planerar 

att prioritera i sin tillsyn, antal tillsynsbesök, tematisk inriktning med mera. 

Alkoholinspektörerna har tagit fram en plan för att beskriva hur tillsynen på 
alkohollagens område ska bedrivas under år 2020 i Nyköpings kommun. 
Tillsynsplanen lämnas som bilaga till tjänsteskrivelse. 

 

Alkoholinspektör division Social omsorg föredrar ärendet och svarar på 

frågor inför nämnden. 

 

Inlägg i ärendet görs av Anniola Nilsson (M), Catharina Rehnström (C) och 

Robert Bergkvist (S). 

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna Tillsynsplan för serveringstillstånd för Nyköpings kommun år 

2020, bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-11-22, 

att överlämna den till Länsstyrelsen enligt 9 kap 2 § Alkohollagen samt  

att uppdra till division Social omsorg att till Socialnämnden rapportera kring 

genomförd tillsyn i samband med delårs- och årsbokslut 2020. 

Beslut till 

Länsstyrelsen 

Division Social omsorg 
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SN § 92  Dnr SN19/31 

 

Handlingsplan för anhörigstöd 

 

Den länsgemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 

(NSV) fastställde år 2017 en Länsgemensam strategi i samverkan för stöd till 

anhöriga. I strategin finns ett antal aktiviteter som ligger på respektive 

huvudman att genomföra och säkerställa. Bland annat ska en handlingsplan 

tas fram och i styrdokument och rutiner som tas fram eller revideras ska 

anhörigperspektivet beaktas och synliggöras. Personalen ska också ges 

kompetensutveckling i syfte att få en ökad förståelse för anhörigas roll och 

behov av stöd. 

 

Socialnämnden samt Vård- och omsorgsnämnden ska gemensamt 

säkerställa att Nyköpings kommun följer det som i strategin pekats ut som 

kommunens ansvar. Socialnämnden lämnade 2019-04-25 i uppdrag till 

division Social omsorg att ta fram en handlingsplan för anhörigstöd som 

skulle inkludera en översyn av rutiner och kompetensutvecklingsåtgärder. 

Division Social omsorg skulle återrapportera uppdraget vid Socialnämndens 

sammanträde 2019-12-12.  

 

Division Social omsorg har inkommit med en handlingsplan för anhörigstöd. 

Planen lämnas som bilaga till tjänsteskrivelse. 

 

Kvalitetsutvecklare division Social omsorg föredrar ärendet och svarar på 

frågor inför nämnden.  

 

Inlägg i ärendet görs av Marianne Nordblom (L), Marjo Gustafsson (S) och 

Ibrahim Mohamud Haji (MP). 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att godkänna division Social omsorgs handlingsplan för anhörigstöd, bilaga 

till tjänsteskrivelse daterad 2019-11-22 samt 

 

att uppdra till division Social omsorg att vid Socialnämndens sammanträde    

2020-12-10 skriftligt och muntligt återrapportera hur arbetet med anhörigstöd 

genomförts. 

 

Beslut till 

Division Social omsorg 
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SN § 93  Dnr SN19/2 

 

Månadsrapport per oktober 2019 

 

En månadsrapport med ekonomisk uppföljning per oktober har tagits fram. 

 

Sakkunnig tjänsteperson föredrar ärendet och svarar på frågor inför 

nämnden. 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att godkänna månadsrapporten per oktober 2019. 
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SN § 94  Dnr SN19/57 

 

Detaljbudget för Socialnämnden 2020 

 

Kommunfullmäktige fastställde 2019-10-08 Budget 2020, flerårsplan 2021-

2022 och Socialnämnden har genom beslutet tilldelats en budgetram på 

249,5 mnkr för år 2020. Ett förslag till beställning av verksamhet från division 

Social omsorg har utarbetats och utöver denna behöver Socialnämnden 

också besluta om en detaljerad budget, det vill säga hur budgetramen 

fördelar sig på intäkter och kostnader samt hur den fördelas mellan 

nämndens verksamhetsområden. 

