
KALLELSE

Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2019-06-13 klockan 13:30-17:00  Stadshuset, 
sal B

Gruppmöten kl. 12.30 till 13.30     
S-, C-, MP-grupp: B-salen      
M-, KD-, L-grupp: Översikten     
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Göran Nilsson (M)
Maud Wachtmeister (KD)
Marianne Nordblom (L)
Michael Tullander (SD)

Ersättare
Hanna Amloh (S)
Robert Bergkvist (S)
Helene Söderberg (S)
Shadi Shalloul (S)
Kjell Arvidsson (C)
Mohamed Ali (M)
Martin Kildén Smith (M)
Margareta Eriksson (KD)
Andreas Hagberg (L)
Björn Berggren (SD)
Lovisa Bjurlén (V)
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KALLELSE

Socialnämnden

1. Mötets öppnande

1. Mötets öppnande

Sekretess

2. Nedläggande av faderskapsutredning

3. Nedläggande av faderskapsutredning

4. Nedläggande av faderskapsutredning

5. Särskild förordnad vårdnadshavare

6. Särskild förordnad vårdnadshavare

7. Särskild förordnad vårdnadshavare

8. Särskild förordnad vårdnadshavare

9. Särskild förordnad vårdnadshavare

10. Informationsärenden

 Information om Sociala insatsgruppen (SIG)
 Information om Toleransprojektet
 Aktuella tillsyner och granskningar
 Aktuell situation bosättning av nyanlända
 Orosanmälningar barn och unga

11. Kartläggning av hemlöshet

 Tjänsteskrivelse

12. Månadsrapport

 Månadsrapport per april

13. Ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen kvartal 1

 Tjänsteskrivelse
 Ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen kvartal 1

14. Komplettering av Socialnämndens delegationsordning med anledning av ny lagstiftning
på Tobaksområdet

 Tjänsteskrivelse
 Förslag: Socialnämndens delegationsordning

15. Sammanträdestider för socialutskottet 2019
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Socialnämnden

 Tjänsteskrivelse

16. Val av ny ledamot till socialutskottet för år 2019-2020

• Tjänsteskrivelse

17. Förordnande vid brådskande beslut sommaren 2019

• Tjänsteskrivelse

18. Översyn av Socialnämndens riktlinjer

Tjänsteskrivelse

19. Delegationsärenden

• Förteckning över inkomna delegationsanmälningar

20. Anmälningsärenden

• Förteckning över inkomna anmälningsärenden
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Socialnämnden

2. Nedläggande av faderskapsutredning (SN19/6)

Ärendet i korthet

Sekretess.

Handlingarna delas ut vid gruppmöten. Ledamöter och ersättare kan vid behov läsa 
handlingarna hos nämndsekreterare på Kommunledningskansliet innan sammanträdet.

3. Nedläggande av faderskapsutredning (SN19/6)

Ärendet i korthet

Sekretess.

Handlingarna delas ut vid gruppmöten. Ledamöter och ersättare kan vid behov läsa 
handlingarna hos nämndsekreterare på Kommunledningskansliet innan sammanträdet.

4. Nedläggande av faderskapsutredning (SN19/6)

Ärendet i korthet

Sekretess.

Handlingarna delas ut vid gruppmöten. Ledamöter och ersättare kan vid behov läsa 
handlingarna hos nämndsekreterare på Kommunledningskansliet innan sammanträdet.

5. Särskild förordnad vårdnadshavare (SN19/7)

Ärendet i korthet

Sekretess.

Handlingarna delas ut vid gruppmöten. Ledamöter och ersättare kan vid behov läsa 
handlingarna hos nämndsekreterare på Kommunledningskansliet innan sammanträdet.

6. Särskild förordnad vårdnadshavare (SN19/7)
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Ärendet i korthet

Sekretess.

Handlingarna delas ut vid gruppmöten. Ledamöter och ersättare kan vid behov läsa 
handlingarna hos nämndsekreterare på Kommunledningskansliet innan sammanträdet.

7. Särskild förordnad vårdnadshavare (SN19/7)

Ärendet i korthet

Sekretess.

Handlingarna delas ut vid gruppmöten. Ledamöter och ersättare kan vid behov läsa 
handlingarna hos nämndsekreterare på Kommunledningskansliet innan sammanträdet.

8. Särskild förordnad vårdnadshavare (SN19/7)

Ärendet i korthet

Sekretess.

Handlingarna delas ut vid gruppmöten. Ledamöter och ersättare kan vid behov läsa 
handlingarna hos nämndsekreterare på Kommunledningskansliet innan sammanträdet.

9. Särskild förordnad vårdnadshavare (SN19/7)

Ärendet i korthet

Sekretess.

Handlingarna delas ut vid gruppmöten. Ledamöter och ersättare kan vid behov läsa 
handlingarna hos nämndsekreterare på Kommunledningskansliet innan sammanträdet.

10. Informationsärenden år 2019, samlingsakt (SN19/3)

Ärendet i korthet

1. Information om Sociala insatsgruppen (SIG)
2. Information om Toleransprojektet
3. Aktuella tillsyner och granskningar
4. Aktuell situation bosättning av nyanlända
5. Orosanmälningar barn och unga

11. Kartläggning av hemlöshet år 2019 (SN19/35)
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Socialnämnden

Ärendet i korthet
Var sjätte år gör Socialstyrelsen en kartläggning av hemlösheten i Sverige, senast år 2017. 
De år som Socialstyrelsen inte gör hemlöshetskartläggningen genomför division Social 
omsorg, på uppdrag av Socialnämnden, en egen kartläggning utifrån Socialstyrelsens fyra 
kriterier för hemlöshet. Division Social omsorg har nu lämnat sin rapport över 2019 års 
hemlöshetskartläggning till Socialnämnden.

Kartläggningarna har tidigare år visat att det har skett en stadig ökning av antalet hemlösa 
personer i Nyköping. I årets mätning är det en mindre ökning än tidigare år vilket kan ses 
som ett resultat av ett framgångsrikt utvecklingsarbete inom Socialnämndens verksamheter 
samt av ett ökat byggande av hyresbostäder i Nyköpings kommun. 

Under 2019 har den akuta hemlösheten minskat för de mest utsatta. Det är ett fåtal personer 
som under mätveckan har sovit utomhus eller i offentliga miljöer. Det gällde fyra personer 
jämfört med 13 personer vid 2018 års kartläggning. Årets kartläggning visar även att 
personer som har fått hjälp med långsiktiga boendelösningar via socialtjänsten eller ideella 
organisationer har ökat från 151 till 191 personer, vilket är att betrakta som ett gott utfall. 
Med långsiktiga boendelösningar är målsättningen att den enskilde får eget hyreskontrakt. 

Det boendeförebyggande arbetet har utvecklats i Nyköpings kommun under de senaste åren 
och en egen arbetsgrupp har byggts upp inom Vuxenenheten med inriktning på 
boendefrågor. Det finns sedan tidigare ett uppsökande och stödjande arbete inom ramen för 
missbruksvården och för bland annat personer i akut hemlöshet. Det finns ett 
vräkningsförebyggande arbete där det ingår att bland annat göra hembesök. 

Trots att det är färre akut hemlösa i årets mätning och fler har fått långsiktiga 
boendelösningar, så kommer det finnas fortsatta utmaningar för kommunen att hantera 
framöver.

Rapporten om hemlöshetskartläggningen 2019 lämnas som bilaga till tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar

att godkänna rapport Kartläggning av hemlöshet 2019, bilaga till tjänsteskrivelse daterad 
2019-05-24

Expedieras till
Division Social omsorg

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse: Kartläggning av hemlöshet år 2019 (SN19/35:1)
 Rapport: Kartläggning av hemlöshet 2019 (SN19/35:2)

12. Ekonomisk uppföljning per april (SN19/2)

Ärendet i korthet

En ekonomisk uppföljning per april månad 2019 har tagits fram.
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Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar

att godkänna den ekonomiska rapporten per april månad 2019

Beslutsunderlag 
 Månadsrapport Socialnämnden april 2019 (762853)

13. Ej verkställda beslut enligt SoL kvartal 1 år 2019 (SN19/9)

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 första kvartalet år 2019. 

Inga nya ej verkställda beslut har tillkommit under det första kvartalet år 2019. Ett beslut 
avseende kontaktperson som ej var verkställt i rapporteringen vid det fjärde kvartalet år 
2018, kvarstår som ej verkställt medan fyra beslut gällande kontaktfamilj som tidigare 
rapporterats har avslutats.

Sammanställd rapport, bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-05-23, är avidentifierad för 
anmälan till Kommunfullmäktige och revisorerna. IVO har erhållit rapport.

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar

att överlämna rapporten till Kommunfullmäktige och revisorerna

Expedieras till
Kommunfullmäktige
Revisorerna

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse: Ej verkställda beslut enligt SoL kvartal 1 år 2019 (SN19/9:2)
 Rapport: Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen kvartal 1 år 2019 (SN19/9:3)

14. Komplettering av Socialnämndens delegationsordning med
anledning av ny lagstiftning på Tobaksområdet (SN18/48)
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Ärendet i korthet
En ny lagstiftning, Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, träder i kraft 1 juli 
2019. Lagstiftningen ersätter den tidigare Tobakslagen (1993:581).
Tillståndsgivningen och tillsynen förs till Socialnämndens ansvar. Tillsyn av tidigare 
tobakslag har legat på Samhällsbyggnad. En resurs förs över till Division Social omsorg för 
att handlägga frågan om tillstånd och tillsyn medan tillsynen av rökfria miljöer, läkemedel och 
folköl ligger kvar hos Samhällsbyggnad.
Lagen gäller tobak och andra liknande produkter. Med tobak avses cigaretter, rulltobak, 
tobak för vattenpipa, andra tobaksvaror för rökning som cigarrer och piptobak, rökfria 
tobaksvaror som snus och tuggtobak. Med liknande produkter avses e-cigaretter och 
påfyllningsbehållare, örtprodukter för rökning, vattenpipor samt njutningsmedel som till 
användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.
Socialnämndens delegationsordning har därför kompletterats i enlighet med den nya 
Tobakslagen och ansvaret enligt av Kommunfullmäktige reviderat reglemente. Beviljande 
eller avslag på tillståndsansökan delegeras till Socialutskottet. Här har jämförelse gjorts med 
Serveringstillstånd. På samma sätt har beslut om ev sanktioner delegerats till Socialutskottet. 
Övriga beslut i anledning av en ansökan har delegerats till handläggare. 
Övergångsregler gäller från tidigare lagstiftning och därför finns den tidigare Tobakslagens 
delegation med. Denna ska endast i undantagsfall användas varför delegation föreslås 
läggas till Divisionschef i stället för Socialutskott i fråga om sanktioner. 

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar 

att anta reviderad delegationsordning enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-05-20 
avseende tillstånd och tillsyn enligt ny tobakslag

att delegationen gäller från och med 2019-07-01

Expedieras till
Division Social omsorg
webb ansvarig för publicering på hemsidan

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse: Komplettering av Socialnämndens delegationsordning  med anledning

av ny lagstiftning på Tobaksområdet (SN18/48:11)
 Förslag: Delegationsordning för Socialnämnden, reviderad 2019-06-13 (SN18/48:13)

15. Sammanträdestider för socialutskottet hösten 2019 (SN18/45)

Ärendet i korthet
Socialnämnden föreslås besluta om sammanträdesdagar för socialutskottet under andra 
halvåret 2019 enligt följande:

13 augusti
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27 augusti

10 september

24 september

8 oktober

22 oktober

5 november

19 november

3 december

17 december

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar

att fastställa sammanträdestider för socialutskottet hösten 2019 i enlighet med ovan 
redovisade förslag 

Expedieras till
Division Social omsorg

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse: Sammanträdestider för socialutskottet hösten 2019 (SN18/45:3)

16. Val av ny ledamot till socialutskottet för år 2019-2020 (SN19/11)

Ärendet i korthet
Göran Nilsson (M) har avsagt sig sitt politiska uppdrag i Socialnämnden och i socialutskottet. 
En ny ledamot till socialutskottet måste därför utses. 

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar

att utse … till ny ledamot i socialutskottet från och med 2019-06-13 samt

att paragrafen justeras omedelbart

Expedieras till
Tromanadministratör
Division Social omsorg
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse: Val av ny ledamot till socialutskottet för år 2019-2020 - i stället för

Göran Nilsson (M) (SN19/11:6)

17. Förordnande vid brådskande beslut – kompletterande
beslutanderätt sommaren 2019 (SN18/48)

Ärendet i korthet
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 eller annan ledamot eller annan 
tjänsteman som av nämnden förordnats därtill. Den kompletterande beslutanderätten skiljer 
sig 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

Det är önskvärt för verksamheten att det finns ledamot att tillgå vid brådskande ärenden som 
också har nämndens mandat att fatta beslut vid sådana tillfällen. Behovet av ett utökat 
förordnande finns under sommarmånaderna och därför föreslås att fler ledamöter förordnas 
därtill under begränsade tidsperioder.

Förslag
I framskrivet förslag till beslut lämnas namn på ledamöter som förordnas för veckorna 26-28 
och 30-32. Ledamot som förordnas för vecka 29 utses vid Socialnämndens sammanträde.

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar
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att förordna kompletterande beslutanderätt i enlighet med § 6 LVU, 11 § 1 st LVU, 11 § 2 st 
LVU, 27 § LVU, 43 § 2 p LVU och 13 § LVM till följande ledamöter under angivna tidsbegränsade 
perioder under sommaren 2019:

Vecka 26 – Marianne Nordblom

Vecka 27 – Sofia Yrvenback Aktergård

Vecka 28 – Sofia Yrvenback Aktergård

Vecka 29 – utses vid sammanträdet

Vecka 30 – Leif Berg

Vecka 31 – Marianne Nordblom

Vecka 32 – Leif Berg 

Expedieras till
Division Social omsorg
Webbansvarig

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse: Förordnande vid brådskande beslut - kompletterande beslutanderätt

sommaren 2019 (SN18/48:12)

18. Översyn av Socialnämndens riktlinjer (SN19/36)

Ärendet i korthet
Socialnämndens riktlinjer ska ses över med anledning av ny mandatperiod. Vissa dokument 
bör helt kunna tas bort eller omarbetas till att ingå i andra dokument och andra ska revideras. 
Sakkunnig tjänsteman föreslås få i uppdrag att i nära samarbete med division Social omsorg 
göra en bedömning av dokumentens status samt upprätta en plan för revidering. Uppdraget 
ska återrapporteras vid Socialnämndens sammanträde 2019-10-17.

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar

att uppdra till sakkunnig tjänsteman att i nära samarbete med division Social Omsorg göra 
en översyn av Socialnämndens riktlinjer och upprätta en plan för revidering samt

att uppdraget återrapporteras vid Socialnämndens sammanträde 2019-10-17

Expedieras till
Division Social omsorg

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse: Översyn av Socialnämndens riktlinjer (SN19/36:1)
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19. Delegationsanmälningar (SN19/4)

Ärendet i korthet

För att ta del av anmälda delegationsbeslut på nämndsammanträde, var god kontakta 
nämndsekreterare senast två arbetsdagar innan mötet för att säkerställa att handlingarna 
hinner tas fram.

För begäran av allmän handling, kontakta ansvarig registrator.

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar

att lägga förtecknade delegationsanmälningar till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Delegationsanmälningar SN 190613 (765104)

20. Anmälningsärenden (SN19/1)

Ärendet i korthet

För att ta del av anmälningsärenden på nämndsammanträde, var god kontakta 
nämndsekreterare senast två arbetsdagar innan mötet för att säkerställa att handlingarna 
hinner tas fram.

För begäran av allmän handling, kontakta ansvarig registrator.

