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 _____________________________________________________________________________ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

 

 

SN §   Dnr SN19/6 

 

Nedläggande av faderskapsutredning 

 

Sekretess: Handlingar distribueras vid gruppmöten. 
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Nedläggande av faderskapsutredning 

 

Sekretess: Handlingar distribueras vid gruppmöten. 
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Nedläggande av faderskapsutredning 

 

Sekretess: Handlingar distribueras vid gruppmöten. 
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Nedläggande av faderskapsutredning 

 

Sekretess: Handlingar distribueras vid gruppmöten. 
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Särskilt förordnad vårdnadshavare 

 

Sekretess: Handlingar distribueras vid gruppmöten. 
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 _____________________________________________________________________________ 
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SN §   Dnr SN18/44 

 

Delårsrapport över genomförd tillsyn avseende serveringstillstånd 2019 

 

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

serveringstillstånd för Nyköpings kommun år 2019. Planen överlämnades 

enligt bestämmelser i alkohollagen till Länsstyrelsen. Division Social omsorg 

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

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

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

lämnas som bilaga till tjänsteskrivelse.  

 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar 

 

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

Serveringstillstånd, bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-09-26 

 

Beslutet skickas till 

Division Social omsorg 

 

  



  Tjänsteskrivelse Dnr 
 SN18/44 

Beställarkontor Datum  
Anna Ulf 2019-09-26   

 

 
 
 

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 

 

Delårsrapport över genomförd tillsyn avseende 

serveringstillstånd 2019 

Ärendet i korthet 
Socialnämnden beslutade 2018-12-06 att godkänna en tillsynsplan avseende 

serveringstillstånd för Nyköpings kommun år 2019. Planen överlämnades enligt 

bestämmelser i alkohollagen till Länsstyrelsen. Division Social omsorg fick i uppdrag 

att i samband med delårs- och årsbokslut 2019 rapportera till nämnden hur tillsynen 

genomförts. Division Social omsorg har nu lämnat en skriftlig rapport avseende 

perioden 1 januari – 30 juni 2019. Rapporten lämnas som bilaga till tjänsteskrivelse.  

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar 

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

bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-09-26 

 

 

Anna Ulf 
 

Sakkunnig tjänsteman 
 

 

 

Beslutet skickas till 

Division Social omsorg 

 



  Delårsrapport 2019  

  

Division Social Omsorg Datum  

 2019-10-01  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postadress 

Nyköpings kommun 

Division Social omsorg 

611 83 NYKÖPING 

Besöksadress 

Ö Trädgårdsgatan 2 B 

A-huset 

Tfn 0155 – 24 80 00 

  

 

regdso@nykoping.se 

www.nykoping.se 

 

 

Delårsrapport 2019 
(1 januari – 30 juni 2019) 

Serveringstillstånd  
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 Skapat den 2019-10-01  
 

Bakgrund 

I Nyköpings kommun arbetar två alkoholinspektörer på heltid. Kommunen levererar 

också tjänster på området till Oxelösund, Trosa samt Gnesta kommun. 

Nyköpings kommun har ett stabilt antal stadigvarande serveringstillstånd enligt 

följande: 

Stadigvarande serveringstillstånd – sextiosex (66) stycken 

Tillfälliga serveringstillstånd – tjugoåtta (28) stycken (1 januari – 30 juni 2019) 

Syfte med tillsynsverksamheten enligt alkohollagen 

All försäljning av alkoholdrycker ska skötas på ett sådant sätt att skador i möjligaste 

mån förhindras. Servering av alkohol får endast ske i sådan omfattning och i sådana 

former att skador eller brister i ordning och nykterhet inte föreligger. Som ett särskilt 

skydd mot ungdomar finns också åldersgränser som ska bevakas. 

Tillsyn 2019 (1 januari – 30 juni 2019)                                                                                            

Trettiosju (37) tillsynsbesök har utförts i Nyköpings kommun under delårsperioden.  

Tillståndshavare vilka har en ungdomlig publik, nöjesutbud och mycket hög 

försäljning av alkohol har fått flera tillsynsbesök.  

Alkoholinspektörerna har valt att utöva tillsyn under dagar där det förväntas vara 

mycket folk och störningar samt under flera lönehelger. Tillsynsbesök genomförs 

oftast under kvälls och nattid. Ett mycket nära samarbete med Polisen och 

Skatteverket har resulterat i flera öppnade tillsynsutredningar, erinran samt en 

varning. Gemensamma tillsynsinsatser med Skatteverket, Miljöenheten och Polisen 

har ägt rum. Alkoholinspektörerna har även startat ett samarbete med 

Arbetsförmedlingen inom uppdraget osund konkurens. 

Alkoholinspektörerna har arbetat under året kontinuerligt med inre tillsyn av 

tillståndshavare och dess bolag. Likt yttre tillsyn bedrivs inre tillsyn i samarbete med 

Polismyndigheten samt Skatteverket vilka även är kommunens remissinstanser. 

 

 

 



   

 

Skapat den 2019-10-01  

 

 

Statistik - handläggning av serveringstillstånd (1 januari – 30 september 2019) 

Ägarbyte 5 

Nyetableringar 2 

Godkännande av nya (PBI) personer 

med betydande inflytande 

3 

Utökad tillstånd - ändrat tid eller 

serveringsyta 

5 

Tillfälligt serveringstillstånd till 

allmänheten 

12 

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet 

sällskap 

16 

Avbrott i verksamheten  0 

 

Statistik - sanktioner samt återkallelse mm. 

Återkallelse på egen begäran 1 

Varning 1 

Erinran 0 

Tillsynsärende 3 

 

Inför 2020 

Fortsatt prioritering med av serveringsställen med hög alkoholförsäljning och 

ungdomlig publik. 