 

Socialnämnden har åtta verksamhetsområden: Nämnd, Till nämndens 

förfogande, Bidrag till verksamhet, Ekonomiskt bistånd, Insatser för barn och 

unga, Insatser för vuxna, DSO övrig administration samt Integration. Ett 

tidigare verksamhetsområde; Arbetsmarknadsåtgärder, flyttas år 2020 till 

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden. 

En sammanställning av Socialnämndens detaljbudget lämnas som bilaga till 

tjänsteskrivelse. 

Sakkunnig tjänsteperson föredrar ärendet och svarar på frågor inför 

nämnden. 

 

Maud Wachtmeister (KD) yrkar i första hand att ärendet ska återvisas för 

ytterligare beredning och i andra hand avslag till framskrivet förslag till 

förmån för kristdemokraternas budgetförslag i kommunfullmäktige. 

 

Anniola Nilsson (M) och Klara Olander (M) yrkar avslag till framskrivet förslag 

till förmån för moderaternas budgetförslag i kommunfullmäktige. 

 

Marianne Nordblom (L) yrkar avslag till framskrivet förslag till förmån för 

liberalernas budgetförslag i kommunfullmäktige. 

 

Efter nämndens godkännande ställer ordförande proposition på Maud 

Wachtmeisters (KD) yrkande om att ärendet ska återvisas för ytterligare 

beredning mot att ärendet ska avgöras idag och finner att nämnden beslutar 

att ärendet ska avgöras idag. 

 

Därefter ställer ordförande efter nämndens godkännande proposition på 

Maud Wachtmeister (KD) med fleras yrkande om avslag till förmån för 

respektive partis budgetförslag i kommunfullmäktige mot framskrivet förslag 

och finner att nämnden beslutar enligt framskrivet förslag. 
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden 2019-12-12 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

SN § 94 Dnr SN19/57 

Martin Kildén Smith (M), Mohamed Ali (M), Margareta Eriksson (KD) och 

Andreas Hagberg (L) lämnar särskilda yttranden. 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna detaljbudget för Socialnämnden 2020 enligt bilaga till 

tjänsteskrivelse daterad 2019-11-28. 

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

Marianne Nordblom (L) reserverar sig skriftligen mot beslutet. 

SN § 94 Skriftliga reservationer, särskilda yttranden. 

Beslut till 

Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 















NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

Socialnämnden 2019-12-12 

 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

SN § 95 Dnr SN19/55 

Socialnämndens beställning av verksamhet från division Social omsorg 

år 2020 

Sakkunnig tjänsteman för Socialnämnden har i dialog med division Social 

omsorg tagit fram ett förslag till verksamhetsbeställning för år 2020. 

Beställningen utgår från den budget 2020 och flerårsplan 2021-2022 som 

beslutades vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-10-08. I nämndens 

beställning till divisionen regleras bland annat ansvarsfördelning, 

grunduppdrag och särskilda uppdrag samt de ekonomiska ersättningarna för 

året.  

Förslag till verksamhetsbeställning lämnas som bilaga till tjänsteskrivelse. 

Sakkunnig tjänsteperson föredrar ärendet och svarar på frågor inför 

nämnden. 

Ordförande redogör för ett tillägg på sidan 9 i verksamhetsbeställningen 

under rubriken Barn och unga, där det efter de två första punkterna (antal 

anmälningar och antal utredningar) läggs till en skrivning om antal barn och 

unga. 

Anniola Nilsson (M) och Klara Olander (M) yrkar i första hand att ärendet 

återvisas för ytterligare beredning och i andra hand avslag till förmån för 

moderaternas budgetförslag i kommunfullmäktige. 

Maud Wachtmeister (KD) yrkar i första hand att ärendet återvisas för 

ytterligare beredning och i andra hand avslag till förmån för 

kristdemokraternas budgetförslag i kommunfullmäktige. 