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar

att lägga förtecknade anmälningsärenden till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Anmälningsärenden SN 190613 (765106)
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Ärende 11

Kartläggning av hemlöshet år 2019 
(SN19/35)
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Tjänsteskrivelse Dnr 
SN19/35

Beställarkontor Datum
Anna Ulf 2019-05-24 

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

Kartläggning av hemlöshet år 2019

Ärendet i korthet
Var sjätte år gör Socialstyrelsen en kartläggning av hemlösheten i Sverige, senast 
år 2017. De år som Socialstyrelsen inte gör hemlöshetskartläggningen genomför 
division Social omsorg, på uppdrag av Socialnämnden, en egen kartläggning utifrån 
Socialstyrelsens fyra kriterier för hemlöshet. Division Social omsorg har nu lämnat 
sin rapport över 2019 års hemlöshetskartläggning till Socialnämnden.

Kartläggningarna har tidigare år visat att det har skett en stadig ökning av antalet 
hemlösa personer i Nyköping. I årets mätning är det en mindre ökning än tidigare år 
vilket kan ses som ett resultat av ett framgångsrikt utvecklingsarbete inom 
Socialnämndens verksamheter samt av ett ökat byggande av hyresbostäder i 
Nyköpings kommun. 

Under 2019 har den akuta hemlösheten minskat för de mest utsatta. Det är ett fåtal 
personer som under mätveckan har sovit utomhus eller i offentliga miljöer. Det 
gällde fyra personer jämfört med 13 personer vid 2018 års kartläggning. Årets 
kartläggning visar även att personer som har fått hjälp med långsiktiga 
boendelösningar via socialtjänsten eller ideella organisationer har ökat från 151 till 
191 personer, vilket är att betrakta som ett gott utfall. Med långsiktiga 
boendelösningar är målsättningen att den enskilde får eget hyreskontrakt. 

Det boendeförebyggande arbetet har utvecklats i Nyköpings kommun under de 
senaste åren och en egen arbetsgrupp har byggts upp inom Vuxenenheten med 
inriktning på boendefrågor. Det finns sedan tidigare ett uppsökande och stödjande 
arbete inom ramen för missbruksvården och för bland annat personer i akut 
hemlöshet. Det finns ett vräkningsförebyggande arbete där det ingår att bland annat 
göra hembesök.  

Trots att det är färre akut hemlösa i årets mätning och fler har fått långsiktiga 
boendelösningar, så kommer det finnas fortsatta utmaningar för kommunen att 
hantera framöver.

Rapporten om hemlöshetskartläggningen 2019 lämnas som bilaga till 
tjänsteskrivelse.
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Dnr SN19/35                   2/2

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar

att godkänna rapport Kartläggning av hemlöshet 2019, bilaga till tjänsteskrivelse 
daterad 2019-05-24

Anna Ulf
Sakkunnig tjänsteman

Beslutet skickas till
Division Social omsorg
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Utredning 

Division Social omsorg Datum

2019-06-03

Postadress
Nyköpings kommun
Division Social omsorg
611 83  NYKÖPING

Besöksadress
Östrarundgatan 11

Tfn  0155-248000 
Fax   
eeva-liisa.blomberg@nykoping.se

Org nr 21 20 00-29 40
Bg 619-03 42
kommun@nykoping.se
www.nykoping.se

Kartläggning av hemlöshet 

2019
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Sammanfattning
Var sjätte år gör Socialstyrelsen en kartläggning av hemlösheten i Sverige, senast 2011 och 
2017. De år som Socialstyrelsen inte gör hemlöshetskartläggningen genomför Division Social 
Omsorg en egen utifrån Socialstyrelsens fyra kriterier för hemlöshet. Kartläggningen görs på 
uppdrag från Socialnämnden. 

Årets mätning genomfördes som en enkätundersökning där kommunen, kriminalvården 
samt ideella organisationer deltog.

Kartläggningarna har från tidigare år visat att det har skett en stadig ökning av antalet 
hemlösa personer i Nyköping. I årets mätning är det en mindre ökning än tidigare år. Årets 
mätning kan ses som ett resultat av ett framgångsrikt utvecklingsarbete i Nyköpings 
kommun. Det har byggts fler bostäder i Nyköpings kommun och det i kombination med 
insatser och riktade boendelösningar för olika målgrupper som lett till att färre befinner sig i 
en utsatthet som en osäker boendesituation kan innebära.  

Under 2019 har den akuta hemlösheten minskat för de mest utsatta. Det är 4 personer som 
under mätveckan har sovit utomhus eller i offentliga miljöer. 

Mätningen visar även att personer som har fått hjälp med långsiktiga boendelösningar via 
socialtjänsten eller ideella organisationer har ökat från 151 till 191 personer, vilket är att 
betraktas som ett gott utfall. Med långsiktiga boendelösningar är målsättningen att den 
enskilde får eget hyreskontrakt.   

Det kan även konstateras att en minskning skett av hemlösa som har barn och/eller är 
vårdnadshavare för barn under 18 år i akut hemlöshetssituation. I årets mätning är det en 
ökning för samma målgrupp i hemlöshetssituation 3, långsiktiga boendelösningar.

Det boendeförebyggande arbetet har utvecklats i Nyköpings kommun under de senaste åren 
och en egen arbetsgrupp har byggts upp inom Vuxenenheten med inriktning på 
boendefrågor. Det finns sedan tidigare ett uppsökande och stödjande arbete inom ramen för 
missbruksvården och för bland annat personer i akut hemlöshet. Det finns ett 
vräkningsförebyggandearbete där det ingår att b l a göra hembesök.  

Det kan också konstateras, att trots att det är färre akut hemlösa i årets mätning och fler har 
fått långsiktiga boendelösningar, så kommer det finnas fortsatta utmaningar för kommunen 
att hantera framöver.
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Bakgrund   
Socialnämnden i Nyköpings kommun har under flera år haft ambitionen att följa 
hemlöshetssituationen inom kommunen. Division Social omsorg har därför fått i uppdrag att 
kartlägga hur situationen kan se ut en ordinär vecka, med avseende på antal personer i 
hemlöshet. Det är sjunde gången kartläggningen genomförs. Tidigare kartläggningar gjordes 
år 2009, 2010, 2014, 2015, 2016 och 2018. Därtill deltog kommunen i Socialstyrelsens 
nationella kartläggning 2011 och 2017. 

Kartläggningens syfte är att visa en bild av hemlöshetens omfattning och karaktär i 
Nyköpings kommun under en ordinär vecka. Syftet är inte att ge någon analys av orsaker till 
hemlösheten hos de ingående personerna. 

Som underlag till denna rapport har tidigare kartläggningar från Nyköping från 2009 och 
fram till 2018 använts. Utöver detta har även Socialstyrelsens kartläggning från 2017 
använts som referensmaterial. 

Kartläggningens upplägg och genomförande
Kartläggningen, som visar antal unika personer i hemlöshet under mätveckan, är genomförd 
som en enkätundersökning. Uppgiftslämnare har varit representanter från kommunens 
socialtjänst, andra verksamheter inom kommunen, Frivården som är en del av 
Kriminalvården samt Träffpunkten och Verdandi som är ideella organisationer. Varje 
verksamhet har fyllt i en enkät för varje person som var aktuell hos dem under vecka 10 och 
som var hemlös. För att definiera hemlös har kommunen utgått ifrån Socialstyrelsens 
definition från den nationella mätningen 2017.

Att vara hemlös är en situation som en person kan befinna sig i under en längre eller kortare 
period. Denna kartläggning mäter en specifik vecka. De som är hemlösa under en längre 
period har därmed större sannolikhet att finnas med i kartläggningen jämfört med de som är 
hemlösa under kortare period. Kartläggningen ger därmed ingen fullständig bild av 
hemlösheten i kommunen utan ska ses som en ögonblicksbild. 

Socialstyrelsens nationella kriterier för hemlöshet
Kartläggningen är genomförd med utgångspunkt från Socialstyrelsens kriterier avseende 
hemlöshet från 2017. Socialstyrelsen har en bred definition av hemlöshet som omfattar fyra 
olika situationer som personer kan befinna sig i under en kortare eller längre tid. 
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Nedan följer Socialstyrelsens nationella kriterier för hemlöshet, som denna kartläggning har 
utgått ifrån:  

Situation 1: Akut hemlöshet

Personen är hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende, skyddade boenden eller 
motsvarande. Här ingår också personer som sover i offentliga lokaler, utomhus eller i 
trappuppgångar, tält, bilar eller motsvarande.

Situation 2: Institutionsvistelse och stödboende

Personen är antingen intagen eller inskriven på en kriminalvårdsanstalt, ett hem för vård och 
boende (HVB), ett familjehem eller en SIS-institution, eller bor på ett stödboende som drivs 
av socialtjänst/hälso- och sjukvård. Personen ska flytta därifrån inom tre månader efter 
mätveckan, men har inte någon egen bostad ordnad inför flytten eller utskrivningen. Hit 
räknas även de personer som skulle ha skrivits ut eller flyttat, men som är kvar på grund av 
att de inte har någon egen bostad ordnad.

Situation 3: Långsiktiga boendelösningar

Personen bor i en av kommunen (socialtjänsten) ordnad boendelösning såsom 
försökslägenhet, träningslägenhet, socialt kontrakt, kommunalt kontrakt eller motsvarande 
på grund av att personen inte får tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden. Det handlar 
om boendelösningar med någon form av hyresavtal (eller kontrakt) där boendet är förenat 
med tillsyn, särskilda villkor eller regler.

Situation 4: Eget ordnat kortsiktigt boende

Personen bor tillfälligt och kontraktslöst hos kompisar/bekanta, familj/släktingar eller har ett 
tillfälligt (max tre månader efter mätveckan) inneboende- eller andrahandskontrakt hos en 
privatperson. Den uppgiftslämnande verksamheten har haft kontakt med personen av detta 
skäl och kände till att denna hemlöshetssituation gällde under den aktuella mätveckan. 

Avgränsning av målgrupp
De som ingår i kartläggningen är:

1. personer från 18 år som befinner sig i någon av de fyra hemlöshetssituationerna 1 – 
4 och som har svenskt medborgarskap alternativt tillfälligt eller permanent 
uppehållstillstånd i Sverige

Följande grupper ingår inte i kartläggningen:

1. barn och unga under 18 år som är placerade utanför hemmet enligt SoL eller LVU
2. personer som bor i bostad med särskild service enligt SoL eller LSS
3. utrikes födda personer som saknar uppehållstillstånd (permanent eller tillfälligt)
4. ensamkommande flyktingbarn (under 18 år) som är placerade genom socialtjänsten
5. personer från övriga Europa som vistas i kommunen men saknar förankring där 

(EU-/ESS- och tredjelandsmedborgare).
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Tillvägagångssätt vid dubbelrapportering
För att kunna få fram antal unika individer som har rapporterats och sortera bort de personer 
som mer än en uppgiftslämnare har uppgett som hemlös under mätveckan så har alla 
individer kodats med en UNO-kod1. Denna hantering möjliggör att kunna samla in uppgifter 
om hemlöshet utan att kunna identifiera personerna. 

När flera uppgiftslämnare har rapporterat uppgifter om samma person gjordes en 
prioritering av vem som skulle räknas som huvudsaklig uppgiftslämnare. 

I första hand räknas vilken myndighet eller organisation som är uppgiftslämnare och 
Vuxenenheten ekonomiskt bistånd har prioriterats högst med anledning av att det främst är 
där som personer söker stöd för sin sociala situation. 

Resultat av hemlöshetskartläggningen 2019
Till årets kartläggning av hemlöshet har det kommit in 391 svar från de olika 
uppgiftslämnarna. Efter att dubblettsvar hade sorterats bort kvarstod 365 unika och 
fullständiga svar. 

Cirka 93% av svaren är inkomna från enheten Vuxenenheten och område ekonomiskt bistånd 
samt boende. Det är till Vuxenenheten och ekonomiskt bistånd samt boende som 
kommunmedborgare kan vända sig till för att få svar på frågor om boende samt i vissa 
situationer få hjälp med tillfälligt boende samt kommunkontrakt.

Övergripande resultat 2019
Årets resultat visar på en liten ökning av antalet hemlösa. Av samtliga inrapporterade 
individer hade 93% kontakt med någon verksamhet inom kommunen under mätveckan, 
vilket är fler än vid tidigare mätningar. Det är fler män än kvinnor i hemlöshet. De flesta lever 
ensamma, 24% lever med en sambo/maka/make. 

1  UNO-koden består av initialer, födelseår, samt födelsedag.
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Figur 1. Totalt antal hemlösa åren 2014-2019

Ålder samt kön
Årets mätning visar att det är fler män 215, än kvinnor 150, som är hemlösa. Det är en liten 
ökning av antal kvinnor med 10 personer i förhållande till år 2018. 

Figur 2. Män/kvinnor

Som framgår av figur ovan är det flest individer i situation 3, vilket är långsiktiga lösningar 
med kommunkontrakt alternativt träningslägenhet. 
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Figur 3. Åldersfördelning    

Mätningen visar en liten ökning i ålder 18-25 från 58 till 68 personer. Det är en minskning i 
åldersgruppen 26-40 med 17 personer i förhållande till 2018.  

Föräldrar i hemlöshetssituation
Antal hemlösa som är föräldrar och som har barn eller har vårdnaden om barn under 18 år 
har ökat i förhållande till 2018. 65% av de hemlösa som har barn eller är vårdnadshavare till 
barn under 18 år är födda utanför norden.  

Figur 4. Antal hemlösa föräldrar med barn under 18 år 
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Figur 5. Boendesituation för hemlösa med minderåriga barn.

Födelseland
Det är cirka 41% bland de hemlösa som är födda i Sverige/Norden och cirka 59% från ett 
utomnordiskt land. Det är en ökning från 2018.

   

Figur 6. Födelseland
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Figur 7. Utanför norden född, fördelat per hemlöshetssituation

Akut hemlöshet i mätningen har minskat i förhållande till 2018 för både födda i Sverige och 
utanför norden födda. Mätningen visar en ökning av långsiktiga boendelösningar för 
speciellt målgruppen födda utanför norden som ökat från 56 individer 2018 till 96 i år.

Figur 8. Hur länge har personen vistats i Sverige?

Det är färre i mätningen som varit i Sverige mindre än 2 år i förhållande till 2018. Det är en 
större ökning bland dem som bott mellan 2-5 år i Sverige. Det var 36 individer 2018 i 
förhållande till 91 i år.
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Hemlöshet inom respektive verksamhet
Vuxenenheten är en del av socialtjänsten i Nyköpings kommun och är den verksamhet som 
främst kommer i kontakt med hemlösa individer. I år var 93% av de hemlösa under 
mätveckan kända av en kommunal verksamhet. Vuxenenheten innefattar olika 
arbetsområden, ekonomiskt bistånd samt boende, utredningsgrupp för missbruk och 
beroende, uppsökandeteam samt vidare öppenvårdsbehandling och Nygården, hem för vård 
och boende, HVB.

Övriga uppgiftslämnare är de ideella organisationerna Träffpunkten och Verdandi som i sina 
verksamheter kommer i kontakt med b l a hemlösa. Frivården övervakar klienter som är 
villkorligt frigivna, har skyddstillsyn, samhällstjänst eller övervakas med hjälp av fotboja. 

Det var under mätveckan färre hemlösa som enbart hade kontakt med de övriga 
uppgiftslämnarnas verksamheter. 2018 var det 48 individer i förhållande till i år då mätningen 
visade 26 individer.

Boendesituation 1. Akut hemlöshet
Årets mätning visar att det är 82 individer som befinner sig i en akut hemlöshet. Detta kan 
jämföras med 109 individer 2018. De 4 individer som saknade boende och som sov utomhus 
eller i offentliga utrymmen 2019 är väsentligt färre än 2018. 