Utbildning i ansvarsfull alkoholservering (AAS) för krögare, restaurangpersonal och 

ordningsvakter kommer att äga rum i maj 2020. Utbildningen är ett återkommande 

inslag och är mycket uppskattat av restaurangpersonal och krögare. Drygt fyrtio 

stycken deltar varje år.  
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 Skapat den 2019-10-01  
 

 

Krögarträff i januari 2020 

Bildandet av referensgrupp beträffande nya riktlinjer för serveringstillstånd.   

Sammanfattning     

 I Nyköpings kommuns tillsynsplan för serveringstillstånd 2019 återfinns 

övergripande mål utifrån vilka kommunen utformar sitt arbete på området. 

Inspektörerna har genomfört både inre och yttre tillsyn och fortsätter med sitt 

förebyggande arbete under resten av 2019. Tack vare samverkan med Polisen och 

Skatteverket har tillsynen förbättrats. Fortsatt samverkan med Polisen, Miljökontoret, 

Skatteverket samt Räddningstjänsten fortgår under 2019-2020.  

Två alkoholinspektörer arbetar heltid med alkoholärenden dessa förväntas numera 

även vara behjälpliga med handläggning av tobaksförsäljningstillstånd.  

 
 
 
 
 
Division Social Omsorg  

 

Nyköping 2019-10-01 

 

 

Marie Johannesson    Lukasz Kraczek 

Alkoholinspektör    Alkoholinspektör                                                                                                            
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 _____________________________________________________________________________ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

 

 

SN §   Dnr SN18/47 

 

Återrapportering från division Social omsorg av särskilda uppdrag i 

Socialnämndens beställning 2019  

 

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

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

lämnat en rapportering av tre särskilda uppdrag: 

• Fortsätta uppdraget med att presentera ett utvecklat och med andra 

huvudmän samordnat, första linjens stöd för ungdomar (Ungdomens 

hus). 

 

• Fortsätta utvecklingen av ett digitaliserat arbetssätt och öka 

användningen av teknisk utrustning som ett komplement till personal. 

 

• Ta fram förslag på hur brukarundersökningar kan utföras inom 

Socialnämndens verksamheter. 

 

Rapportering av uppdragen lämnas som bilagor till tjänsteskrivelse. 

 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar 

 

att godkänna division Social omsorgs rapportering av de tre ovan nämnda 

särskilda uppdragen i beställning för år 2019, bilagor till tjänsteskrivelse 

daterad 2019-09-27 

 

 

Beslutet skickas till 

Division Social omsorg 

  



  Tjänsteskrivelse Dnr 
 SN18/47 

Beställarkontor Datum  
Anna Ulf 2019-09-27   

 

 
 
 

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 

 

Återrapportering från division Social omsorg av 

särskilda uppdrag i Socialnämndens beställning 2019  

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

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

rapportering av tre särskilda uppdrag: 

• Fortsätta uppdraget med att presentera ett utvecklat och med andra huvudmän 

samordnat, första linjens stöd för ungdomar (Ungdomens hus). 

 

• Fortsätta utvecklingen av ett digitaliserat arbetssätt och öka användningen av 

teknisk utrustning som ett komplement till personal. 

 

• Ta fram förslag på hur brukarundersökningar kan utföras inom Socialnämndens 

verksamheter. 

 

Rapportering av uppdragen lämnas som bilagor till tjänsteskrivelse. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna division Social omsorgs rapportering av de tre ovan nämnda särskilda 

uppdragen i beställning för år 2019, bilagor till tjänsteskrivelse daterad 2019-09-27 

 

 

Anna Ulf 
 

Sakkunnig tjänsteman 
 

 

Beslutet skickas till 

Division Social omsorg 

 



 
 
 

Uppdragsrapport 1/3 
 
 

Uppdragsbeställare 
Socialnämnden 

Uppdragstagare 
Division Social omsorg 

Datum 
2019-10-03 

 
 
 
 
 
 

Uppdragsrapport ” Ta fram 
förslag på hur brukar- 
undersökningar kan genomföras 
inom socialnämndens verksamheter” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uppdraget 
 

Division Social omsorg mottog i internöverenskommelsen med 
Socialnämnden 2019 uppdraget att ta fram förslag på hur brukar-
undersökningar kan genomföras inom socialnämndens verksamheter.  
 
Socialnämnden har tidigare beviljat medel till Verdandi – Brandkärr för att 
genomföra brukarstyrda brukarrevisioner av missbruks- och beroendevården 
i Nyköpings kommun. Verdandi-Brandkärr har också på uppdrag av Region 
Sörmland och länets nio kommuner, genomfört en större brukarstyrd 
brukarrevision som berör området missbruk, beroende och psykisk ohälsa i 
regionen och samtliga länets nio kommuner .  
 
Syftet med brukarstyrda brukarrevisioner är att få en bild av vad brukare och 
patienter tycker om den vård/behandling man får när man har ett missbruk 
och/eller psykisk ohälsa. Brukarrevisionerna utgår från ett brukarperspektiv. I 
en brukarundersökning är det verksamheten som ställer frågor för att 
använda som en del i kvalitetsarbetet. De olika typerna av 
brukarundersökningar har olika perspektiv och är bägge viktiga underlag i 
utvecklingsarbete. Verksamheternas egna brukarundersökningar kan 
utformas så att de även möjliggör jämförelser mellan olika delar av 
verksamheten. 
 

 



 
 
 

Uppdragsrapport 2/3 
 
 

Uppdragsbeställare 
Socialnämnden 

Uppdragstagare 
Division Social omsorg 

Datum 
2019-10-03 

 
 

Uppföljning 
 
 
 

Resultat 
 

 
Kort tid efter att  Division Social Omsorg fick uppdraget från Socialnämnden 
om att ta fram förslag på hur brukarundersökningar kan genomföras inom 
socialnämndens verksamheter kom ett erbjudande från SKL om att delta i 
den nationella brukarundersökningen för socialtjänstens individ- och 
familjeomsorg som SKL genomför årligen  sedan  2015. 
 