Marianne Nordblom (L) yrkar avslag till förmån för liberalernas budgetförslag 

i kommunfullmäktige. 

Ordförande ställer efter nämndens godkännande proposition på Anniola 

Nilsson (M) med fleras yrkande att ärendet ska återvisas för ytterligare 

beredning mot att ärendet ska avgöras idag och finner att nämnden beslutar 

att ärendet ska avgöras idag. 

Därefter ställer ordförande efter nämndens godkännande proposition på 

Anniola Nilsson (M) med fleras yrkande om avslag till förmån för respektive 

partis budgetförslag i kommunfullmäktige mot framskrivet förslag och finner 

att nämnden beslutar enligt framskrivet förslag. 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

Socialnämnden 2019-12-12 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

SN § 95 Dnr SN19/55 

Martin Kildén Smith (M), Mohamed Ali (M) och Andreas Hagberg (L) lämnar 

särskilda yttranden. 

Socialnämnden beslutar 

att anta Socialnämndens beställning av verksamhet från division Social 

omsorg 2020, bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-11-28 med ovan 

nämnda tillägg. 

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

Marianne Nordblom (L) reserverar sig skriftligen mot beslutet. 

SN § 95 Skriftliga reservationer, särskilda yttranden. 

Beslut till 

Division Social omsorg 

Webbadministratör 













NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

Socialnämnden 2019-12-12 

 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

SN § 96 Dnr SN19/50 

Ansökan från Tjejjouren Mira om bidrag för verksamhetsåret 2020

Tjejjouren Mira är en del av Kvinno- och Tjejjouren Mira och riktar sin 

verksamhet mot tjejer och unga kvinnor i Nyköpings och Oxelösunds 

kommun. Tjejjouren är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening 

som är medlem i riksorganisationen Unizon som samlar över 130 kvinno-, 

tjej-, trans- och ungdomsjourer samt andra stödverksamheter som arbetar för 

ett jämställt samhälle fritt från våld. Tjejjouren Mira har lämnat en ansökan 

om bidrag från Socialnämnden för verksamhetsåret 2020. Ansökan lämnas 

som bilaga till tjänsteskrivelse.  

Socialnämnden föreslås besluta att lämna 50 000 kr i bidrag till föreningen 

för verksamhetsåret 2020.  

Inlägg i ärendet görs av Maud Wachtmeister (KD), Marjo Gustafsson (S) och 

Lennart Halvarsson (S). 

Socialnämnden beslutar 

att lämna bidrag med 50 000 kr till Tjejjouren Mira för verksamhetsåret 2020. 

Beslutet skickas till 

Kvinno- och tjejjouren Mira 

Ekonomiavdelningen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

SN § 97 Dnr SN19/9 

Ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen kvartal 3 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 tredje kvartalet år 2019.  

Inga nya ej verkställda beslut har tillkommit under det tredje kvartalet år 

2019. Ett beslut avseende kontaktperson och ett beslut avseende 

kontaktfamilj som ej var verkställda i tidigare rapportering, kvarstår som ej 

verkställda.  

Sammanställd rapport, bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-11-22, är 

avidentifierad för anmälan till Kommunfullmäktige och revisorerna. IVO har 

erhållit rapport. 

Socialnämnden beslutar 

att överlämna rapporten till Kommunfullmäktige och revisorerna. 

Beslut till 

Kommunfullmäktige 

Revisorerna 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

Socialnämnden 2019-12-12 

 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

SN § 98 Dnr SN19/68 

Krisledningsplan för division Social omsorg 

I Kommunstyrelsens plan för central krisledning står att ”Varje division ska 

upprätta en egen krisledningsplan för att kunna tillgodose effektiv 

krishantering. Divisionernas krisledningsplan ska redovisas i början av varje 

mandatperiod, fastställas av respektive nämnd och vara förenlig med den 

centrala krisledningsplanen.” 