Figur 9. Akut hemlöshet

Page 26 of 98



12/22 

Skapat den 2019-04-08

Majoriteten av de individer som har rapporterats som akut hemlösa under årets mätvecka 
har någon form av akutboende såsom hotell och vandrarhem. 42 individer bor på Emtnäs 
eller på Forty tower, som är tillfälliga boendelösningar för nyanlända. Det är fler män än 
kvinnor som befinner sig i någon form av akutboende så som hotell och vandrarhem.

Figur 10. Personer på akutboende, härbärge, jourboende, Emtnäs och Forty Towers 2018-2019

Det är 40 av 82 personer i akutboende som är födda utanför norden. Bland dessa är det 36 
personer som har vistats i Sverige mellan 0-2 år. Bland personer som bor på akutboende 
räknas även de som kommit som flyktingar, fått beslut om uppehållstillstånd och därefter 
anvisats till kommunen. På grund av bostadsbristen i Nyköping erbjuds dessa individer ett 
hotell eller vandrarhem i avvaktan på en lägenhet. 

Vuxenenheten har utökat sitt arbete med det uppsökande teamet inom missbruksvården 
som lättare får kontakt med bland annat målgrupp akut hemlösa. Personer som befinner sig 
i denna hemlöshetssituation har en otrygg tillvaro och växlar ofta mellan olika typer av 
boende. Vissa dagar finns det en soffa hos en vän/bekant, och vissa dagar finns det inget 
alternativ att tillgå. 
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Boendesituation 2. Institutionsvistelse och stödboende
Personer som rapporteras i denna kategori befinner sig under mätveckan i någon form av 
institution eller stödboende samt planerats att skrivas ut inom tre månader och har under 
mätveckan inte någon egen bostad ordnad inför utskrivningen eller utflyttningen. Under 
mätveckan för kartläggningen befann sig 33 personer inom institutionsvistelse eller 
stödboende, vilket är ett liknande resultat som 2018 då det var 31 personer. Det är flest män 
i denna kategori och i blandad ålder.

Figur 11. Institutionsboende och stödboende 

Boendesituation 3. Långsiktiga boendelösningar
Långsiktiga boendelösningar inkluderar kommunkontrakt samt försökslägenhet och 
träningslägenhet. I denna boendeform finns personer som bor relativt stabilt till skillnad 
från de övriga hemlöshetssituationerna. Det handlar om boendelösningar med någon form 
av hyresavtal där boendet är förenat med tillsyn, särskilda villkor eller regler. Under 
mätveckan befann sig 191 individer i denna boendesituation. Det är 52% av totalen. Antalet 
individer med kommunkontrakt har ökat med 33 individer sedan 2018. I kommunkontrakt 
ingår även de så kallade etableringskontrakten som ges till de nyanlända som har anvisats 
till kommunen via Migrationsverket. Det är relativt lika fördelat i antal mellan män och 
kvinnor i denna kategori. Bland de kvinnor som har rapporterats som hemlösa är det cirka 
60 % av dem som befinner sig i denna hemlöshetskategori och bland männen cirka 46 %.  
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Figur 12. Långsiktiga boendelösningar  

Boendesituation 4. Eget ordnat kortsiktigt boende
Den fjärde kategorin av hemlöshet i den här kartläggningen är eget ordnat kortsiktigt 
boende. Hit räknas personer som har haft en kontakt med någon av verksamheterna på 
grund av sin hemlöshet under den aktuella mätveckan. Det är personer som bor ofrivilligt 
inneboende hos vänner, bekanta, familj eller släktingar, alternativt personer som har ett 
tillfälligt inneboende eller andra handskontrakt som inom kort löper ut. Andra personer 
som bor inneboende eller delar bostad av eget val räknas inte med i denna kategori.  

I årets mätning har 59 individer rapporterats i denna kategori. Det är en liten minskning 
från 2018 då det var 64 individer. Det är cirka 66 % män i blandade åldrar i denna 
boendeform och 72% av dem är födda utanför norden.

Figur 13. Eget ordnat kortsiktigt boende
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Avslutande kommentarer

Resultat
Hemlösa är en heterogengrupp och mekanismerna bakom hemlöshet ser olika ut för olika 
grupper. Bakomliggande orsaker till akut hemlöshet kan vara te x vara missbruk, separationer 
eller behov av skydd vid våld i nära relationer.   

Årets resultat visar att den akuta hemlösheten har minskat och att det är ett fåtal som 
saknade boende och sov utomhus eller i offentliga utrymmen under mätveckan. De 
långsiktiga boendelösningarna har ökat i förhållande till förgående år. Målsättningen med de 
långsiktiga boendelösningarna är att de ska övergå till egna kontrakt.  

Årets mätning kan ses som ett resultat av ett framgångsrikt utvecklingsarbete. Det har byggts 
fler bostäder i Nyköpings kommun och det i kombination med riktade boendelösningar för 
olika målgrupper har minskat utsattheten för fler. Nyköpings kommun har arbetat mycket 
målinriktat i flera år med att minska antalet personer i hemlöshet och det arbetet fortsätter.  

Föräldrar i hemlöshetssituation
En minskning har skett i förhållande till tidigare år av hemlösa med minderåriga barn under 
18 år som lever i akut hemlöshet. De här barnen har oftast inte någon stadigvarande trygg 
tillvaro, vilket kan ge negativ påverkan på skolgång, fritidssysselsättning och sociala 
relationer. Nyköpings kommun arbetar för att tillgodose dessa barns behov på bästa sätt och 
ordnar bl a skolskjuts från tillfälliga boendelösningar, samverkan sker med familjecentralerna 
mm.  

Antal föräldrar till minderåriga barn under 18 år i hemlöshetsituation 3, långsiktiga 
boendelösningar har ökat. De långsiktiga boendena har som målsättning att övergå till egna 
kontrakt av bostaden efter etableringstidens slut. Det innebär en större trygghet för barnen.  
Barns rätt att alltid sättas i första rummet gäller även arbetet med att minska och motverka 
hemlöshet.  

Insatser
På Vuxenenheten utökades det förebyggande boendearbetet 2018 med ett bostadssocialt 
team. Det bostadssociala teamet samlar upp alla delar av Vuxenenhetens arbete som rör 
boende som att samordna anvisningar av flyktingar som ska erbjudas en bostad, både på kort 
och på lång sikt. 

Nya bostäder byggs och Socialtjänsten når allt fler via förebyggande arbete som 
skuldsanering och vräkningsprevention. Missbruksvården utökas med fler boenden. 

Kommunen samarbetar med Verdandi som också erbjuder boenden och med tillgång till 
boendestöd dygnet runt.

Nyköpings kommun har beslutat om uppstart under hösten 2019 av ett härbärge med plats 
för 10 personer i samverkan med stadsmissionen. Verksamheten kommer även erbjuda en 
dagverksamhet med socialt stöd. 
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Utmaningar
Det kan konstateras, att trots att det är färre akut hemlösa i årets mätning och fler har fått 
långsiktiga boendelösningar, så finns det fortsatta utmaningar för kommunen att hantera 
framöver. På Vuxenenheten har det de senaste åren uppstått ett nytt behov gällande 
tillfälliga boenden. Det är personer som har fått tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd 
och som har anvisats till Nyköping via Migrationsverket. En del av dem har stora familjer och 
det är en brist på stora lägenheter i Nyköping. 

Det kommer fler kvotflyktingar till Nyköpings kommun och fler av dem har stora behov av 
vård och omsorg som ska tillgodoses.

Utöver detta kommer även personer som anknytningar till de som har fått uppehållstillstånd 
och nu bor i kommunen. 

Utmaning är också för kommunen att ordna boende för hemlösa individer med 
samsjuklighet, som vårdas på institutionsboende och vid vårdens avslut inte har något 
boende.      

Page 31 of 98



17/22

Skapat den 2019-04-08 

Kartläggning hemlöshet 2019

Enkät

Bilaga 1, enkät
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Kartläggning av hemlöshet i Nyköping

På uppdrag av Socialnämnden sker en kartläggning av hemlöshetens omfattning i 
Nyköpings kommun. 

Definition av hemlös 

Som hemlös i denna kartläggning räknas personer hemmahörande i Nyköping och 
som är 18 år och äldre och som under vecka 10 har en sådan boendesituation som 
enligt Socialstyrelsen är att definiera som hemlöshet. De fyra olika 
boendesituationerna är nationellt framtagna.

Tänk på att du ska rapportera in antal individer: Fyll i en rapport för varje 
individ. 

Lever personen med en sambo/make/maka ska du således fylla i två enkäter.

Vecka 10 är mätvecka 

Enkäten avser att mäta hemlösheten i Nyköping under vecka 10 och frågorna gäller 
därför endast förhållandena under denna vecka. Endast ett alternativ får anges. 

Enkäten kan fyllas i fram t.o.m. fredag den 16 mars i vecka 11. 

 _______________________________________________________

Svarande myndighet/intresseorganisation

 Division Social omsorg (Vuxenenheten försörjningsstöd)

 Division Social omsorg (Bostadssamordnare)







Division Social omsorg (Vuxenenheten utredningsgrupp)

Division Social omsorg (Uppsökare/Vardagsstödjare)

Division Social omsorg (Familjehemsenheten)

 Division Social omsorg (Personligt ombud)

 Division Social omsorg (Myndighetsfunktionen SoL)

 Division Social omsorg (Myndighetsfunktionen LSS)

 Kommunservice Brandkärr, Nyköpings kommun

 Frivården (Kriminalvården) 

 Verdandi

 Träffpunkten

Identifiering

Identifiera den person som enkäten avser.

Gör så här: ange första bokstaven i det första förnamnet, första bokstaven i 
det första efternamnet, födelseår och födelsedag.
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Skapat den 2019-04-08 

Som exempel, UNO-kod för en person som heter Viktor Oskar, Nilsson 
Larsson och som är född 20 januari 1977 blir: VN7720.

Ange personens ID enligt ovanstående exempel ____________________

1) Kön

 Man

 Kvinna

2) Ålder

 18-25

 26-40

 41-65

 Över 65

3) Var är personen född?

 Sverige





Annat nordiskt land

Utanför norden

 Vet ej
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Skapat den 2019-04-08

4) Om du svarat ”utanför norden” på föregående fråga, hur länge 
har personen vistats i Sverige?

 Upp till 2 år (högst 24 månader)

 Från 2 år till 5 år

 Från 5 år till 8 år

 Längre än 8 år

 Uppgift saknas

5) Lever personen med en sambo/make/maka?

 Ja

 Nej

 Vet ej

6) Har personen barn under 18 år?

 Nej

 Ja

 Vet inte

7) Är personen vårdnadshavare till barn under 18 år? 
(om ja på fråga 6)

 Ja

 Nej

 Vet inte
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Skapat den 2019-04-08 

Antal barn?
(om ja på fråga 6)

 1

 2

 3

 4 eller fler

 Vet inte

Huvudsaklig boendeform: 

Nedan följer de boendesituationer som definierar hemlöshet. Ange 
vilken av de fyra situationerna personen befinner sig i under 
mätperioden (vecka 10). 

Endast en av situationerna får väljas.  

Akut hemlöshet - Situation 1

En person är hänvisad till

 Akutboende, härbärge, jourboende, skyddade boenden eller 
motsvarande. (Här ingår även hotell, camping, vandrarhem eller 
husvagn)

 Kvinnojour (skyddat boende)

 Sover i offentliga lokaler, utomhus, trappuppgångar, tält eller 
motsvarande
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Skapat den 2019-04-08

Institutionsvistelse och stödboende - Situation 2

En person är intagen/inskriven på nedanstående och ska flytta inom tre 
månader efter mätveckan (vecka 10), men utan egen bostad ordnad inför 
flytten/utskrivningen. Hit räknas även de personer som skulle ha skrivits 
ut/flyttat ut, men som är kvar på grund av att de inte har någon egen 
bostad ordnad.

 Kriminalvårdsanstalt, häkte

 Stödboende inom socialtjänst/landsting/privat vårdgivare

 Familjehem

 Nygården

 Annat HVB och SIS-institution

Långsiktiga boenden - Situation 3

En person bor i en boendelösning som kommunen har ordnat (t.ex. 
försökslägenhet, träningslägenhet, socialt kontrakt eller kommunalt 
kontrakt) på grund av att personen inte får tillgång till den ordinarie 
bostadsmarknaden. Det handlar om boendelösningar med någon form av 
hyresavtal där boendet är förenat med tillsyn eller särskilda villkor/eller 
förenat med tillsyn.

 Försökslägenhet, träningslägenhet

 Kommunkontrakt (socialt kontrakt, kommunalt kontrakt)

Eget ordnat kortsiktigt boende - Situation 4 

Den uppgiftslämnade verksamheten har haft kontakt med personen av detta 
skäl och känner till att hemlöshetssituationen gäller under mätperioden 
(vecka 10)

 Bor tillfälligt och kontraktslöst hos vänner, bekanta, familj eller släktingar

 Har ett tillfälligt (kortare än 3 månader efter mätperioden) inneboende- 
eller andrahandskontrakt hos släkt, vänner eller privatpersoner
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Ekonomisk uppföljning per april 
(SN19/2)

   

Page 38 of 98



Ulf Anna, 2019-05-08 13:10 1

Nyköpings kommun
År: 2019    Period: April

Resultatrapport - Verksamhetsindelad:1)  

Budget
Jan - Apr

2019

Utfall
Jan - Apr

2019

Avv Budg
et-Utfall

Jan - Apr
2019

Budget
2019

Prognos
2 2019

Prognos
4 2019

Avv Budg
et- Progn
os 4 2019

Förändr
Prognos

4 jmf med
Prognos

2
Utfall
2018

Utfall
Jan - Apr

2018

    Socialnämnden -80 067 -82 306 -2 239 -240 200 -240 200 -240 200 0 0 -223 578 -78 481

        Nämnd -827 -669 158 -2 481 -2 481 -2 481 0 0 -2 339 -662

        Till nämndens förfogande -1 006 -88 919 -3 019 -3 019 -3 019 0 0 -867 -274

        Bidrag till verksamhet -919 -1 281 -362 -2 757 -2 757 -2 757 0 0 -2 799 -1 243

        Ekonomiskt bistånd -20 974 -21 829 -856 -62 921 -62 921 -62 921 0 0 -63 021 -21 529

        Insatser för barn och unga -22 745 -22 745 -0 -68 235 -68 235 -68 235 0 0 -65 286 -21 762

        Insatser för vuxna -10 983 -10 983 -0 -32 950 -32 950 -32 950 0 0 -27 430 -9 143

        Arbetsmarknadsåtgärder -1 824 -1 824 -0 -5 472 -5 472 -5 472 0 0 -5 273 -1 758

        DSO övrig administration -19 043 -19 043 -0 -57 130 -57 130 -57 130 0 0 -56 318 -18 773

        Integration -1 745 -3 842 -2 097 -5 235 -5 235 -5 235 0 0 -245 -3 336

1) Morar Adriana

Socialnämnden
Kommentarer utfall perioden, Användare: Ulf Anna
Socialnämndens samlade utfall per april månad visar en avvikelse jmf budget med -2,2 mnkr. Utfallet är inte helt korrekt då nämnden har en intäkt att vänta från KS balanskonto för nyanlända, avsedd att täcka del av
nämndens kostnader för tillfälliga boenden för nyanlända. Intäkten förbättrar resultatet till -0,6 mnkr.

Ekonomiskt bistånd visar en avvikelse jmf budget med -0,9 mnkr. I snitt har kostnaden för utbetalt ekonomiskt bistånd/månad legat 200 tkr högre jmf med fg år. Antalet hushåll/månad som fått ekonomiskt bistånd har i
snitt legat på 612 hushåll jmf med 586 hushåll i snitt fg år.

Integration (som avser ekonomiskt bistånd samt bosättning för nyanlända) visar en avvikelse jmf budget med -2,1 mnkr men då saknas en intäkt från KS balanskonto som är avsedd att täcka del av nämndens kostnader
för tillfälliga boenden. Korrekt utfall för verksamheten skulle vara -0,5 mnkr.