Syftet med den nationella brukarundersökningen är att få kunskap om hur 
brukarna upplever kvalitén i individ- och familjeomsorgens 
myndighetsutövning. Resultatet är tänkt att vara en utgångspunkt för 
verksamhetsutveckling. Måtten kan användas för jämförelser mellan 
kommuner och verksamheter samt över tid. Resultatet publiceras i  Kolada 
(www.kolada.se)  och ingår i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). 

 
Undersökningen omfattar följande verksamhetsområden och målgrupper: 
 

• Social barn- och ungdomsvård (exkl. familjerätt) 
- vårdnadshavare 
- ungdomar 13 år eller äldre, exkl. ensamkommande 
- ensamkommande ungdomar 13 år eller äldre 

• Ekonomiskt bistånd 
• Missbruks- och beroendevård 
 

Samma enkät används för samtliga verksamhetsområden. De 
kvalitetsområden som omfattas är information, delaktighet, bemötande, 
förändring och tillgänglighet. 
 
Efter att erbjudandet  presenterats för individ- och familjeomsorgens 
ledningslag beslutades att anta erbjudandet när det gäller missbruks- och 
beroendevården. I och med att missbruks- och beroendevården sedan 
tidigare har positiva erfarenheter av Verdandis brukarstyrda brukarrevisioner  
blev det naturligt att börja i den delen av verksamheten. Erfarenheten från 
SKL:s stöd till kommunerna är också att det är en fördel att börja med någon 
del av verksamheten och på så sätt lära sig av erfarenheterna innan arbetet 
breddas till övriga delar. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Uppdragsrapport 3/3 
 
 

Uppdragsbeställare 
Socialnämnden 

Uppdragstagare 
Division Social omsorg 

Datum 
2019-10-04 

Genomförandet av den nationella brukarundersökningen för missbruks- och 
beroendevårdens myndighetsutövning pågår under september och oktober 
och resultat rapporteras i januari 2020. 
 
Under tiden arbetet med genomförande pågår inom missbruks- och 
beroendevårdens myndighetsutövning fortsätter arbetet med att se över hur 
enkäterna från den nationella undersökningen kan anpassas för att även 
passa de verksamheter som utför insatser. 
 
Även inom ramen för utvecklingsarbetet med systematisk uppföljning finns 
brukarundersökningar med som en del av uppföljningen på individnivå. 
Socialsekreterare som handlägger ärenden som rör våld i nära relationer 
och Familjefridsmottagningen ska under oktober påbörja systematisk 
uppföljning av sina ärenden via SKL:s verktyg SU Kvinnofrid (Systematisk 
Uppföljning Kvinnofrid). I det verktyget ingår en brukarenkät med frågor om 
upplevelser av det stöd som erhållits. 
 
Även inom ramen för arbetet med ungdomar och unga vuxna 18-21 år med 
missbruk har systematisk uppföljning påbörjats med ett annat verktyg som 
Umeå Universitet tagit fram, UBÅT (Uppföljning av Beslutade insatser och 
ÅTgärder). Även där ingår en brukarenkät. Den första sammanställningen 
från det arbetet som påbörjats 2019 väntas i januari 2020. 
 
 
Avslutande kommentar  
Arbetet med att ta fram förslag till brukarundersökningar har kommit igång 
under 2019 och genomförande av den nationella brukarundersökningen 
som SKL stödjer pågår. Utmaningen framöver blir att delge brukare och 
medarbetare resultat  och att motivera till fortsatt genomförande genom att 
visa att undersökningarna leder till förbättringar  i verksamheterna. Utöver 
brukarundersökningar arbetar  individ- och  familjeomsorgen även med 
andra former för att öka brukares och barns delaktighet och inflytande på 
individ, verksamhets- och systemnivå.

 
 



 
 
 

Uppdragsrapport 1/3 
 
 

Uppdragsbeställare 
Socialnämnden 

Uppdragstagare 
Division Social omsorg 

Datum 
2019-10-03 

 
 
 
 
 
 

Uppdragsrapport ”Fortsätta 
 

utvecklingen av digitala 
 

arbetssätt och tekniska lösningar 
 

som komplement till personal” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sammanfattning av uppdraget 
 

Division Social omsorg mottog i internöverenskommelse med Socialnämnden 
2018 uppdraget att utveckla ett digitaliserat arbetssätt och öka användningen 
av teknisk utrustning som ett komplement till personal. Syftet var att 
underlätta medborgares vardag vad gäller möjligheter att mötas på deras 
villkor och kanaler. Digitala lösningar som komplement till personal kan också 
bidra till att verksamheten får möjlighet att fokusera mer på det komplexa 
sociala arbetet vilket i förlängningen förväntas gynna medborgarna. 

 
En målbild på längre sikt är att medborgare upplever en ökad tillgänglighet 
och delaktighet i kontakten med socialtjänsten. Verksamheten håller god 
kvalitet och hög rättssäkerhet. Personalen utvecklar det goda mötet med 
klienter på alternativa sätt. Målbilden för 2018 var att presentera en 
sammanställning med förslag på digitala arbetssätt som skulle utgå från 
behov hos medborgare och verksamhet. Som en del i arbetet 2018 
markerades också vilka förslag som var angelägna att arbeta vidare med. 
 
I internöverenskommelsen för 2019 fick därefter Division Social Omsorg i 
uppdrag att fortsätta arbetet och då har arbetet fokuserats på några av de 
prioriterade områdena – i synnerhet automatisering av försörjningsstöd, 
digitaliering av kommunens missbruksvård samt ökad tillgänglighet. 

 



 
 
 

Uppdragsrapport 2/3 
 
 

Uppdragsbeställare 
Socialnämnden 

Uppdragstagare 
Division Social omsorg 

Datum 
2019-10-03 

 
 

Uppföljning 
 

Uppdraget  
Individ- och familjeomsorgens ledningslag har tillsammans med 
stödfunktioner inom IT, ekonomi och kvalitet prioriterat bland de förslag på 
arbetssätt och/eller tekniska lösningar som togs fram under 2018 och som 
uppfattades som möjliga att realisera. Verksamheterna har därefter med hjälp 
av stödfunktioner arbetat vidare med att genomföra förändringarna. 