Division Social omsorg har nu tagit fram en krisledningsplan för den 

pågående mandatperioden. Syftet med planen är att så effektivt som möjligt 

arbeta för att begränsa skador vid händelse av kriskaraktär på divisionsnivå 

för att så snart som möjligt kunna återgå till normal drift. 

Krisledningsplan för division Social omsorg lämnas som bilaga till 

tjänsteskrivelse. 

Socialnämnden beslutar 

att fastställa Krisledningsplan för division Social omsorg, bilaga till 

tjänsteskrivelse daterad 2019-11-29 

Beslut till 

Kommunstyrelsen 

Division Social omsorg 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

Socialnämnden 2019-12-12 

 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

SN § 99 Dnr SN19/62 

Sammanträdestider för socialutskottet våren 2020 

Socialnämnden föreslås besluta om sammanträdesdagar för socialutskottet 

under första halvåret 2020 enligt följande: 

14 januari 

28 januari 

11 februari 

25 februari 

10 mars 

24 mars 

7 april 

21 april 

5 maj 

19 maj 

2 juni 

16 juni 

Socialnämnden beslutar 

att fastställa sammanträdestider för socialutskottet våren 2020 i enlighet med 

ovan redovisat förslag. 

Beslutet skickas till 

Division Social omsorg 
Informationen 
Vaktmästeriet 
Kommunikationsavdelningen 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

SN § 100 Dnr SN19/12 

Val av ny ledamot till Socialnämndens budgetgrupp för år 2019-2020 

Socialnämnden beslutade 2019-01-24 att inrätta en budgetgrupp som skulle 

bestå av åtta ledamöter, en representant för varje parti. Centerpartiets 

utsedda ledamot i budgetgruppen, Sofia Yrvenback Aktergård, har avsagt 

sagt sig sitt uppdrag i Socialnämnden och en ny ledamot från Centerpartiet 

måste därför utses. 

Vid sammanträdet nominerar Marjo Gustafsson (S) Catharina Rehnström 

(C). 

Socialnämnden beslutar 

att välja Catharina Rehnström som ny ledamot i budgetgruppen för år 2019-

2020 

Beslut till 

Tromanadministratör 

Ovan valda ledamot 
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SN § 101 Dnr SN18/48 

Förordnande av ny ledamot vid brådskande beslut – kompletterande 

beslutanderätt 

För att kunna fatta snabba beslut, när så erfordras, finns särskilt angivna 

regler gällande en så kallad kompletterande beslutanderätt i lagen med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt i lagen om vård av 

missbrukare i vissa fall (LVM). Den kompletterande beslutanderätten kan 

bara utövas av ordföranden, annan ledamot eller tjänsteman som av 

nämnden förordnats därtill. Detta innebär att nämnden måste fatta ett särskilt 

beslut där personer namnges. Den kompletterande beslutanderätten skiljer 

sig på detta vis från den delegerade beslutanderätten som lämnas till en 

befattning och inte till en person. Syftet med den kompletterande 

beslutanderätten är att det alltid ska finnas någon som kan fatta brådskande 

beslut när nämndens/utskottets beslut inte kan avvaktas. Beslut som fattats 

med stöd av kompletterande beslutanderätt ska anmälas till nämnden. 

Kompletterande beslutanderätt kan tillämpas i följande typer av ärenden: 

• Beslut om omedelbart omhändertagande, § 6 LVU

• Beslut om hur vården ska ordnas och var den unge ska vistas, 11 § 1

st LVU

• Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem under vårdtiden, 11 §

2 st LVU

• Beslut om tillfälligt flyttningsförbud, 27 § LVU

• Beslut att begära biträde av polis för att genomföra

läkarundersökning, 43 § 1 p LVU

• Begäran av polismyndighet att genomföra beslut om vård eller

omhändertagande, 43 § 2 p LVU

• Beslut om omedelbart omhändertagande, 13 § LVM

Socialnämnden beslutade 2018-12-06 om förordnanden vid brådskande 

beslut och detta nämndbeslut kvarstår oförändrat. I syfte att säkra upp 

verksamheten föreslås Socialnämnden nu besluta om att förordna ytterligare 

en ledamot att fatta beslut i alla ovanstående ärenden utom 43 § 1 p LVU. 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

SN § 101 Dnr SN18/48 

Förslag 

Nominering och val av ledamot görs vid sammanträdet. 