Nämndens medel till förfogande visar en positiv avvikelse med 0,9 mnkr. I verksamheten finns budgeterat totalt 2,9 mnkr för samarbetet med Stadsmissionen kring ett härbärge med tillhörande dagverksamhet. Då
verksamheten ännu inte startat har inga medel använts under årets första fyra månader.
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Övriga verksamheter visar inga avvikelser av betydelse.

Kommentarer prognos, Användare: Ulf Anna
Socialnämnden lämnar per april ingen avvikande prognos för helåret men där finns flera osäkerheter. Ekonomiskt bistånd som nu visar en negativ avvikelse kan variera mycket under ett år och vad gäller verksamheten
Integration som också visar en negativ avvikelse så varierar såväl de månatliga intäkterna från Migrationsverket som ekonomiskt bistånd som lämnas till nyanlända. Verksamheterna riskerar att fortsatt överskrida
budget. Nämndens medel till förfogande som är avsedda att användas för samarbetet med Stadsmissionen kommer inte att behöva användas fullt ut under året och den positiva avvikelsen för verksamheten, som efter
april är 0,9 mnkr, kommer att öka med 250 tkr/månad tills verksamheten startar. Det är ännu är oklart när detta kan bli då lokal saknas. Den positiva avvikelse som denna verksamhet lämnar under året kan komma att
väga upp eventuella negativa avvikelser i andra verksamheter.

Åtgärder, Användare: Ej användare
EJ KOMMENTERAD
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Ärende 13

Ej verkställda beslut enligt SoL kvartal 1 år 2019 
(SN19/9)
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Tjänsteskrivelse Dnr 
SN19/9

Beställarkontor Datum
Anna Ulf 2019-05-23 

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 1 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 första kvartalet år 2019. 

Inga nya ej verkställda beslut har tillkommit under det första kvartalet år 2019. Ett 
beslut avseende kontaktperson som ej var verkställt i rapporteringen vid det fjärde 
kvartalet år 2018, kvarstår som ej verkställt medan fyra beslut gällande kontaktfamilj 
som tidigare rapporterats har avslutats.

Sammanställd rapport, bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-05-23, 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
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2019-05-23

Beställarkontoret
Anna Ulf

1/2

Rapport: Ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen kvartal 1 år 2019

Beslut Datum för beslut Kommentar

Nya ej verkställda 
beslut 2019-03-31

Inga aktuella beslut  

Beslut anmälda 
2018-12-31 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. 
Ärendet finns med i handläggning och 
prövas regelbundet mot tänkbara 
uppdragstagare. Förslag är nu på väg 
att lämnas.

Tidigare anmälda 
beslut som nu 
verkställts

Kontaktfamilj enligt 
4 kap 1 § SoL

180924 En administrativ miss ledde till att den 
interna beställningen mellan 
socialsekreterare och 
familjehemssekreterare dröjde. Beslutet 
verkställdes 190405.

Kontaktfamilj enligt 
4 kap 1 § SoL

180924 En administrativ miss ledde till att den 
interna beställningen mellan 
socialsekreterare och 
familjehemssekreterare dröjde. Beslutet 
verkställdes 190405. Syskon med ovan.
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Kontaktfamilj enligt 
4 kap 1 § SoL

180706 Vårdnadshavare önskar inte längre 
beslutad insats.

Kontaktfamilj enligt 
4 kap 1 § SoL

180706 Vårdnadshavare önskar inte längre 
beslutad insats. Syskon med ovan.
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Ärende 14

Komplettering av Socialnämndens delegationsordning med anledning 
av ny lagstiftning på Tobaksområdet 
(SN18/48)
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Tjänsteskrivelse Dnr 
SN18/48

Nämndansvarig tjänsteman Datum
Solweig Eriksson Kurg  2019-05-20

Socialnämnden

Postadress
Nyköpings kommun
Nämndansvarig tjänsteman
611 83  NYKÖPING

Besöksadress Tfn  
solweig.eriksson.kurg@nykoping.se

Org nr 21 20 00-29 40
Bg 619-03 42
kommun@nykoping.se
www.nykoping.se

Komplettering av Socialnämndens delegationsordning med 
anledning av ny lagstiftning på Tobaksområdet

Ärendet i korthet
En ny lagstiftning, Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, träder i kraft 1 
juli 2019. Lagstiftningen ersätter den tidigare Tobakslagen (1993:581).
Tillståndsgivningen och tillsynen förs till Socialnämndens ansvar. Tillsyn av tidigare 
tobakslag har legat på Samhällsbyggnad. En resurs förs över till Division Social 
omsorg för att handlägga frågan om tillstånd och tillsyn medan tillsynen av rökfria 
miljöer, läkemedel och folköl ligger kvar hos Samhällsbyggnad.
Lagen gäller tobak och andra liknande produkter. Med tobak avses cigaretter, 
rulltobak, tobak för vattenpipa, andra tobaksvaror för rökning som cigarrer och 
piptobak, rökfria tobaksvaror som snus och tuggtobak. Med liknande produkter 
avses e-cigaretter och påfyllningsbehållare, örtprodukter för rökning, vattenpipor 
samt njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte 
innehåller tobak.
Socialnämndens delegationsordning har därför kompletterats i enlighet med den nya 
Tobakslagen och ansvaret enligt av Kommunfullmäktige reviderat reglemente. 
Beviljande eller avslag på tillståndsansökan delegeras till Socialutskottet. Här har 
jämförelse gjorts med Serveringstillstånd. På samma sätt har beslut om ev 
sanktioner delegerats till Socialutskottet. Övriga beslut i anledning av en ansökan 
har delegerats till handläggare. 
Övergångsregler gäller från tidigare lagstiftning och därför finns den tidigare 
Tobakslagens delegation med. Denna ska endast i undantagsfall användas varför 
delegation föreslås läggas till Divisionschef i stället för Socialutskott i fråga om 
sanktioner.   

Fördjupad beskrivning
De nya reglerna om tillstånd för att sälja tobak eller liknande produkter gäller både 
detaljhandel och partihandel, dvs affärer där medborgare som konsumenter kan 
handla eller grossister där enbart detaljhandlare kan göra inköp.  Tillstånd söks hos 
kommunen som bla. ska göra en prövning av sökandes lämplighet. Då granskas 
ekonomisk skötsamhet och eventuell förekomst av tidigare brottslig belastning sk. 
vandel mm.
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För att få tillstånd krävs också att den som säljer tobaksvaror ska utöva särskild 
kontroll, egenkontroll, över försäljningen och ansvara för att det finns ett för 
verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. Detta program är bla ett villkor för att 
ansökan ska anses vara komplett. I tillståndsprocessen ingår också ett 
remissförfarande. Vid prövning av ansökan från detaljhandel får kommunen inhämta 
yttrande från polismyndigheten. Vid prövning av ansökan från partihandel ska 
kommunen inhämta yttrande från både Polis- och Tullmyndighet.
Ett försäljningstillstånd kan återkallas om tillståndet inte längre nyttjas, om den som 
haft tillståndet inte längre uppfyller kraven för tillstånd, om det inom den 
tillståndspliktiga verksamheten förekommit brottslig verksamhet som 
tillståndshavaren känt till men inte åtgärdat samt om tillståndshavaren har fått en 
eller flera varningar men inte rättat till dessa.
En varning kan således meddelas i stället för att återkalla tillståndet.
Kommunens beslut kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Övergångsregler
En detaljhandlare som har anmält försäljning av tobaksvaror före den 1 juli 2019 
(dvs innan de nya reglerna börjat gälla) får fortsätta försäljningen om denne ansöker 
om tillstånd senast den 1 november 2019. Efter en sådan ansökan får försäljningen 
fortsätta i avvaktan på kommunens beslut. Innan kommunen har meddelat beslut i 
tillståndsfrågan tillämpas bestämmelserna i den gamla tobakslagen. Detta är 
orsaken till att även den tidigare lagstiftningen finns med i delegationsordningen. 
Dessa kan tas bort ur delegationen efter den 1 november 2019.

Ett register över samtliga detaljhandlare finns och Beställarkontoret bedömer att 
flertalet av dessa kommer att söka tillstånd. Detta är då ca 60 st.

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar 

att  anta reviderad delegationsordning enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-
05-20 avseende tillstånd och tillsyn enligt ny tobakslag

att  delegationen gäller från och med 2019-07-01

Solweig Ericsson-Kurg Anna Ulf
tf Chef Beställarkontoret Sakkunnig tjänsteman
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Beslutet skickas till
Division Social omsorg
webb ansvarig för publicering på hemsidan
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Delegationsordning för 
socialnämnden

Antagen 2019-01-24, reviderad 190613
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Allmänt 
Att delegera innebär att överflytta beslutsrätt. Delegering kan ske både från 
kommunfullmäktige till nämnd och från nämnd till utskott, förtroendevalda och 
anställda. Den som får beslutanderätten kallas delegat. 

När en nämnd delegerat sin beslutanderätt träder delegaten helt in i 
nämndens ställe. Beslut som fattas enligt denna delegationsordning är 
juridiskt sett nämndens beslut och kan överklagas på samma sätt som 
nämndens beslut.

Beslut som fattas på delegation är ett slutgiltigt beslut på nämndens vägnar. 
Det kan inte ändras annat än genom omprövning av delegaten själv eller 
genom överklagande, där så är möjligt. Nämnden kan dock föregripa 
delegatens beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över. Nämnden kan 
också, om den finner anledning till det, återta rätten att ta beslut på delegation.

Denna delegationsordning innehåller en förteckning över ärenden i vilka 
Socialnämnden har delegerat beslutanderätten åt utskott, enskild ledamot 
eller anställd hos kommunen. 

Om en ärendetyp inte finns med i förteckningen är socialnämnden 
beslutsfattare. 

I förteckningen anges, när det gäller anställd, till vilken kategori av 
befattningshavare delegation lämnas. För varje ärendegrupp gäller 
delegationen endast de som är verksamma inom den enhet som ansvarar för 
ärendet.  

Delegationsbegränsningar i socialtjänstlagen
Vissa av socialnämndens beslut är av sådan integritetskänslig natur att man 
har funnit skäl att införa begränsningar i möjligheten till delegation. Sådana 
delegeringsbegränsningar finns angivna i 10 kap 4 § socialtjänstlagen (SoL). 
Där uppräknas ett antal ärendetyper där beslutanderätten endast kan 
delegeras till en särskild avdelning som består av ledamöter eller ersättare i 
nämnden (utskott). 

Ytterligare regler om delegation finns i 10 kap 5 § SoL. Där uppräknas vilka 
ärendetyper enligt Föräldrabalken (FB) där beslutanderätten kan delegeras. 
Övriga beslut enligt Föräldrabalken kan inte delegeras. Det gäller exempelvis 
befogenhet enligt 2 kap 9 § FB att besluta att inte påbörja en utredning eller 
att lägga ned en påbörjad utredning om faderskap. Sådana ärenden måste 
avgöras av nämnden i sin helhet. Ytterligare några delegeringsförbud finns 
angivna i 10 kap 5 § SoL. Exempel är att befogenhet att göra framställan till 
försäkringskassan om att barnbidrag eller underhållsstöd ska betalas till annan 
lämplig person eller till nämnden istället för till vårdnadshavaren inte får 
delegeras.  
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Rätt att besluta 
Rätten att besluta enligt delegationsordningen omfattar såväl bifall som avslag 
om inte annat är särskilt angivet. 

Beloppsgränser gäller per beslut.  

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar även att avge yttrande till 
högre instans med anledning av överklagande av delegeringsbeslut.

Ansvaret för beslut på tjänstemannanivå vilar alltid på en tjänsteman, 
nämligen den som fattat beslutet. Det hindrar naturligtvis inte att denne 
konfererar med annan tjänsteman för att få referensmaterial/underlag för 
beslut.

Generellt gäller att ersättare för ordförande i första hand är 1:e vice ordförande 
och i andra hand 2:e vice ordförande. 

Jäv eller annat förfall hos delegat
Vid jäv eller förfall för delegat som är anställd, inträder i första hand 
delegatens närmaste chef, i andra hand närmast överordnad chef. 

Vid tveksamhet hos delegat
Delegat avgör själv när eller om delegationen ska användas. Det vill säga 
delegat kan när som helst lyfta en fråga till nästa nivå för beslut av principiell 
natur.

Tillförordnad tjänsteman
Samma delegation som för delegat gäller för den som är tillförordnad på den 
tjänst som delegationen avser. 

Anmälan av delegationsbeslut 
Enligt 6 kap 40 § kommunallagen ska delegationsbeslut anmälas till nämnden. 

Inrapportering av beslut till nämnden

Den som i delegationsordningen fått rätt att besluta i socialnämndens ställe 
ska alltid dokumentera och skriftligt anmäla sina fattade beslut till 
socialnämnden. Anmälan ska ske genom en inrapportering av de enskilda 
besluten eller en sammanställning över fattade beslut i form av så kallade 
delegationslistor till nämndens diarium.

Däri ska följande anges:

- ärendemening beskrivande ärendet samt fattat besluts innehåll
- namn på den som fattat beslutet
- beslutsdatum
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- underskrift av den eller de som gjort sammanställningen (gäller för 
delegationslistor, för delegationsbeslut gäller att det räcker med att 
själva beslutet har skrivits under, delegationsanmälan behöver ej vara 
underskriven)

Anmälan av beslut ska ske skriftligen till närmast följande sammanträde med 
socialnämnden om inte annat meddelats.

Registrering i nämndens protokoll

Anmälan av delegationsbeslut antecknas under särskild paragraf i protokollet. 
Av paragrafen ska framgå vilka beslut som anmäls genom att det anges vilka 
diarienummer eller löpnummer besluten eller delegationslistorna har.

Vidaredelegering och anmälan

Förvaltningschef eller motsvarande kan ges rätt att vidaredelegera beslut i 
vissa ärendegrupper. Kommunallagens 7 kap 6 § stadgar vad som gäller för 
vidaredelegation. Beslut fattade på vidaredelegation skall anmälas till 
förvaltningschefen. 

Villkor för vidaredelegeringen är att förvaltningschefen anger vilken delegat 
(befattning) som fått beslutanderätten samt att beslut som fattats på sådan 
vidaredelegation även ska anmälas till nämnden enligt ovan (vidareanmälan).

Verkställighet 
Kommunallagen skiljer mellan nämndbeslut (som kan delegeras) och beslut 
som innebär ren verkställighet. Nämndbeslut (politiska beslut), är sådana 
beslut som kan innebära olika bedömningar utifrån lagstiftning eller 
uppfattning. Ren verkställighet är frågor av rutinkaraktär, som inte innefattar 
dessa bedömningsgrunder och avser åtgärder som normalt ligger inom 
tjänstemannens dagliga arbete och ansvarsområde. Verkställighetsbeslut kan 
inte överklagas och behöver inte heller upprättas i skriftlig form, till skillnad 
från delegationsbeslut. Delegationsbeslut ska anmälas till nämnden för att de 
skall vinna laga kraft. Det är också viktigt att den nämnd som lämnat 
delegation, får information om vilka beslut som fattats. Gränsdragningen 
mellan delegation och verkställighet är dock inte alltid helt klar. 

Överklagan av beslut
Beslut fattat på delegation i individärenden kan överklagas genom 
förvaltningsbesvär vid Förvaltningsrätten som första instans. 
Överklagandetiden räknas från den dag, då den enskilde fick del av beslutet. 
Överklagandet skall ha ingetts till beslutande instans inom 3 veckor från detta 
datum.