 
 

Resultat 

Arbetet med att införa en e-tjänst som första steget i en automatiserings-
process har påbörjats. Diskussioner i arbetsgrupp med assistans av IT 
enheten har skett. Ett förslag på hur e-tjänsten skulle se ut var klart till 
sommaren. Beslut om inköp av nödvändig modul i det befintliga 
verksamhetssystemet har fattats. Arbete med en implementeringsplan 
pågår. Tanken är att börja med några brukare som av medarbetare 
uppfattas som mer intresserade av digitala lösningar. Utifrån befintlig 
kunskap om implementering kan det också vara av värde att börja att prova i 
liten skala. I januari 2020 ska det vara möjligt för utvalda brukare att börja 
använda e-tjänsten. Mottagningsgruppen för försörjningsstöd har sedan 
länge också en agentlösning för telefonkontakter. 

Övriga resultat av arbetet med digitalisering är att kommunens 
missbruksvård använder Previct som är ett digitalt verktyg för att följa upp 
alkoholbruk och spel. Genomförande av den nationella 
brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorgen pågår med hjälp 
av ett webbverktyg som SKL erbjuder. Det innebär att brukare i samband 
med besök inom missbruks- och beroendevårdens myndighetsutövning får 
fylla i en enkät om kontakten med socialtjänsten på en läsplatta eller 
mobiltelefon. 

Inom familjerätten finns sedan en tid en agentlösning vilket av 
verksamheten bedöms fungera bra. Även inom Barn- och ungdomsenheten 
är en agentlösning nu beställd och arbete pågår med att läsa in 
hälsningsfraser. 
 
När det gäller den sociala barn- och ungdomsvården har det nyligen blivit 
möjligt för jourhavande ledamot att digitalt signera brådskande beslut. 
 

 

 



 
 
 

Uppdragsrapport 3/3 
 
 

Uppdragsbeställare 
Socialnämnden 

Uppdragstagare 
Division Social omsorg 

Datum 
2019-10-04 

Avslutande kommentar  
Arbetet med att utveckla digitala arbetssätt har kommit igång i flera olika 
delar av divisionens verksamheter. Lösningarna som har införts eller där en 
implementering har påbörjats bedöms av av verksamheterna förbättra såväl 
tillgänglighet som utbud av vård- och stödinsatser. Flera av lösningarna 
upplevs också förbättra medarbetares förutsättningar att utföra sina 
arbetsuppgifter på ett bättre  och mer effektivt sätt.

 
 



 
 
 

Uppdragsrapport 1/2 
 
 

Uppdragsbeställare 
Socialnämnden 

Uppdragstagare 
Division Social omsorg 

Datum 
2019-10-03 

 
 
 
 
 
 

Uppdragsrapport ”Fortsätta 
uppdraget med att presentera ett 
utvecklat och med andra huvudmän 
samordnat, första linjens stöd till 
ungdomar (Ungdomens hus)” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uppdraget 
 

Division Social omsorg mottog i internöverenskommelsen med 
Socialnämnden 2019 uppdraget att fortsätta uppdraget med att presentera 
ett utvecklat och med andra huvudmän samordnat, första linjens stöd för 
ungdomar (Ungdomens hus). 
 

Bakgrund 
2017-01-27 fick Division Social omsorg och Barn, utbildning & kultur i 
uppdrag från Kommunstyrelsen att tillsammans med andra huvudmän 
samordna och integrera insatser för ungdomar. 
 
Förslag om samordning och finansiering återrapporterades sedan till 
Socialnämnden och Kommunstyrelsen 2017. 2018 fanns därefter ett förslag 
till lokal som alla parter hade enats om och man räknade då med uppstart 
hösten 2019. 
 
I slutet av 2018 uppkom frågor från de bägge divisionernas ledning kring 
lokalernas utformning, långsiktig finansiering, eventuella förändringar som 
hunnit ske i berörda verksamheter och hur eventuella förändringar i 
konjunkturen skulle kunna påverka arbetet. Divisionschefer för Barn, 
utbildning & kultur samt Division Social omsorg beslutade därför att en 
nulägesanalys skulle genomföras där dessa frågeställningar skulle belysas. 
 
 
 



 
 
 

Uppdragsrapport 2/2 
 
 

Uppdragsbeställare 
Socialnämnden 

Uppdragstagare 
Division Social omsorg 

Datum 
2019-10-03 

 
 

 
I avvaktan på nulägesanalysen pausades det påbörjade arbetet med 
utformningen av lokalerna. Samordningsförbundet RAR, som tidigare hade 
beviljat medel till Ungdomens hus, beslutade då att i och med medlen 
fortfarande inte hade använts så skulle parterna få återkomma med en ny 
ansökan om arbetet skulle återupptas. 
 
I internöverenskommelsen för 2019 gav Socialnämnden uppdraget till 
Division Social omsorg att fortsätta uppdraget med med att presentera ett 
utvecklat och med andra huvudmän samordnat, första linjens stöd för 
ungdomar (Ungdomens hus). I och med att uppdraget även omfattar Barn, 
utbildning & kultur har under våren 2019 ett arbete med att förankra 
uppdraget i Kommunstyrelsen och en central styrgrupp för strategiska 
lokalfrågor pågått och Kommunfastigheter har varit delaktiga i processen. 