Marjo Gustafsson (S) nominerar Leif Berg (S). 

Inlägg i ärendet görs av Anniola Nilsson (M). 

Sakkunnig tjänsteperson svarar på frågor inför nämnden. 

På ordförandes förslag enas nämnden om att ta bort en att-sats om att 

förklara paragrafen omedelbart justerad. 

Socialnämnden beslutar 

att förordna Leif Berg att fatta beslut i enlighet med § 6 LVU, 11 § 1 st LVU, 

11 § 2 st LVU, 27 § LVU, 43 § 2 p LVU och 13 § LVM. 

Beslutet skickas till 

Division Social omsorg 

Webbadministratör 

Ovan förordnad person 
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SN § 102 Dnr SN19/4 

Delegationsärenden 

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

12-03.

Socialnämnden beslutar 

att lägga förtecknade delegationsärenden till handlingarna. 





5.1.1 SN19/53:4 Beslut att anmäla Lex Sarah rapport avseende missförhållanden, 
Barn- och ungdomsenheten Division Social omsorg - till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO)

Ordförande 
Socialnämnden

2019-10-23

1.1.1 SN19/65:1 Beslut avseende ansökan om medel från Kommunstyrelsens 
balanskonto för nyanlända år 2019 samt förslag till översyn av 
kommunens hantering av schablonintäkt från Migrationsverket 

Ordförande 
Socialnämnden

2019-12-02



       

 

   

 
 

   

 
  

       

Socialnämnden  
 

   

Delegationsbeslut till 
Socialnämnden  
2019-12-12 

 

     

       

Pt Dnr Handlingsrubrik Beslutande Beslutsdatum 

 SN19/4:36 Lista över beslut, augusti 2019 Division Social omsorg 2019-08 

 SN19/4:37 Lista över beslut, september 2019 Division Social omsorg, V 2019-09 

 SN19/4:39 Protokoll från Socialutskottet 2019-10-22 Socialutskottet 2019-10-22 

 SN19/4:40 Lista över beslut, oktober 2019   Division Social omsorg 2019-10 

 SN19/4:41 Protokoll från Socialutskottet 2019-11-05 Socialutskottet 2019-11-05 

 SN19/4:42 Lista över beslut, från Vuxenenheten, oktober 2019   Division Social omsorg 2019-10 

 SN19/4:43 Protokoll från Socialutskottet 2019-11-19 Socialutskottet 2019-11-19 

 SN19/4:44 Protokoll från Socialutskottet 2019-12-03 Socialutskottet 2019-12-03 
 

 

       

 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

SN § 103 Dnr SN19/1 

Anmälningsärenden 

Bilagt finns en förteckning över inkomna anmälningsärenden till och med 

2019-12-03. 

Socialnämnden beslutar 

att lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna. 







35 Skrivelse avseende avsaknad av stöd - både med ekonomiskt bistånd och 
specialboende - till familjer med vuxna barn med funktionsvariationer

SN19/66:1

36 Mailväxling avseende avsaknad av stöd - både med ekonomiskt bistånd och 
specialboende - till familjer med vuxna barn med funktionsvariationer

SN19/66:3



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

Socialnämnden 2019-12-12 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

SN § 104 

Övrigt 

Leif Berg (S) tackar å nämndens vägnar ordförande för årets arbete. 

Anniola Nilsson (M) tackar ordförande och nämnden för årets arbete. 

Ordförande tackar nämnden för årets arbete och önskar samtliga ledamöter, 

ersättare och tjänstemän en god jul och gott nytt år. 