Beslut av mer övergripande karaktär och som inte avser myndighetsutövning 
gentemot enskild kan överklagas genom laglighetsprövning. 
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Överklagandetiden räknas från den dag, då protokoll från det sammanträde 
när delegationsbeslutet anmäldes, tillkännagavs på kommunens officiella 
anslagstavla i Stadshuset. Överklagandet skall ha ingetts till beslutande 
instans inom 3 veckor från detta datum.

Brådskande ärenden och kompletterande beslutanderätt
Enligt 6 kap 39 § kommunallagen får en nämnd uppdra åt ordföranden att 
besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid nämndens 
nästa sammanträde. 

För att kunna fatta snabba beslut, när så erfordras, finns även särskilt angivna 
regler gällande en så kallad kompletterande beslutanderätt i lagen om vård av 
unga (LVU) samt i lagen om vård av missbrukare (LVM). Den kompletterande 
beslutanderätten kan utövas av ordföranden eller annan ledamot eller annan 
tjänsteman som av nämnden förordnats därtill. För att vara behörig att fatta 
beslut enligt kompletterande beslutanderätt måste ledamoten vara ordinarie 
ledamot i socialnämnden. Syftet med den kompletterande beslutanderätten är 
att det alltid ska finnas någon som kan fatta 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 beslut om vård eller 
omhändertagande, 43 § 2 p LVU

Beslut om omedelbart omhändertagande, 13 § LVM

Endast ordföranden samt namngivna ledamöter och tjänstemän är förordnade 
med kompletterande beslutanderätt. Socialnämndens beslut om förordnande 
återfinns i dnr SN18/48 och är publicerat på nämndens hemsida.

Upplysningar 
Upplysningar i frågor rörande delegation och dylikt kan erhållas från 
kommunjurist och nämndansvarig tjänsteman.
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Använda förkortningar i delegationsordningen
Lagar och förordningar

AL Alkohollag (2010:1622)

BrB Brottsbalken (1962:700)

FB Föräldrabalken (1949:381)

FL Förvaltningslag (2017:900)

KL Kommunallag (2017:725)

LuL Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga 
lagöverträdare

LVM Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

LVU Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

NamnL Namnlag (1982:670)

OSF Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641)

OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

GDPR Dataskyddsförordning - General Data Protection Regulation 
EU2016/679

SoF Socialtjänstförordning (2001:937)

SoL Socialtjänstlag (2001:453)

SFB Socialförsäkringsbalken (2010:110)

Övrigt

CSN Centrala studiestödsnämnden

FK Försäkringskassan

HVB Hem för vård eller boende

IVO Inspektionen för Vård och omsorg

SN Socialnämnden

SU Socialutskottet
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Delegationsordning
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning

1. ALLMÄNNA ÄRENDEN

1.1. Allmänna ärenden

1.1.1. Beslut i ärenden som är 
så brådskande att 
nämndens beslut inte kan 
avvaktas

6 kap 39 § 
KL

Ordförande

1.2. Nämndärenden

1.2.1. Förtroendevaldas 
deltagande i kurser, 
konferens, resor mm

Ordförande

1.2.2. Representation över 0,5 
BB per gång inom 
anslagen ram

Ordförande

1.2.3. Förändring av 
verksamhets/projekts 
omfattning till en kostnad 
av högst 5 BB

Nämnd-
ansvarig 
tjänsteman

Inom budgetram

1.2.4. Beslut om justering av 
avtalsreglerade 
ersättningar till utförare 
med anledning av 
förändring av avgifter 
eller hyror

Nämnd-
ansvarig 
tjänsteman

Inom budgetram

1.2.5. Beslut om anlitande av 
konsulter till en kostnad 
av högst 4 BB per 
uppdrag

Nämnd-
ansvarig 
tjänsteman

Inom budgetram

1.2.6. Beslut om indexjustering 
av avtalsreglerade 
ersättningar eller årlig 
omförhandling av avtal

Ordförande Inom budgetram

1.2.7. Avskrivning eller 
nedsättning av fordran 
avseende avgifter eller 
liknande till ett belopp om 
högst 3 BB per gång

Divisionschef

1.3. Personuppgifter

1.3.1. Beslut att utse 
dataskyddsombud

GDPR art. 37 Ordförande

1.3.2. Tecknande av 
personuppgiftsbiträdes-

GDPR art. 28
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning

avtal

A - PuB-avtal enligt 
Nyköpings kommuns 
mall

Ordförande, 
divisionschef

B - PuB-avtal från 
leverantör

Ordförande, 
divisionschef

Efter samråd med 
kommunjurist

1.3.3. Avslag på begäran om 
rättelse, radering, 
begränsning och 
överföring av person-
uppgifter

GDPR, art. 
18, 20

Ordförande, 
divisionschef

Efter samråd med 
kommunjurist

2. ÖVERKLAGANDE AV ÄRENDEN

2.1. Rättidsprövning och omprövning

2.1.1. Prövning av att 
överklagande skett i rätt 
tid och beslut att avvisa 
överklagande som 
kommit in för sent 

45 § 1 st FL Enhetschef

A - Vid beslut av SN, SU 
eller förordnad ledamot 
i SU enligt LVU §§ 11 
och 14 st 2 p 2

Enhetschef

B - vid (övriga) beslut av 
delegat

Delegaten 
(gäller varje 
delegat med 
beslutanderä
tt i 
myndighets-
ärende)

2.1.2. Omprövning av beslut 37-38 § FL (huruvida 
omprövning ska 
ske eller inte - 
själva 
omprövningen 
görs av delegat 
med 
beslutanderätt i 
myndighets-
ärende)

A - fattade av ordförande, 
förordnad ledamot, SU 
eller SN

Ordförande

B - övriga beslut Delegaten 
(gäller varje 
delegat med 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning

beslutanderä
tt i 
myndighets-
ärende)

2.2. Yttrande med anledning av överklagan

2.2.1. Yttrande till 
förvaltningsrätt med 
anledning av enskilds 
överklagan av beslut

A - fattat av SU eller 
förordnad ledamot 
enligt LVU §§ 11 eller 
14 st 2 p 2

Social-
utskottet

B - övriga beslut Delegaten 
(gäller varje 
delegat med 
beslutanderä
tt i 
myndighetsär
ende)

2.2.2. Yttrande till kammarrätt 
med anledning av 
överklagande av avslag 
på begäran om 
utlämnande av allmän 
handling enligt TF och 
OSL

Social-
utskottet

2.3. Överklagan

2.3.1. Beslut att 
överklaga/begära 
prövningstillstånd samt 
begära inhibition när 
förvaltningsrätt eller 
kammarrätt ändrat 
socialnämndens beslut 
gällande

A - ärenden om 
ekonomiskt bistånd

Verksamhets
chef

B - övriga ärenden Social-
utskottet

2.3.2. Beslut att inte 
överklaga/begära 
prövningstillstånd när 
förvaltningsrätt eller 
kammarrätt ändrat 
socialnämndens beslut 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning

gällande 

A - ärenden om 
ekonomiskt bistånd

Verksamhets
chef

B - övriga ärenden Ordförande

2.3.3. Beslut att återkalla 
socialnämndens 
överklagan av 
förvaltnings- eller 
kammarrättsdom

Social-
utskottet

3. UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER/ALLMÄN HANDLING

3.1. Utlämnande av allmän handling

3.1.1. Beslut om avslag på 
begäran om utlämnande 
av allmän handling och 
prövning enligt OSL inkl. 
prövning av 
anonymitetsskydd

TF, OSL Verksamhets
chef

Kommun-
jurist

3.1.2. Beslut om att lämna 
uppgifter ur 
personuppgifter i 
forskningssyfte

12 kap 6 § 
SoL

Verksamhets
chef

3.2. Brott inom nämndens verksamhet

3.2.1. Beslut om att polisanmäla 
brott som hindrar 
nämndens verksamhet

6 § 
Bidragsbrotts
-lagen, 

10 kapitlet 2 
§ OSL, 

12 kapitlet 10 
§ SoL

Verksamhets
chef

3.2.2. Beslut om att lämna 
uppgift till 
åklagarmyndighet eller 
polismyndighet som 
angår misstanke om 
brott, för vilket inte är 
föreskrivet lindrigare 
straff än fängelse i ett år, 
eller försök till brott för 
vilket inte är föreskrivet 
lindrigare straff än 
fängelse i två år

10 kapitlet 23 
§ OSL

12 kap 10 § 
SoL

Verksamhets
chef

3.2.3. Beslut om att polisanmäla 
vissa brott som riktar sig 

10 kapitlet 21 
§ OSL

Enhetschef
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning

mot underåriga (brott mot 
liv och hälsa, 
misshandelsbrott, brott 
mot frihet och frid, olaga 
frihetsberövande, olaga 
tvång, sexualbrott, 
könsstympning)

12 kapitlet 10 
§ SoL

3.2.4. Beslut om att uppgift 
lämnas till 
åklagarmyndighet eller 
polismyndighet som 
angår misstanke om 
överlåtelse av narkotika 
eller dopningsmedel eller 
icke ringa fall av olovlig 
försäljning eller 
anskaffning av 
alkoholdrycker till 
underårig

10 kapitlet 22 
§ OSL

12 kapitlet 10 
§ SoL

Enhetschef

3.2.5. Beslut om att till 
polismyndighet lämna 
uppgift som behövs för 
omedelbart polisiärt 
ingripande av underårig 
vid överhängande och 
allvarlig risk för den 
unges hälsa eller 
utveckling eller under 
pågående brott

10 kapitlet 20 
§ OSL

Handläggare

4. ALKOHOLLAGEN

4.1. Beviljande av tillstånd

4.1.1. Beslut om stadigvarande 
serveringstillstånd till 
allmänheten och slutet 
sällskap

8 kapitlet 2, 
4, 7 §§ AL

Social-
utskottet

4.1.2. Beslut om utvidgning av 
serveringstillstånd till att 
omfatta uteservering

8 kapitlet 2 § 
AL

Handläggare

4.1.3. Beviljande av tillfälligt 
serveringstillstånd till 
allmänheten

8 kapitlet 4 § 
AL

Handläggare

4.1.4. Avslag av 
serveringstillstånd till 
allmänheten

8 kapitlet 4 § 
AL

Social-
utskottet

4.1.5. Beslut om tillstånd till 
arrangerande av 
provsmakning för enstaka 

8 kapitlet 2, 
6, 7 §§ AL

Handläggare
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning

tidsperiod

4.1.6. Beslut om tillfälligt 
serveringstillstånd till 
slutet sällskap

8 kap 2 § AL Handläggare

4.2. Ändring av tillstånd eller omständigheter

4.2.1. Beslut om tillfällig ändring 
av stadigvarande tillstånd 
avseende serveringsyta, 
tid och dryck. Avser även 
komplettering med 
catering och gemensam 
serveringsyta

8 kapitlet 2, 
4, 14, 19 §§ 
AL

Handläggare

4.2.2. Beslut om ändring av 
stadigvarande tillstånd 
avseende serveringsyta, 
tid och dryck. Avser även 
komplettering med 
catering och gemensam 
serveringsyta

8 kapitlet 2, 
4, 14, 19 §§ 
AL

Handläggare

4.2.3. Godkännande av 
anmälan om förändringar 
i verksamheten (ändrad 
inriktning, byte av 
bolagsman mm)

8 kap 2, 4, 
14, 19 §§ AL

Handläggare

4.2.4. Beslut om 
serveringstillstånd vid 
ansökan från konkursbo

9 kap 12 § 
AL

Handläggare

4.2.5. Beslut om medgivande till 
ombyggnad av 
serveringsställe

8 kap 12 §, 9 
kap 11 § AL

Handläggare

4.2.6. Beslut om godkännande 
av tillfällig lokal för 
cateringföretag med 
stadigvarande tillstånd

8 kap 14 §, 9 
kap AL

Handläggare

4.2.7. Beslut om att meddela 
undantag från skyldighet 
att avlägga kunskapsprov

8 kap 12 § 
AL

Handläggare

4.2.8. Beslut om att meddela 
hinder mot att avlägga 
kunskapsprov

8 kap 12 § 
AL

Handläggare

4.3. Tillsyn

4.3.1. Begäran hos 
polismyndigheten om 
handräckning för att 

9 kap 9 § AL Handläggare
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning

kunna utföra tillsyn

4.3.2. Beslut om att meddela 
tillståndshavare erinran

9 kap 17 § 
AL

Handläggare

4.3.3. Beslut om att meddela 
tillståndshavare varning

9 kap 17 § 
AL

Social-
utskottet

4.3.4. Beslut om återkallelse av 
gemensam serveringsyta

9 kap 18 § 1 
p AL

Social-
utskottet

4.3.5. Beslut om återkallelse av 
serveringstillstånd när 
verksamheten upphör

9 kap 18 § 1 
p AL

Handläggare

4.3.6. Beslut om förbud eller 
inskränkning av 
försäljning av 
alkoholdrycker för visst 
tillfälle

3 kap 10 § 
AL

Social-
utskottet

4.3.7. Beslut om återkallelse av 
tillfälligt 
serveringstillstånd

9 kap 18 § 
AL

Social-
utskottet

4.3.8. Beslut om avskrivning av 
tillsynsärende

Enhetschef

4.3.9. Beslut att polisanmäla vid 
misstanke om brott mot 
AL

Enhetschef

5. LAG (2018:2088) OM TOBAK OCH LIKNANDE PRODUKTER

5.1. Allmänt

5.1.1. Beslut att bevilja 
försäljningstillstånd för 
detalj- respektive 
partihandlare

5 kap 3 § 2 st 
lag om tobak 
och liknande 
produkter, 
LTLP

Socialutskott

5.1.2. Beslut Att meddela villkor 
för försäljningstillstånd för 
detalj- respektive 
partihandlare 

5 kap LTLP Socialutskott

5.1.3. Beslut om 
försäljningstillstånd vid 
ansökan från konkursbo

5 kap 9 § 
LTLP

Socialutskott

5.1.4. Beslut att avslå ansökan 
om försäljningstillstånd 
för detalj- respektive 
partihandlare

5 kap 3 § 2 st 
lag om tobak 
och liknande 
produkter, 
LTLP

Socialutskott
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning

5.1.5. Besluta att ta ut avgift för 
prövning av ansökan om 
försäljningstillstånd

8 kap 1-2 §§ 
LTLP

Handläggare

5.1.6. Beslut att ta ut avgift för 
tillsyn av detalj- och 
partihandlare med 
försäljningstillstånd

8 kap 1-2 §§ 
LTLP

Handläggare

5.1.7. Beslut att ta ut avgift för 
tillsyn av handlare som 
anmält försäljning av 
elektroniska cigaretter 
och påfyllnadsbehållare

8 kap 1-2 §§ 
LTLP

Handläggare

5.1.8. Beslut om förbud att sälja 
elektroniska cigaretter 
och påfyllnadsbehållare 

7 kap 13 § 
LTLP

Socialutskott

5.1.9. Beslut att meddela 
sanktioner 

7 kap 9-13 
och 15§§ 
LTLP

Socialutskott

5.1.10. Beslut att förena 
föreläggande med vite

Socialutskott

5.1.11. Meddela föreläggande 
och förbud vid vite och 
löpande vite

Socialutskott

5.1.12. Meddela varning enligt 
tobakslagen

7 kap 9-13 
och 15§§ 
LTLP

Socialutskott

5.1.13. Beslut att återta 
försäljningstillstånd för 
detalj- respektive 
partihandlare

7 kap 9-13 
och 15§§ 
LTLP

Socialutskott

5.1.14. Beslut att förbjuda fortsatt 
försäljning av 
elektroniska cigaretter 
eller påfyllningsbehållare

7 kap 13 § 1-
2 st LTLP

Socialutskott

5.1.15. Begära att få de 
upplysningar, handlingar, 
varuprover och liknande 
som behövs för 
myndighetens tillsyn

7 kap 17 § 
LTLP

Handläggare

5.1.16. Besluta att begära 
polishjälp för att få den 
hjälp som behövs för 
tillämpningen av reglerna 
i LTLP

7 kap 19 § Handläggare
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning

5.2. Tobakslag (1993:581) övergångsregler från gamla till nya 
lagstiftningen

5.2.1. Beslut att ta ut avgift 
enligt gällande taxa för 
tillsyn av tobak

19 b § 
Tobakslag, 
kommunens 
taxa

Handläggare

5.2.2. Meddela föreläggande 
eller förbud

20 § 
Tobakslag

Handläggare

5.2.3. Beslut att förena 
föreläggande eller förbud 
med vite om högst 25 tkr i 
varje enskilt ärende

20 § 
Tobakslag 

Divisionschef 

5.2.4. Meddela föreläggande 
och förbud vid vite och 
löpande vite till högst 25 
tkr i varje enskilt ärende 
och om det är fråga om 
ett löpande vite per 
överträdelse eller per 
tidsperiod som 
föreläggandet inte följs