 
 
Uppföljning 
 
Resultat 
 
Efter sommaren 2019 återupptogs arbetet i arbetsgruppen för Ungdomens 
hus med representanter från samtliga parter. Nyligen har arbetet dock 
avbrutits med anledning av att Region Sörmland meddelat Division Social 
omsorg att de bryter sig ur samverkan på grund av vad som uppfattas som 
oklarheter kring ansvar. Nya beräkningar visar att kostnaderna för att 
iordningsställa nuvarande förslag på lokal skulle uppgå till 10 mkr, vilket 
anses som en för hög kostnad samtidigt som man också anser att lokalytan 
är orimligt stor och inte heller är överens om vissa ytor. Region Sörmland vill 
hitta nya lokaler till Nyköpings ungdomsmottagning (NUM) snabbt utifrån 
arbetsmiljö-problematiken i nuvarande lokaler. 
 
 
Avslutande kommentar 
 
Att fortsätta uppdraget med att presentera ett utvecklat och med andra 
huvudmän samordnat, första linjens stöd för ungdomar (Ungdomens hus) är 
i nuläget inte aktuellt. Om det ska bli en fortsättning behövs ett nytt beslut 
från Region Sörmland samt ett gemensamt uppdrag och gemensamma mål 
för det fortsatta arbetet. 
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SN §   Dnr SN19/2 

 

Delårsrapport för Socialnämnden år 2019 

 

En delårsrapport för Socialnämnden har upprättats enligt anvisningar. 

Delårsrapporten omfattar perioden januari-augusti år 2019, en helårsprognos 

för år 2019 samt jämförande uppgifter för samma redovisningsperiod 

föregående år. 

 

Delårsrapporten lämnas som bilaga till tjänsteskrivelse. 

 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar 

 

att godkänna delårsrapport för Socialnämnden år 2019, bilaga till 

tjänsteskrivelse daterad 2019-09-27 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

  



  Tjänsteskrivelse Dnr 
 SN19/2 

Beställarkontor Datum  
Anna Ulf    

 

 
 
 

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 

 

Delårsrapport för Socialnämnden år 2019 

Ärendet i korthet 
En delårsrapport för Socialnämnden har upprättats enligt anvisningar. 

Delårsrapporten omfattar perioden januari-augusti år 2019, en helårsprognos för år 

2019 samt jämförande uppgifter för samma redovisningsperiod föregående år. 

Delårsrapporten lämnas som bilaga till tjänsteskrivelse. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna delårsrapport för Socialnämnden år 2019, bilaga till tjänsteskrivelse 

daterad 2019-09-27 

 

 

Anna Ulf 
 

Sakkunnig tjänsteman 
 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Väsentliga händelser 

Kommentar: 

Socialnämnden antog 2019-03-14 en plan för ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) 

mellan Nyköpings kommun och Eskilstuna Stadsmission gällande ett härbärge med 

tillhörande dagverksamhet. Kommunstyrelsen beslutade därefter att teckna IOP-

avtalet. Eskilstuna Stadsmission kommer att ha verksamhets- och personalansvar och har 

vid delåret rekryterat personal samt närmar sig en lösning på lokalfrågan. Förhoppning är att 

verksamheten kan öppna i slutet av året. 

Socialnämnden beslutade 2019-03-14 att återta ett uppdrag som lämnats till division Social 

omsorg gällande att tillsammans med Region Sörmland utreda och förbereda etablering av 

en tredje Familjecentral. Anledning till återtagandet var att Socialnämndens budget inte 

längre lämnar utrymme för satsningen samt att en annan placering än den som föreslagits 

från Regionen behöver övervägas i framtiden utifrån ett integrationsperspektiv. 

2019-05-16 invigdes Gula Villan som är en verksamhet inom missbruksvården som vänder 

sig till personer med samsjuklighet. 

Socialnämnden genomförde under en vecka i mars månad en hemlöshetskartläggning som 

bland annat visade en stor minskning av antal personer som sov utomhus eller i offentliga 

utrymmen samt en stor ökning av personer med långsiktiga boendelösningar som kan leda 

till ett eget hyreskontrakt. Detta kan ses som resultat av både ett framgångsrikt 

utvecklingsarbete inom nämndens verksamheter och av ett ökat byggande av hyresbostäder 

i kommunen. 

Den kartläggning av personer som uppbär ekonomiskt bistånd som genomfördes under år 

2018 har lett vidare till att ett nytt samarbete mellan flera kommunala verksamheter och 

Arbetsförmedlingen initierats. Samarbetet kallas Vägen till självförsörjning och är vid delåret 

2019 under uppstart. Genom samarbetet ska fler biståndsmottagare som står långt ifrån 

arbetsmarknaden komma ut till egen försörjning genom arbete eller studier. 



 

 

  3 

Uppföljning av uppdrag 

 

Målområde Social sammanhållning 

Bedömning 

 

Uppdrag KF 

3.1.12 Utveckla boendeformer för särskilt utsatta målgrupper som lever i hemlöshet 

(SN) 

Rapporteras delår. 

Antalet personer som saknar bostad och sover utomhus eller i offentliga utrymmen, har 

under de senaste åren ökat i Nyköpings kommun. För dessa personer behövs olika former 

av boenden med stödinsatser. 

Kommentar: 

Under 2018 startade akut- och utredningsboendet Röda Villan samt Nygårdens 

Långtidsboende för personer med missbruksproblematik. Fortsatt behov av fler 

stödboendelägenheter inom missbruksvården finns. När det gäller gruppen samsjukliga så 

förs diskussioner både internt i kommunen men också med Regionen om att utveckla 

gemensamma vårdformer. Inventering och kartläggning av målgruppen genomförs i 

september. Division Social omsorg ser över de lokaler som finns i den egna regin för att 

pröva om de kan användas i verksamheten som boenden för SN:s målgrupper, bland annat 

för nyanlända. Fler nyanlända har fått egna bostäder vilket innebär att boendet för 

nyanlända, Emtnäs, kan sägas upp till årsskiftet och eventuellt även boendet Forty Towers. 