20 § 
Tobakslag

Divisionschef

5.2.5. Meddela varning 20 § 
Tobakslag

Handläggare

5.2.6. Beslut om förbud mot 
tobaksförsäljning i högst 
sex månader

20 § 
Tobakslag

Handläggare

5.2.7. Beslut om att en 
tobaksvara ska tas om 
hand

20 § 
Tobakslag

Handläggare 

5.2.8. Beslut att få de 
upplysningar, handlingar 
och liknande som behövs 
för myndighetens tillsyn

22 § 
Tobakslag

Handläggare

5.2.9. Beslut att begära 
polishjälp för att få den 
hjälp som behövs för 
tillämpningen av 
tobakslagens 21 och 23 
§§

23 b § 
Tobakslag

Handläggare

6. LEX SARAH

6.1. Lex Sarah

6.1.1. Anmälan till IVO enligt 
Lex Sarah

14 kap 7 § 
SoL

Ordförande
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7. SOCIALTJÄNSTLAGEN: UTREDNING, ÖVERFLYTTNING AV 
ÄRENDE

7.1. Beslut om att utredning ska inledas och avslutas

7.1.1. Beslut om att inleda 
utredning

11 kap 1 § 
SoL

Handläggare

7.1.2. Beslut om att inte inleda 
utredning

11 kap 1 § 
SoL

1:e soc sekr

Handläggare 
i beredskap

7.1.3. Beslut om att avsluta 
inledd utredning

11 kap 1 § 
SoL

1:e soc sekr

7.2. Övriga beslut om utredning

7.2.1. Beslut om att förlänga 
utredningstiden

11 kap 2 § 
SoL

Social-
utskottet

7.2.2. Beslut om att utredning 
avseende barn och unga 
inte ska föranleda någon 
åtgärd

11 kap 1 § 
SoL

1:e soc sekr

7.2.3. Beslut om att utredning i 
övriga fall inte ska 
föranleda någon åtgärd

11 kap 1 § 
SoL

1:e soc sekr

7.2.4. Beslut om kostnader i 
samband med utredning 
gällande barn och unga

A - upp till 10 000 kr Enhetschef

B - över 10 000 kr Verksamhets
chef

7.3. Överflyttning till och från annan kommun

7.3.1. Beslut om begäran om 
överflyttning av ärende till 
annan kommun

2 a kap 10 § 
SoL

Social-
utskottet

7.3.2. Beslut att ta emot ett 
ärende från annan 
kommun

2 a kap 10 § 
SoL

Social-
utskottet

7.3.3. Beslut att inte ta emot ett 
ärende från annan 
kommun

2 a kap 10 § 
SoL

Social-
utskottet

7.3.4. Beslut att ansöka hos 
IVO om överflyttning av 
ärende till annan 
kommun

2 a kap 11 § 
SoL

Social-
utskottet
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7.3.5. Beslut att överklaga IVO-
beslut om överflyttning av 
ärende till annan 
kommun

16 kap 4 § 
SoL

Social-
utskottet

7.4. Beslut om uppföljning efter avslutad utredning

7.4.1. Beslut om uppföljning 
efter avslutad utredning 
utan insats då barn eller 
vårdnadshavare avvisar 
erbjuden insats - avser 
barn och unga

11 kap 4 a § 
SoL

1:e soc sekr

7.4.2. Beslut om att avsluta 
uppföljning utan insats då 
barn eller 
vårdnadshavare avvisar 
erbjuden insats – avser 
barn och unga

11 kap 4 c § 
SoL

1:e soc sekr

7.4.3. Beslut om uppföljning 
efter det att en placering 
upphört då barn eller 
vårdnadshavare avvisar 
erbjuden insats – avser 
barn och unga

11 kap 4 b § 
SoL

1:e soc sekr

7.4.4. Beslut om att avsluta 
uppföljning efter det att 
en placering upphört då 
barn eller 
vårdnadshavare avvisar 
erbjuden insats – avser 
barn och unga

11 kap 4 c § 
SoL

1:e soc sekr

8. SOCIALTJÄNSTLAGEN: FÖRSÖRJNING, EKONOMISKT BISTÅND

8.1. Månatligt bistånd

8.1.1. Beslut om månatligt 
ekonomiskt bistånd enligt 
riksnorm och riktlinjer

4 kap 1 § 
SoL

Handläggare

8.1.2. Beslut om månatligt 
ekonomiskt bistånd med 
villkor om praktik eller 
kompetenshöjande 
åtgärder

4 kap 4 § 
SoL 

Handläggare

8.1.3. Beslut om månatligt 
ekonomiskt bistånd, 
vägrande av eller 
nedsättning av fortsatt 
försörjningsstöd

4 kap 5 § 
SoL

Handläggare

8.2. Bistånd till särskilda kostnader
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8.2.1. Beslut om ekonomiskt 
bistånd till livsföring i 
övrigt:

4 kap 1 § 
SoL

A - enligt riktlinjer max 
5 000 kr 

Handläggare

B - enligt riktlinjer max 
20 000 kr 

1:e soc sekr

C - enligt riktlinjer över 
20 000 kr

Social-
utskottet

8.2.2. Beslut om ekonomiskt 
bistånd till hyresskuld

4 kap 1 § 
SoL

A - 1 månad Handläggare

B - 2-6 månader 1:e soc sekr

C - Mer än 6 månader Social-
utskottet

8.2.3. Beslut om ekonomiskt 
bistånd till elskuld

4 kap 1 § 
SoL

A - enligt riktlinjer max 5 
000 kr

Handläggare

B - enligt riktlinjer max 
20 000 kr

1:e soc sekr

C - enligt riktlinjer över 
20 000 kr

Social-
utskottet

8.2.4. Beslut om ekonomiskt 
bistånd till 
städning/sanering av 
bostad

4 kap 1 § 
SoL

A - enligt riktlinjer max 
5 000 kr

Handläggare

B - enligt riktlinjer max 
15 000 kr

1:e soc sekr

C - enligt riktlinjer över 
15 000 kr

Social-
utskottet

8.2.5. Beslut om ekonomiskt 
bistånd till flyttkostnad

4 kap 1 § 
SoL

A - enligt riktlinjer max 
5 000 kr

Handläggare

B - enligt riktlinjer max 1:e soc sekr
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15 000 kr

C - enligt riktlinjer över 
15 000 kr

Social-
utskottet

8.2.6. Beslut om ekonomiskt 
bistånd till tandvård

4 kap 1 § 
SoL

A - enligt riktlinjer max 
10 000 kr

Handläggare

B - enligt riktlinjer max 
20 000 kr

1:e soc sekr

C - enligt riktlinjer över 
20 000 kr

Social-
utskottet

8.2.7. Beslut om ekonomiskt 
bistånd i samband med 
placering, omplacering 
eller flytt från familjehem 
eller HVB för barn och 
ungdom

4 kap 1 § 
SoL

- 1 000-4000 kr Handläggare

- 4 000-10 000 kr Enhetschef

- Över 10 000 kr Social-
utskottet

8.2.8. Beslut om ekonomiskt 
bistånd till 
begravningskostnader 
enligt kommunens 
riktlinjer och utgifter i 
omedelbar anslutning till 
dödsfallet

4 kap 1, 2 §§ 
SoL

Handläggare

8.3. Bistånd utöver skyldighet

8.3.1. Beslut om ekonomiskt 
bistånd utöver 
skyldigheten enligt 4 kap 
1 § SoL

4 kap 2 § 
SoL

A - enligt riktlinjer max 
10 000 kr

1:e soc sekr

B - enligt riktlinjer över 
10 000 kr

Social-
utskottet

8.4. Återkrav

8.4.1. Beslut att bevilja 
ekonomiskt bistånd enligt 
4 kap 1 § SoL mot 

Delegat på 
beslutet 
enligt 4 kap 1 
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återkrav § SoL 

8.4.2. Beslut att bevilja 
ekonomiskt bistånd enligt 
4 kap 2 § SoL mot 
återkrav 

- om beslutet handlar 
om månatligt 
försörjningsstöd, 
livsföring i övrigt, 
hyresskuld eller elskuld 
gäller beslutsnivåerna 
enligt 4 kap 1 § SoL 
(se 7.1-7.3)

9 kap 2 § 2 st 
SoL 

Delegat på 
beslutet 
enligt 4 kap 2 
§ SoL 

8.5. Övriga bistånd

8.5.1. Beslut om bistånd i form 
av förmedling av egna 
medel

4 kap 1 § 
SoL

1:e soc sekr

8.5.2. Beslut om bistånd i form 
av kommunkontrakt

4 kap 2 § 
SoL

Enhetschef

8.5.3. Beslut att inte bevilja 
bistånd i form av 
kommunkontrakt

4 kap 1 § 
SoL

Enhetschef

8.5.4. Beslut om bistånd till 
asylsökande - dagbidrag

9,17 §§ LMA Enhetschef

8.6. Bistånd genom tecknande av avtal

8.6.1. Beslut om att teckna avtal 
med elleverantör eller 
magasineringsfirma

4 kap 2 § 
SoL

Enhetschef

9. SOCIALTJÄNSTLAGEN: ÖPPENVÅRDSINSTATSER, 
KONTAKTPERSON OCH -FAMILJ, HVB-PLACERING, 
STÖDBOENDE, SKYDDAT BOENDE SAMT 
FAMILJEHEMSPLACERING

9.1. Öppenvårdsinsatser

9.1.1. Beslut om bistånd i form 
av öppenvårdsinsatser i 
egen kommunal regi

4 kap 1 § 
SoL

Handläggare

9.1.2. Beslut om bistånd i form 
av utslussboende

4 kap 1 § 
SoL

1:e soc sekr

9.1.3. Beslut om 
öppenvårdsinsatser i 
form av externa insatser 
via entreprenad

4 kap 1 § 
SoL
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A - upp till 3 månader Enhetschef

B - efter 3 månader Social-
utskottet

9.2. Kontaktperson/-familj

9.2.1. Beslut om bistånd i form 
av kontaktperson/-familj

4 kap 1 § 
SoL

Tidsbegränsade 
beslut med 
omprövning minst 
en gång per år.

A - upp till två år 1:e soc sekr

B - efter 2 år Social-
utskottet

9.2.2. Förordnande och 
entledigande av 
kontaktperson/-familj

Handläggare

9.2.3. Beslut om upphörande av 
bistånd i form av 
kontaktperson/-familj

4 kap 1 § 
SoL

Handläggare

9.3. HVB-placering, stödboende och skyddat boende

9.3.1. Beslut om bistånd i form 
av HVB-
placering/stödboende i 
egen kommunal regi

4 kap 1 § 
SoL

1:e soc sekr, 
handläggare 
i social 
beredskap

9.3.2. Beslut om bistånd i form 
av HVB-
placering/stödboende 
externt via entreprenad

4 kap 1 § 
SoL

A - upp till en månad Handläggare 
i social 
beredskap

B - upp till 4 månader Enhetschef

C - efter 4 månader Social-
utskottet

9.3.3. Övervägande om bistånd 
i form av HVB-
placering/stödboende 
fortfarande behövs 
avseende barn och 
ungdom

6 kap 8 § 
SoL

Social-
utskottet

9.3.4. Beslut om upphörande av 
bistånd i form av HVB-
placering/stödboende

4 kap 1 § 
SoL

Handläggare 
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9.3.5. Beslut om bistånd till 
skyddat boende vid våld i 
nära relation

4 kap 1 § 
SoL

A - upp till 4 månader Enhetschef

B - efter 4 månader Social-
utskottet

9.4. Familjehemsplacering

9.4.1. Beslut om bistånd i form 
av vård i familjehem för 
vuxna

4 kap 1 § 
SoL

A - upp till 4 månader Enhetschef

B - efter 4 månader Social-
utskottet

9.4.2. Beslut om bistånd i form 
av vård i familjehem för 
barn och ungdom

4 kap 1 § 
SoL

Social-
utskottet

9.4.3. Övervägande om vård i 
familjehem fortfarande 
behövs gällande barn och 
ungdom

6 kap 8 § 1 st 
SoL

Social-
utskottet

9.4.4. Beslut om upphörande av 
bistånd i form av vård i 
familjehem

4 kap 1 § 
SoL

Handläggare

9.4.5. Beslut om vistelse i 
jourhem eller tillfällig 
placering i familjehem för 
barn och ungdom då det 
inte är fråga om 
stadigvarande placering

4 kap 1 § 
SoL

A - upp till en månad Handläggare 
i social 
beredskap

B - upp till 4 månader Enhetschef

9.4.6. Medgivande att ta emot 
ett barn för stadigvarande 
vård och fostran

6 kap 6 § 
SoL

Social-
utskottet

9.4.7. Övervägande om det 
finns skäl att ansöka om 
överflyttning av vårdnad

6 kap 8 § 2 st 
SoL

Social-
utskottet

9.4.8. Beslut att godkänna ett 
enskilt hem som jourhem

6 kap 6 § 3 st 
SoL

Social-
utskottet
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9.5. Ersättning till uppdragstagare

9.5.1. Beslut om ersättning till 
kontaktperson/-familj 
(arvode och 
omkostnadsersättning)

A - enligt SKLs 
rekommendation

1:e soc sekr

B - utöver SKLs 
rekommendation

Enhetschef

9.5.2. Beslut om ersättning till 
familjehem för barn och 
ungdom (arvode och 
omkostnadsersättning) 

A - inom SKL:s 
rekommendation

1:e soc sekr

B - utöver SKL:s 
rekommendation

Enhetschef

C - förlorad arbetsinkomst Enhetschef

9.5.3. Beslut om särskilda 
kostnader vid 
familjehemsplacering av 
barn och ungdom utöver 
avtal med 
familjehemsförälder

4 kap 1 § 
SoL

A - max 10 000 kr 1:e soc sekr

B - över 10 000 kr Social-
utskottet

9.5.4. Beslut om särskilda 
kostnader vid 
öppenvårdsinsats utöver 
avtal

4 kap 1 § 
SoL

A - max 10 000 kr Enhetschef

B - över 10 000 kr Social-
utskottet

9.5.5. Beslut om bistånd i 
samband med umgänge 
med barn placerat i HVB 
eller familjehem

4 kap 1 § 
SoL

A - max 10 000 kr 1:e soc sekr

B - över 10 000 kr Social-
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utskottet

9.5.6. Beslut om ersättning till 
familjehem för vuxna 
(arvode och 
omkostnadsersättning)

A - enligt SKL:s 
rekommendation

1:e soc sekr

B - utöver SKL:s 
rekommendation

Enhetschef

9.5.7. Beslut om ersättning till 
särskilt förordnad 
vårdnadshavare som 
tidigare varit 
familjehemsförälder

6 kap 11 § 
SoL

A - enligt SKL:s 
rekommendation

1:e soc sekr

B - utöver SKL:s 
rekommendation

Enhetschef

9.5.8. Beslut om ersättning till 
särskilt förordnad 
vårdnadshavare för 
ensamkommande barn 

Enhetschef

9.6. Avgifter, ersättningar och återkrav

9.6.1. Beslut om ersättning för 
uppehälle (egenavgift) vid 
vård eller behandling i 
HVB eller familjehem för 
vuxna

8 kap 1 § 1 st 
SoL

Handläggare Nedsättning av 
avgift, 
avgiftsbefrielse 
och beslut om 
anmälan till FK 
om att nämnden 
ska uppbära del 
av sjukpenning

9.6.2. Beslut om ersättning från 
förälder vars barn är 
under 18 år och får vård i 
ett annat hem än det 
egna

8 kap 1 § 2 st 
SoL

Enhetschef Enligt riktlinjer, 
nedsättning av 
avgift och 
avgiftsbefrielse

9.6.3. Beslut om att meddela 
underhållsskyldig att 
nämnden ska uppbära 
underhållsbidrag istället 
för vårdnadshavaren

8 kap 1 § 2 st 
SoL

Handläggare

9.6.4. Beslut om framställning 
till FK om ändring av 
betalningsmottagare för 
allmänt barnbidrag i 
samband med placering 

106 kap 6-7 
§§ SFB

Handläggare 
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av barn och ungdom i 
enskilt hem eller HVB

9.6.5. Beslut om framställning 
till CSN om ändring av 
betalningsmottagare för 
studiehjälp i samband 
med placering av barn 
och ungdom i enskilt hem 
eller HVB

Studie-
stödslag

Handläggare

9.6.6. Underrättelse till FK om 
att barn med 
underhållsstöd placeras 
respektive återflyttar till 
boföräldern

2 § 
förordning 
om 
underhålls-
stöd

Handläggare

9.6.7. Beslut att underrätta FK 
om att nämnden ska 
uppbära ersättning enligt 
SFB (förskottsanmälan)

107 kap 5 § 
SFB, 9 kap 2 
§ SoL

Handläggare 

9.6.8. Beslut att återkräva 
felaktigt utbetalt 
ekonomiskt bistånd enligt 
4 kap 1 § SoL

9 kap 1 § 
SoL

Enhetschef

9.6.9. Beslut att föra talan hos 
förvaltningsrätten om 
ersättning, vid återkrav 
enligt 9 kap 1-2 §§ samt 
kostnader 8 kap 1 § SoL

9 kap 3 § 
SoL

Enhetschef

9.6.10. Beslut om eftergift av 
ersättningsskyldighet

9 kap 4 § 
SoL

Enhetschef

10. LUV – ÄRENDEN SOM ENLIGT 10 KAP 4 § SoL KAN DELEGERAS 
TILL UTSKOTT MEN INTE TILL TJÄNSTEMAN

10.1. Vård och omhändertagande

10.1.1. Beslut om ansökan hos 
förvaltningsrätt om vård 
enligt LVU

4 § LVU Social-
utskottet

10.1.2. Beslut om omedelbart 
omhändertagande

6 § LVU Social-
utskottet

Vid brådskande 
beslut, se kap 13 
Kompletterande 
beslutanderätt

10.1.3. Beslut om hur vården ska 
ordnas och var den unge 
ska vistas under 
vårdtiden

11 § LVU Social-
utskottet

Vid brådskande 
beslut, se kap 13 
Kompletterande 
beslutanderätt

10.1.4. Beslut om att den unge 
får vistas i sitt eget hem 
under vårdtiden

11 § 2 st 
LVU

Social-
utskottet

Vid brådskande 
beslut, se kap 13 
Kompletterande 
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beslutanderätt

10.1.5. Övervägande om vård 
med stöd av 2 § LVU 
fortfarande behövs

13 § 1 st 
LVU

Social-
utskottet

10.1.6. Prövning av om vård med 
stöd av 3 § LVU ska 
upphöra

13 § 2 st 
LVU

Social-
utskottet

10.1.7. Beslut om upphörande av 
vård enligt LVU

21 § 1 st 
LVU

Social-
utskottet

10.2. Vårdnad, umgänge och vistelseort

10.2.1. Övervägande om det 
finns skäl att ansöka om 
överflyttning av vårdnad

13 § 3 st 
LVU

Social-
utskottet

10.2.2. Beslut om hur den unges 
umgänge med 
vårdnadshavare ska 
utövas

14 § 2 st 1p 
LVU

Social-
utskottet

10.2.3. Beslut om att den unges 
vistelseort inte får röjas

14 § 2 st 2 p 
LVU

Social-
utskottet

10.2.4. Övervägande om beslut 
om den unges umgänge 
med vårdnadshavare 
fortfarande behövs 

14 § 3 st 
LVU

Social-
utskottet

10.2.5. Övervägande om beslut 
att den unges vistelseort 
inte får röjas fortfarande 
behövs

14 § 3 st 
LVU

Social-
utskottet

10.3. Förebyggande insatser

10.3.1. Beslut om förebyggande 
insatser enligt 22 § LVU 

22 § 1 st 
LVU

Social-
utskottet

Mellantvång

10.3.2. Beslut om upphörande av 
förebyggande insatser 
enligt 22 § LVU

22 § 3 st 
LVU

Social-
utskottet

Mellantvång

10.4. Flyttningsförbud

10.4.1. Ansökan hos 
förvaltningsrätten om 
flyttningsförbud

24 § LVU Social-
utskottet

10.4.2. Övervägande om 
flyttningsförbud 
fortfarande behövs

26 § 1 st 
LVU

Social-
utskottet
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10.4.3. Beslut om upphörande av 
flyttningsförbud

26 § 2 st 
LVU

Social-
utskottet

10.4.4. Beslut om tillfälligt 
flyttningsförbud

27 § 1 st 
LVU

Social-
utskottet

Vid brådskande 
beslut, se kap 13 
Kompletterande 
beslutanderätt 

10.5. Begäran om biträde av polis

10.5.1. Beslut att begära biträde 
av polis för att genomföra 
läkarundersökning

43 § p 1 LVU Social-
utskottet

Vid brådskande 
beslut, se kap 13 
Kompletterande 
beslutanderätt 

10.5.2. Beslut att begära biträde 
av polis för att genomföra 
beslut om vård eller 
omhändertagande med 
stöd av LVU

43 § p 2 LVU Social--
utskottet

Vid brådskande 
beslut, se kap 13 
Kompletterande 
beslutanderätt

11. LVU: ÄRENDEN SOM INTE OMFATTAS AV 
DELEGATIONSFÖRBUD

11.1.1. Beslut om att hos 
förvaltningsrätten ansöka 
om förlängning av 
utredningstiden

8 § LVU Enhetschef

11.1.2. Beslut om att 
omhändertagande enligt 
6 § LVU ska upphöra 

9 § 3 st LVU Ordförande 
eller 
jourhavande 
ledamot 

11.1.3. Beslut rörande den unges 
personliga förhållanden i 
den mån beslutet inte är 
att hänföra till 11 § 1, 2 st 
LVU

11 § 4 st 
LVU

A - kortare vistelser utom 
familjehemmet samt 
samråd med HVB (15 
a kap 3 st LVU)

Handläggare

B - övriga fall Enhetschef

11.1.4. Beslut rörande 
umgängesrätt vid vård 
enligt LVU

14 § 2 st 
LVU

A - när överenskommelse 
inte kan nås med 
föräldern eller 
vårdnadshavaren

Social-
utskottet
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B - när överenskommelse 
inte kan nås med 
föräldern eller 
vårdnadshavaren och i 
avvaktan på utskottets 
beslut

Handläggare 
i social 
beredskap

11.1.5. Beslut om att ett tillfälligt 
flyttningsförbud ska 
upphöra

30 § 2 st 
LVU

Ordförande 
eller 
jourhavande 
ledamot 

11.1.6. Beslut om den unges 
umgänge med föräldrar 
eller vårdnadshavare, 
efter beslut om 
flyttningsförbud eller 
tillfälligt flyttningsförbud 
när överenskommelse 
inte kan nås

31 § LVU Enhetschef

11.1.7. Beslut om 
läkarundersökning, att 
utse läkare samt 
bestämma plats för 
läkarundersökning

32 § 1 st 
LVU

Handläggare

12. LVM: ÄRENDEN SOM ENLIGT 10 KAP 4 § SoL KAN DELEGERAS 
TILL UTSKOTT MEN INTE TILL TJÄNSTEMAN

12.1.1. Beslut om ansökan hos 
förvaltningsrätt om 
tvångsvård enligt LVM

11 § LVM Social-
utskottet

12.1.2. Beslut att återkalla 
ansökan om LVM hos 
förvaltningsrätten

11 § LVM Social-
utskottet

12.1.3. Beslut om omedelbart 
omhändertagande av 
missbrukare

13 § LVM Social-
utskottet

Vid brådskande 
beslut, se kap 13 
Kompletterande 
beslutanderätt

13. LVM: ÄRENDEN SOM INTE OMFAFFAS AV 
DELEGATIONSFÖRBUD

13.1.1. Beslut om att utredning 
ska inledas om skäl av 
tvångsvård

7 § LVM 1:e soc sekr

13.1.2. Beslut om att utredning 
inte ska inledas eller att 
inledd utredning ska 
läggas ned

7 § LVM 1:e soc sekr

13.1.3. Beslut om 
läkarundersökning samt 

9 § LVM Handläggare
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att utse läkare

13.1.4. Beslut om upphörande av 
omedelbart 
omhändertagande och 
återkallande av ärendet 
hos förvaltningsrätten

18b § LVM Social-
utskottet

Ordförande 
eller 
jourhavande 
ledamot

13.1.5. Beslut om att begära 
biträde av polis för att 
genomföra beslutad 
läkarundersökning

45 § p 1 LVM 1:e soc sekr

Handläggare 
i social 
beredskap

13.1.6. Beslut om att begära 
biträde av polis för att 
genomföra beslut om 
vård eller 
omhändertagande

45 § p 2 LVM 1:e soc sekr

Handläggare 
i social 
beredskap

14. LVU OCH LVM – KOMPLETTERANDE BESLUTANDERÄTT 
(BRÅDSKANDE BESLUT)

14.1. LVU

14.1.1. Beslut om omedelbart 
omhändertagande i de 
fall socialutskottets beslut 
inte kan avvaktas

6 § LVU Ordförande 
eller 
förordnad 
ledamot 

Separat beslut 
SN18/48, se 
socialnämndens 
hemsida

14.1.2. Beslut om hur vården ska 
ordnas och var den unge 
ska vistas i de fall 
socialutskottets beslut 
inte kan avvaktas

11 § 1 o 3 st 
LVU

Ordförande 
eller 
förordnad 
ledamot 

Separat beslut 
SN18/48, se 
socialnämndens 
hemsida

14.1.3. Beslut om att den unge 
får vistas i sitt eget hem 
under vårdtiden i de fall 
socialutskottets beslut 
inte kan avvaktas

11 § 2 o 3 st 
LVU

Ordförande 
eller 
förordnad 
ledamot 

Separat beslut 
SN18/48, se 
socialnämndens 
hemsida

14.1.4. Beslut om tillfälligt 
flyttningsförbud i de fall 
socialutskottets beslut 
inte kan avvaktas

27 § 1 o 2 st 
LVU

Ordförande 
eller 
förordnad 
ledamot 

Separat beslut 
SN18/48 se 
socialnämndens 
hemsida

14.1.5. Beslut att begära biträde 
av polis för att genomföra 
läkarundersökning

43 § 1 p LVU Ordförande Separat beslut 
SN18/48, se 
socialnämndens 
hemsida

14.1.6. Beslut att begära biträde 
av polis för att genomföra 
beslut om vård eller 
omhändertagande med 

43 § 2 p LVU Ordförande, 
förordnad 
ledamot eller 
tjänsteman

Separat beslut 
SN18/48, se 
socialnämndens 
hemsida
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stöd av LVU

14.2. LVM

14.2.1. Beslut om omedelbart 
omhändertagande av 
missbrukare i de fall 
socialutskottets beslut 
inte kan avvaktas

13 § 1 o 2 st 
LVM

Ordförande 
eller 
förordnad 
ledamot 

Separat beslut 
SN18/48, se 
socialnämndens 
hemsida

15. LVU, LUL OCH LVM – YTTRANDEN TILL ALLMÄN DOMSTOL OCH 
ÅKLAGARMYNDIGHET

15.1.1. Yttrande till allmän 
domstol angående 
överlämnande till vård

32 kap 1 § 
BrB

A - då den som begått en 
brottslig gärning 
föreslås bli föremål för 
åtgärder enligt LVU

Social-
utskottet

B - då vård enligt LVU inte 
är aktuell

Enhetschef

15.1.2. Yttrande till 
åklagarmyndighet

11 § LuL

A - ärenden där nämnden 
redan vidtagit åtgärder, 
då insatser erbjuds 
med stöd av SoL eller 
behov av insatser 
saknas

Enhetschef

B - i övriga fall Social-
utskottet

15.1.3. Yttrande till 
åklagare/polismyndighet 
med anledning av ev 
utredning enligt 31 § LuL 
beträffande den som är 
under 18 år

34 § LuL Enhetschef

15.1.4. Begäran hos åklagare om 
förande av bevistalan

38 § LuL Verksamhets
chef

15.1.5. Yttrande till 
åklagarmyndighet 
beträffande den som 
vårdats enligt LVM

46 § LVM 1:e soc sekr

15.1.6. Yttrande till allmän 
domstol då den som 
begått brottslig gärning 
kan bli föremål för LVM-

31 kap 2 § 
BrB

1:e soc sekr
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vård

16. FÖRÄLDRARBALKEN

16.1. Faderskap

16.1.1. Godkännande av 
faderskapsbekräftelse

1 kap 4 § 1 st 
och 9 § FB 

Handläggare

16.1.2. Beslut om att inleda 
utredning om 
fastställande av 
faderskap när dom eller 
bekräftelse finns och 
faderskapet kan 
ifrågasättas

2 kap 1 § FB Handläggare

16.1.3. Beslut om att återuppta 
nedlagd utredning om 
faderskap

2 kap 1 § FB Handläggare

16.1.4. Beslut om att inleda 
utredning om någon 
annan än den som är gift 
med barnets moder kan 
vara far till barnet

2 kap 9 § 1 st 
FB

Handläggare 

16.1.5. Beslut att väcka och föra 
talan i mål om faderskap

3 kap 5 § 2 st 
och 6 § 2 st 
FB

Handläggare 

16.1.6. Beslut om granskning av 
faderskapsutredning som 
pågår mer än ett år

Enhetschef

16.1.7. Beslut att inleda 
rättsgenetisk 
undersökning

2 kap 6 § FB Handläggare

16.2. Vårdnad, boende och umgänge

16.2.1. Beslut att godkänna 
föräldrars avtal om 
vårdnad, boende och 
umgänge

6 kap 6 §, 6 
kap 14 a § 2 
st och 6 kap 
15 a § 2 st 
FB

Handläggare 

16.2.2. Beslut att inte godkänna 
avtal om vårdnad, 
boende och umgänge

6 kap 6 § FB, 
6 kap 14 a § 
och 6 kap 15 
a § FB

Enhetschef

16.2.3. Lämnande av 
upplysningar/yttrande till 
tingsrätt i mål om 
vårdnad, boende 
och/eller umgänge

6 kap 19 § 
FB

Handläggare
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16.2.4. Lämnande av 
upplysningar inför 
interimistiskt beslut 