Resultatet av att flera boendeformer har utvecklats inom missbruksvården visar sig tydligt på 

flera sätt. Årets hemlöshetskartläggning visar en betydande minskning av antalet personer 

som sover utomhus eller i offentliga utrymmen och inom ekonomiskt bistånd syns en lägre 

kostnad för tillfälliga boenden jämfört med föregående år. Under perioden januari-augusti har 

kostnaden uppgått till 950 tkr att jämföra med 4,4 mnkr för hela år 2018. Samarbetet mellan 

Nyköpings kommun och Eskilstuna Stadsmission kring ett härbärge med tillhörande 

dagverksamhet har gått vidare och verksamheten förväntas när den öppnar kunna möta upp 

flera av de mest utsatta medborgarna och samtidigt sänka kostnaden för ekonomiskt bistånd 

för tillfälliga boenden ytterligare. 
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Målområde Hållbar ekonomi 

Bedömning 

 

Uppdrag KF 

5.1.3 Säkerställ att alla nämnder och verksamheter håller budget (KS) 

Rapporteras delår. 

Bedömning Trend 

  

 

Titel Utfall Mål Bedömning Trend 

Budgetavvikelse nämnder och divisioner, 

mnkr 

-0.6    
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Ekonomi 
Sammanfattning 

Kostnad per verksamhet, tkr 

Verksamhet Utfall Jan - 

Aug 2019  

Utfall Jan - 

Aug 2018  

Förändr jmf 

fg år % 

Budget 2019  Prognos 

delår 2019  

Avv Budget-

Prognos 

2019  

Nämnd -1 404 -1 378 2 -2 481 -2 181 300 

Till nämndens 

förfogande 

-87 -442 -80 -3 019 -819 2 200 

Bidrag till verksamhet -2 068 -2 003 3 -2 757 -2 757 0 

Ekonomiskt bistånd -44 194 -42 442 4 -62 921 -66 421 -3 500 

Insatser för barn och 

unga 

-45 490 -43 524 5 -68 235 -68 235 0 

Insatser för vuxna -21 967 -18 287 20 -32 950 -32 950 0 

Arbetsmarknadsåtgärder -3 648 -3 515 4 -5 472 -5 472 0 

DSO övrig 

administration 

-38 087 -37 545 1 -57 130 -57 130 0 

Integration -3 762 -8 769 -57 -5 235 -8 235 -3 000 

Summa 

Socialnämnden 

-160 707 -157 905 2 -240 200 -244 200 -4 000 

 

Utfall januari-augusti 

Kostnaden för utbetalt ekonomiskt bistånd visar en ökning med 1,7 mnkr jmf föregående år. I 

snitt har den totala kostnaden för utbetalt ekonomiskt bistånd/månad legat 250 tkr högre jmf 

med år 2018. Antalet hushåll/månad som fått ekonomiskt bistånd har i snitt legat på 623 

hushåll jmf med 586 hushåll i snitt år 2018. Orsaker till biståndsbehovet som har ökat i 

förekomst jmf föregående år är att personer har ingen eller otillräcklig inkomst vid 

sjukskrivning samt att personer har arbetshinder. 

Integration (som avser ekonomiskt bistånd samt bosättningsuppdraget för nyanlända) visar 

en 5 mnkr lägre kostnad jmf föregående år. SN har i år tilldelats 5,0 mnkr från KS 

balanskonto för att täcka del av nämndens kostnader för tillfälliga boenden som blivit högre 

än budgeterat då kontraktet för det tillfälliga boendet Emtnäs behövde förlängas året ut för att 
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fylla behovet. Ersättningen från KS förbättrar resultatet som annars skulle ha varit i samma 

nivå som år 2018. 

 

Prognos 

Socialnämnden lämnar vid delåret en avvikande helårsprognos med sammanlagt -4,0 mnkr. 

Prognosavvikelser finns inom följande verksamheter: Ekonomiskt bistånd -3,5 mnkr, 

Integration -3,0 mnkr, Medel till förfogande +2,2 mnkr, Nämndens administration +0,3 mnkr. 

Inom verksamheten Integration kommer de höga kostnaderna för tillfälliga boenden för 

nyanlända att gälla året ut enligt hyreskontrakt. Utvecklingen med lägre intäkter från 

Migrationsverket och högre kostnader än budgeterat är inte möjliga att påverka och 

verksamheten kommer fortsatt att överskrida budget. Prognosavvikelse -3,0 mnkr. 

Nämndens medel till förfogande är främst avsedda att användas för samarbetet med 

Stadsmissionen och kommer inte att behöva användas fullt ut under året. Vid delåret finns 

förhoppning om att verksamheten kan öppnas upp i slutet av året vilket skulle innebära att en 

mindre del av avsatta medel kommer att användas. Prognosavvikelse +2,2 mnkr. 

Nämnden sparar in på sina egna administrationskostnader och kommer inte att använda alla 

medel under året. Prognosavvikelse +0,3 mnkr. 
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Förväntad utveckling 

Kommentar: 

Inom kommunen görs nu flera satsningar på att fler ska komma ut i försörjning genom arbete 

eller studier vilket kan göra att kostnaden för ekonomiskt bistånd minskar de kommande 

åren. Den förbättrade tillgången på bostäder gör att tillfälliga boenden för nyanlända inte 

längre behöver förhyras vilket sänker Socialnämndens kostnader för integration. Inom 

myndighetsutövande del av verksamheten för barn- och unga finns idag statliga medel för 

förstärkt bemanning som upphör år 2021. 

Inom både barn och ungdoms- och missbruksvården är förhoppning att utvecklingen av egna 

insatser på hemmaplan fortsatt ska kunna hålla ned antalet externa placeringar men 

möjligheten att sänka antalet vårddygn ytterligare från nuvarande nivå anses inte realistisk. 

Samverkan med andra aktörer, såväl inom som utom kommunen, blir oerhört väsentlig för att 

klara socialnämndens uppdrag, till exempel inom ekonomiskt bistånd där ett växande antal 

personer är sjuka och/eller har arbetshinder. 
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Volymer och nyckeltal 

 Utfall jan-

aug 2019 

Utfall jan-

aug 2018 

Förändring jmf 

föreg år 

Budget 2019 Prognos 

2019 

Avv budget-

prognos 

Volymer       

Ekonomiskt bistånd, 

antal hushåll 

961 932 29 1 100 1 150 50 

varav med barn 320 315 5 350 370 20 

Institution/familjehem 

vuxna, antal vårddygn 

2 152 1 827 325 4 000 3 300 -700 

Institution/familjehem 

barn och unga, antal 

vårddygn 

23 127 22 691 436 32 000 34 000 2 000 

Nyckeltal       

Ekonomiskt bistånd, 

kr/hushåll 

45 987 46 281 -294 55 000 55 000 0 

Institution vuxna, 

kr/vårddygn 

2 871 2 668 203 2 590 2 900 310 

Institution/upphandlade 

familjehem barn och 

unga, kr/vårddygn 

4 338 3 492 846 3 534 4 400 900 
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Plan för revidering av Socialnämndens riktlinjer 

 

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

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

nämndens riktlinjer för att bedöma dokumentens status samt upprätta en 

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

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

det av Kommunstyrelsen antagna styrdokumentet Riktlinje för styrdokument i 

Nyköpings kommun (KK17/158).    

 

Socialnämnden har i nuläget tio riktlinjer inom sina ansvarsområden varav 

flera inte aktualitetsförklarats eller reviderats på många år. Socialnämnden 

föreslås nu formellt låta dessa dokument upphöra eller revideras enligt 

följande: 

 

Riktlinjer avseende förmedlingsmedel (SAN09/45) upphör att gälla  

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

revideras  

 

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

revideras  

 

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd (SN13/48) revideras 

 

Riktlinjer för alkoholservering (SN14/31) revideras 

 

Riktlinjer för kommunkontrakt (SN16/45) revideras  

 

Socialnämnden föreslås vidare godkänna en plan för i vilken ordning 

riktlinjerna ska revideras och/eller omarbetas.  
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Förslag 

Socialnämnden föreslås formellt låta riktlinjer upphöra eller revideras enligt 

följande: 

 

Riktlinjer avseende förmedlingsmedel (SAN09/45) upphör att gälla  

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

revideras  

 

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

revideras  

 

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd (SN13/48) revideras 

 

Riktlinjer för alkoholservering (SN14/31) revideras 

 

Riktlinjer för kommunkontrakt (SN16/45) revideras  

 

Socialnämnden föreslås genomföra revidering och omarbetning av sina 

riktlinjer enligt följande ordning: 

 

1. Riktlinjer för alkoholservering 

2. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 

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

4. Riktlinjer för insatser till vuxna (nytt samlingsdokument) 
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Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

samt 

 

att revidering och omarbetning av nämndens riktlinjer genomförs enligt plan i 

tjänsteskrivelse daterad 2019-09-30  

 

 

Beslutet skickas till 
Division Social omsorg 

Webbadministratör 

  



  Tjänsteskrivelse Dnr 
 SN19/36 

Beställarkontor Datum  
Anna Ulf 2019-09-30   

 

 
 
 

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 

 

Plan för revidering av Socialnämndens riktlinjer 

Ärendet i korthet 

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

att i samarbete med division Social omsorg göra en översyn av nämndens riktlinjer 

för att bedöma dokumentens status samt upprätta en plan för revidering. Uppdraget 

skulle återrapporteras till nämnden 2019-10-17. Översynen har nu genomförts med 

beaktande av vad som finns angivet i det av Kommunstyrelsen antagna 

styrdokumentet Riktlinje för styrdokument i Nyköpings kommun (KK17/158).    

 

Socialnämnden har i nuläget tio riktlinjer inom sina ansvarsområden varav flera inte 

aktualitetsförklarats eller reviderats på många år. Socialnämnden föreslås nu 

formellt låta dessa dokument upphöra eller revideras enligt följande: 

 

Riktlinjer avseende förmedlingsmedel (SAN09/45) upphör att gälla  

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

revideras  

 

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

 

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd (SN13/48) revideras 

 

Riktlinjer för alkoholservering (SN14/31) revideras 

 

Riktlinjer för kommunkontrakt (SN16/45) revideras  
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Socialnämnden föreslås vidare godkänna en plan för i vilken ordning riktlinjerna ska 

revideras och/eller omarbetas.  

Fördjupad beskrivning 

Med alltför många styrdokument i kommunen finns det en risk att det blir svårt att få 

en överblick samt att onödig byråkrati uppstår. Detta kan leda till minskad effektivitet 

och ökade kostnader. Nationell lagstiftning står alltid över kommunala styrdokument 

och inom Socialnämndens ansvar finns, utöver lagstiftning, också en mängd 

föreskrifter, allmänna råd och handböcker utfärdade av bland annat Socialstyrelsen.  

Kommunstyrelsen antog 2018-06-11 en riktlinje för styrdokument i Nyköpings 

kommun (KK17/158) och i denna fastslås definitioner på kommunens olika 

styrdokument samt beskrivs en hierarkisk struktur för dem. Riktlinjer är det 

styrdokument i kommunen som kan antas av en nämnd och Kommunstyrelsen har 

definierat riktlinjer på följande sätt: 

”Syftet med riktlinjer är att säkerställa att den befintliga verksamheten bedrivs 

effektivt, rättssäkert och med god kvalitet. Riktlinjer avser främst frågor som rör ren 

verkställighet. Riktlinjer ska förtydliga vad som gäller i olika situationer. Riktlinjer kan 

betraktas som en slags handbok som ska ange ramarna för handlingsutrymmet i en 

viss fråga på en sådan nivå att det lämnar plats för handläggaren själv att utforma 

detaljerna. Hur detta ska gå till tas ofta fram av verksamheterna i form av rutiner. 