6 kap 20 § 
FB

Handläggare

16.2.5. Beslut att utse utredare i 
vårdnads-, boende och 
umgängesärenden

6 kap 19 § 2 
st FB

Enhetschef

16.2.6. Beslut att utse en person 
att medverka vid 
umgänge 
(umgängesstöd)

6 kap 15 c § 
3 st FB

1:e soc sekr

16.2.7. Godkännande av avtal 
om att underhållsbidrag 
skall betalas för längre 
perioder än tre månader

7 kap 7 § 2 st 
FB

Handläggare 

16.3. Adoption

16.3.1. Prövning av samtycke till 
fortsatt 
adoptionsförfarande – vid 
samtycke

6 kap 14 § 
SoL

Handläggare

16.3.2. Prövning av samtycke till 
fortsatt 
adoptionsförfarande – vid 
ej samtycke

6 kap 14 § 
SoL

Social-
utskottet

16.3.3. Medgivande att ta emot 
ett barn för adoption

6 kap 6 och 
12 §§ SoL

Social-
utskottet

16.3.4. Återkallelse av 
medgivande till adoption

6 kap 13 § 
SoL

Social-
utskottet

17. ÖVRIGA ÄRENDEN OCH YTTRANDEN TILL MYNDIGHETER

17.1. Körkortsärende

17.1.1. Yttrande till länsstyrelse i 
körkortsärenden

3 kap 8 § och 
5 kap 2 § 
körkortsför- 
ordningen

Enhetschef

17.2. Dödsboärende

17.2.1. Dödsboanmälan till 
Skatteverket

20 kap 8 a § 
ÄB

Handläggare

17.3. Ombud och offentligt biträde

17.3.1. Yttrande över ansökan 
om rättshjälp genom 
offentligt biträde samt 
yttrande över 
kostnadsberäkning

3 § Lag om 
offentligt 
biträde

Enhetschef
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17.3.2. Beslut angående 
anmälan om behov av 
offentligt biträde

3 § Lag om 
offentligt 
biträde

Handläggare

17.3.3. Beslut att avvisa ombud 
eller biträde

9 § 2 st FL Social-
utskottet

17.3.4. Beslut att avvisa ombud 
eller biträde i de fall 
socialutskottets beslut 
inte kan avvisas

9 § 2 st FL Enhetschef

17.3.5. Framställan till domstol 
om behov av 
målsägandebiträde för 
underårig

5 kap 2 § 
SoF

Handläggare

17.4. God man eller förvaltare

17.4.1. Anmälan till 
överförmyndare om 
behov av god man eller 
förvaltare

5 kap 3 § 1 p 
SoF

Handläggare

17.4.2. Yttrande till tingsrätt i 
ärende om god man eller 
förvaltare

11 kap 16 § 
FB

Handläggare

17.4.3. Anmälan till 
överförmyndare om att 
behov av god man eller 
förvaltare inte längre 
föreligger

5 kap 3 § 2 p 
SoF

Handläggare

17.4.4. Anmälan till 
överförmyndare om 
förhållanden beträffande 
förvaltningen av 
underårigs egendom

5 kap 3 § 3 p 
SoF

Verksamhets
chef

17.5. Smittskydd

17.5.1. Anmälan till 
smittskyddsläkare

6 kap 12 § 
Smittskydds- 
lagen

Enhetschef

17.6. Rekvisition av uppgifter

17.6.1. Rekvisition av utdrag ur 
belastnings- och 
misstankeregistren

11 § 1 st p 8 
BRF

Handläggare

17.7. Övriga yttranden

17.7.1. Yttrande enligt 
namnlagen

45 § och 46 
§ Namnlagen

Handläggare
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17.7.2. Yttrande till åklagare 
beträffande 
äktenskapsskillnad vid 
tvångsäktenskap

5 kap 5 § 
ÄktB

Enhetschef

17.7.3. Yttrande till 
passmyndighet vid 
utfärdande av pass utan 
vårdnadshavares 
medgivande för barn 
under 18 år

3 § Pass- 
förordningen

Handläggare

17.7.4. Yttrande över ansökan 
om bostadsbidrag till 
familj där barn vistas på 
institution eller i 
familjehem

96 kap 7 § 
SFB

Handläggare

17.7.5. Yttrande angående en 
utlännings personliga 
förhållanden

17 kap 1 § 
Utlännings- 
lagen

Social-
utskottet

17.7.6. Yttrande till 
tillsynsmyndighet. Avser 
även rapport med 
redogörelse av utförd 
tillsyn som inges till IVO 
för anmälan/kännedom 

13 kap 2 § 
SoL

Social-
utskottet

Tillsynsmyndighet 
är IVO, JO, JK. I 
första hand bör 
nämnden avge 
yttrande på grund 
av ärendets 
principiella 
betydelse

17.7.7. Yttrande angående 
tillstånd för automatspel

3 § lagen om 
anordnande 
av visst 
automatspel

Handläggare

17.7.8. Yttrande angående 
utplacering av 
värdeautomater

44 § 
Lotterilagen

Handläggare

18. ADMINISTRATIVA ÄRENDEN

18.1.1. Yttrande till 
kommunstyrelsen i 
planärenden som inte 
berör socialnämndens 
intressen

5 kap 11 § 
PBL

Divisionschef

18.1.2. Avskrivning av fordran 
inom nämndens 
verksamhetsområde upp 
till 50 000 kr för varje 
gäldenär

Divisionschef

Page 83 of 98



Ärende 15

Sammanträdestider för socialutskottet hösten 2019 
(SN18/45)
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Tjänsteskrivelse Dnr 
SN18/45

Beställarkontor Datum
Anna Ulf 2019-05-14 

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

Sammanträdestider för socialutskottet hösten 2019

Ärendet i korthet
Socialnämnden föreslås besluta om sammanträdesdagar för socialutskottet under 
andra halvåret 2019 enligt följande:

13 augusti

27 augusti

10 september

24 september

8 oktober

22 oktober

5 november

19 november

3 december

17 december

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar

att fastställa sammanträdestider för socialutskottet hösten 2019 i enlighet med ovan 
redovisade förslag 

Anna Ulf
Sakkunnig tjänsteman
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Beslutet skickas till
Division Social omsorg
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Val av ny ledamot till socialutskottet för år 2019-2020 
(SN19/11)
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Tjänsteskrivelse Dnr 
SN19/11

Beställarkontor Datum
Anna Ulf 2019-05-23 

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

Val av ny ledamot till socialutskottet för år 2019-2020

Ärendet i korthet
Göran Nilsson (M) har avsagt sig sitt politiska uppdrag i Socialnämnden och i 
socialutskottet. En ny ledamot till socialutskottet måste därför utses. 

Förslag
Ny ledamot till socialutskottet utses vid socialnämndens sammanträde.

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar

att utse … till ny ledamot i socialutskottet från och med 2019-06-13 samt

att paragrafen justeras omedelbart

Anna Ulf

Sakkunnig tjänsteman

Beslutet skickas till
Tromanadministratör
Division Social omsorg
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Förordnande vid brådskande beslut – kompletterande beslutanderätt 
sommaren 2019 
(SN18/48)
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Tjänsteskrivelse Dnr 
SN18/48

Beställarkontor Datum
Anna Ulf 2019-05-14 

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

Förordnande vid brådskande beslut – kompletterande 
beslutanderätt sommaren 2019

Ärendet i korthet
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 
eller annan ledamot eller annan tjänsteman som av nämnden förordnats därtill. Den 
kompletterande beslutanderätten skiljer sig 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

Det är önskvärt för verksamheten att det finns ledamot att tillgå vid brådskande 
ärenden som också har nämndens mandat att fatta beslut vid sådana tillfällen. 
Behovet av ett utökat förordnande finns under sommarmånaderna och därför 
föreslås att fler ledamöter förordnas därtill under begränsade tidsperioder.
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Förslag
I framskrivet förslag till beslut lämnas namn på ledamöter som förordnas för 
veckorna 26-28 och 30-32. Ledamot som förordnas för vecka 29 utses vid 
Socialnämndens sammanträde.

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar

att förordna kompletterande beslutanderätt i enlighet med § 6 LVU, 11 § 1 st LVU, 11 
§ 2 st LVU, 27 § LVU, 43 § 2 p LVU och 13 § LVM till följande ledamöter under angivna 
tidsbegränsade perioder under sommaren 2019:

Vecka 26 – Marianne Nordblom

Vecka 27 – Sofia Yrvenback Aktergård

Vecka 28 – Sofia Yrvenback Aktergård

Vecka 29 – utses vid sammanträdet

Vecka 30 – Leif Berg

Vecka 31 – Marianne Nordblom

Vecka 32 – Leif Berg 

Anna Ulf

Sakkunnig tjänsteman

Beslutet skickas till
Division Social omsorg
Webbansvarig
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Översyn av Socialnämndens riktlinjer 
(SN19/36)
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Tjänsteskrivelse Dnr 
SN19/36

Beställarkontor Datum
Anna Ulf 2019-05-27 

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

Översyn av Socialnämndens riktlinjer

Ärendet i korthet
Socialnämndens riktlinjer ska ses över med anledning av ny mandatperiod. Vissa 
dokument bör helt kunna tas bort eller omarbetas till att ingå i andra dokument och 
andra ska revideras. Sakkunnig tjänsteman föreslås få i uppdrag att i nära 
samarbete med division Social omsorg göra en bedömning av dokumentens status 
samt upprätta en plan för revidering. Uppdraget ska återrapporteras vid 
Socialnämndens sammanträde 2019-10-17.

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar

att uppdra till sakkunnig tjänsteman att i nära samarbete med division Social 
Omsorg göra en översyn av Socialnämndens riktlinjer och upprätta en plan för 
revidering samt

att uppdraget återrapporteras vid Socialnämndens sammanträde 2019-10-17

Anna Ulf
Sakkunnig tjänsteman

Beslutet skickas till
Division Social omsorg
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Delegationsanmälningar 
(SN19/4)
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Utskriftsdatum
2019-06-04

Socialnämnden
Delegationsbeslut

Pt Dnr Handlingsrubrik Beslutande Beslutsdatum
4.1.6 DSO19/9:9 Anmälan om delegationsbeslut tillf slutet sällskap Kulturkonferens, 

Caravan Club, OX-Nyk Thai kulturfören, tillf allm Hellmanska 
(Fåfängan), , utök tillst allm Stora Hotellet, Kompaniet

Alkoholinspektör 2019-05-03

4.2.1 DSO19/9:9 Anmälan om delegationsbeslut tillf slutet sällskap Kulturkonferens, 
Caravan Club, OX-Nyk Thai kulturfören, tillf allm Hellmanska 
(Fåfängan), , utök tillst allm Stora Hotellet, Kompaniet

Alkoholinspektör 2019-05-03

4.1.3 DSO19/9:9 Anmälan om delegationsbeslut tillf slutet sällskap Kulturkonferens, 
Caravan Club, OX-Nyk Thai kulturfören, tillf allm Hellmanska 
(Fåfängan), , utök tillst allm Stora Hotellet, Kompaniet

Alkoholinspektör 2019-05-03
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Anmälningsärenden 
(SN19/1)
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Utskriftsdatum
2019-06-04

Socialnämnden
Anmälningar

Nr Från Handlingsrubrik Dnr
1 Beställarkontoret Protokoll från Kommunala Anhörigrådet 2018-11-26 SN18/1:33

2 Kvinnojouren Mira Statistik från kvinnojouren Mira 1 januari - 31 december 2018 SN16/44:8

3 Bo Dan/  
Röda Korset/  
Gustafsson, ordförande 
Socialnämnden

Mailväxling avseende de hemlösas situation samt behov av härbärge SN19/19:1

4 Inspektionen för vård och 
omsorg

Information om inspektion på Hemgårdens stödboende 26-27 februari 2019 - tema: 
trygghet och säkerhet, Dnr 8.4.2-5063/2019-1

SN19/20:1

5 BVC 
Bagaregatan/Sakkunnig 
tjänsteman SN

Mailväxling avseende att Socialnämnden kommer att fatta beslut om att dra tillbaka 
uppdraget om etablering av en tredje familjecentral i Nyköping (samt ett bifogat 
yttrande från BVC Bagaregatan) 

SN19/22:1

6 Inspektionen för vård och 
omsorg

Beslut avseende tillsyn av Nyköpings kommuns kontroll och användning av 
tillståndspliktig konsulentverksamhet vid placering av barn i familjehem eller jourhem, 
Dnr 8.5-38733/2018

SN18/50:4

7 Beställarkontoret Protokoll från sammanträde 2019-02-08 - Nämnden för samverkan kring socialtjänst 
och vård

SN19/10:1

8 Revisorerna Revisionsrapport: Samlad uppföljning av tidigare genomförda granskningar (avser 
Internkontroll inom försörjningsstödet, missbruksvården)

SN19/24:1

9 Beställarkontoret Protokollsutdrag KF § 22 2019-02-12 Revidering av budget 2019, flerårsplan 2020-
2021, samt budget 2019 och flerårsplan 2020-2021 

SN18/51:5

10 Beställarkontoret Verksamhetsberättelse 2018 - Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård SN19/10:3

11 Anonym skattebetalare Skrivelse avseende behov av kontroll av hur skattepengar i Nyköpings kommun 
används bäst av socialtjänsten

SN19/28:1

12 Beställarkontoret Protokoll från Kommunala Anhörigrådet 2019-03-18 SN19/1:4

13 Beställarkontoret Verksamhetsberättelse 2018, antagen i Kommunala Anhörigrådet 2019-03-18 SN19/1:5

14 Beställarkontoret Protokoll från nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 2019-03-29 SN19/10:4
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15 Revisorerna Revisionsrapport: Årlig granskning av kommunstyrelse och nämnder - Del av 
grundläggande granskning

SN19/32:1

16 Brottsofferjouren Östra 
Sörmland 

Verksamhetsberättelse 2018 och verksamhetsplan 2019, från Brottsofferjouren Östra 
Sörmland

SN17/48:5

17 Kvinno- och tjejjouren Mira Verksamhetsberättelse 2018 och verksamhetsplan 2019 SN18/41:2

18 Brottsofferjouren östra 
Östergötland

Skrivelse från Brottsofferjouren östra Östergötland ang brottsofferstöd och bidrag mm SN19/33:1

19 Beställarkontoret Rapport Kostnad per brukare utfall 2018 SN17/53:5

20 Beställarkontoret Beslut: Inspektionen för vård och omsorg bifaller KUR Sociala tjänster AB´s ansökan 
om tillstånd att bedriva stödboende, Dnr 6.3.1-40521/2018

SN19/1:6

21 Beställarkontoret Inbjudan till Toleransprojektets slutpresentationer 6-7 maj 2019 i Tessinskolans aula. SN19/1:7

22 Skrivelse avseende hantering av omhändertagande av barnbarn, samt behandling av 
föräldrarna till barnbarnet

SN18/43:3

23 Svar på skrivelse avseende hantering av omhändertagande av barnbarn, samt 
behandling av föräldrarna till barnbarnet

SN18/43:4

24 Beställarkontoret Protokollsutdrag KS § 136 2019-05-13 Produktionens beställningar samt detaljbudget 
2019

SN18/47:7

25 Beställarkontoret Rapport 2019: Fråga alla - Om kommunernas stöd till barn som växer upp i familjer 
med missbruk

SN19/1:9

26 Beställarkontoret Protokoll 2019-05-22 från sammanträde med Nämnden för samverkan kring 
socialtjänst och vård

SN19/10:5

27 Beställarkontoret Protokollsutdrag KF § 84 2019-04-09 Avgifter för boende inom missbruksvården SN19/14:5

28 Inspektionen för vård och 
omsorg

Beslut efter tillsyn vid Hemgårdens stödboende 26-27 februari 2019 - tema: trygghet 
och säkerhet, Dnr 8.4.2-5063/2019-1 

SN19/20:3

29 Beställarkontoret Protokollsutdrag § 114 2019-04-29 Idéburet offentligt partnerskapsavtal med 
Stadsmissionen i Eskilstuna gällande härbärge i Nyköpings kommun

SN19/23:5

30 Kommunledningskansliet Protokollsutdrag KS 150 2019-05-13 Rekvirering av stimulansmedel för att stärka 
bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården, samt ansökan till 
Socialstyrelsen

SN19/25:4
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