Riktlinjer initieras och antas av kommunstyrelsen eller nämnd.” 

Socialnämnden har i nuläget tio riktlinjer inom sina ansvarsområden varav flera inte 

aktualitetsförklarats eller reviderats på många år. Vid en genomgång av riktlinjerna 

bedöms flera av dokumenten vara utformade mer som rutiner och anvisningar än 

som riktlinjer. Detta gäller till exempel riktlinjerna gällande lex Sarah och 

dödsboärenden. Andra riktlinjer kan med fördel förkortas väsentligt och omarbetas i 

mer samlade dokument, till exempel i en Riktlinje för insatser till barn och unga samt 

i en Riktlinje för insatser till vuxna. I riktlinjen för insatser till barn och unga kan 

förslagsvis samlas frågor gällande placeringar, ensamkommande barn samt 

kontaktperson/-familj och i en riktlinje för insatser till vuxna kan förslagsvis samlas 

frågor gällande missbruks- och beroendevård, kommunkontrakt, förmedlingsmedel 

samt kontaktperson.  

Förslag 

Socialnämnden föreslås formellt låta riktlinjer upphöra eller revideras enligt följande: 

 

 

Riktlinjer avseende förmedlingsmedel (SAN09/45) upphör att gälla  

 

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

 

Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah (SN11/68) upphör att gälla 
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Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden (SN11/47) upphör att gälla 

 

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

 

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

revideras  

 

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

 

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd (SN13/48) revideras 

 

Riktlinjer för alkoholservering (SN14/31) revideras 

 

Riktlinjer för kommunkontrakt (SN16/45) revideras  

 

 

Socialnämnden föreslås genomföra revidering och omarbetning av sina riktlinjer 

enligt följande ordning: 

 

1. Riktlinjer för alkoholservering 

2. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 

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

4. Riktlinjer för insatser till vuxna (nytt samlingsdokument) 

 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

att revidering och omarbetning av nämndens riktlinjer genomförs enligt föreslagen 

plan i tjänsteskrivelse daterad 2019-09-30  

 

 

Anna Ulf 
 

Sakkunnig tjänsteman 
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Beslutet skickas till 

Division Social omsorg 

Webbadministratör 



NYKÖPINGS KOMMUN FÖRSLAG  
 Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2019-10-17 

 _____________________________________________________________________________ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

 

 

SN §   Dnr SN19/51 

 

Fördelning av riksnorm för försörjningsstöd 2020 

 

Rätten till bistånd regleras i 4 kap 1 § socialtjänstlagen som inleds: 

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda 

på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning 

(försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. 

Försörjningsstödet består av två delar; dels riksnormen och dels skäliga 

kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt 

medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa. Totalsummorna i 

riksnormen för olika ålderskategorier och hushållsstorlekar, fastställs årligen 

av Regeringen och är lika för alla kommuner i landet. År 2012 meddelade 

Socialstyrelsen att Regeringen inte längre bestämmer hur beloppen ska 

fördelas mellan de olika behovsposterna i riksnormen utan endast storleken 

på riksnormen. Kommunerna får istället själva bestämma den inbördes 

fördelningen. 

Riksnormen innehåller behovsposterna: 

• Livsmedel 

• Kläder och skor 

• Lek och fritid 

• Hygien 

• Gemensamma hushållskostnader (telefon, dagstidning mm) 

Då Kommunfullmäktige har fastställt Socialnämndens riktlinjer för 

ekonomiskt bistånd ska även fördelningen av riksnormen beslutas av 

fullmäktigeförsamlingen. Regeringen brukar först i slutet av året fastställa 

riksnormen för det kommande året och för att socialtjänstens verksamhet 

gällande försörjningsstöd ska fungera behöver Kommunfullmäktige fatta 

beslut i ärendet innan årsskiftet 2019/2020.  

 

Då Regeringen ännu inte meddelat riksnormen för år 2020 lämnas förslag på 

procentuell fördelning mellan de olika behovsposterna. Fördelningen 

motsvarar den som gällt för år 2019.  

 

 

 



NYKÖPINGS KOMMUN FÖRSLAG  
 Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2019-10-17 

 _____________________________________________________________________________ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

 

 

SN §   Dnr SN19/51 

 

Förslag till procentuell fördelning mellan de olika behovsposterna år 2020 

lämnas som bilaga till tjänsteskrivelse samman med underlag som visar den 

fördelning av beloppen som gällt för år 2019. 

 

Socialnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna den procentuella fördelningen av riksnormen år 2020, bilaga till 

tjänsteskrivelse daterad 2019-09-26  

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

  



  Tjänsteskrivelse Dnr 
 SN19/51 

Beställarkontor Datum  
Anna Ulf 2019-09-26   

 

 
 
 

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 

 

Fördelning av riksnorm för försörjningsstöd 2020 

Ärendet i korthet 
Rätten till bistånd regleras i 4 kap 1 § socialtjänstlagen som inleds: 

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på 

annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) 

och för sin livsföring i övrigt. 

Försörjningsstödet består av två delar; dels riksnormen och dels skäliga kostnader 

för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening 

och arbetslöshetskassa. Totalsummorna i riksnormen för olika ålderskategorier och 

hushållsstorlekar, fastställs årligen av Regeringen och är lika för alla kommuner i 

landet. År 2012 meddelade Socialstyrelsen att Regeringen inte längre bestämmer 

hur beloppen ska fördelas mellan de olika behovsposterna i riksnormen utan endast 

storleken på riksnormen. Kommunerna får istället själva bestämma den inbördes 

fördelningen. 

Riksnormen innehåller behovsposterna: 

• Livsmedel 

• Kläder och skor 

• Lek och fritid 

• Hygien 

• Gemensamma hushållskostnader (telefon, dagstidning mm) 

Då Kommunfullmäktige har fastställt Socialnämndens riktlinjer för ekonomiskt 

bistånd ska även fördelningen av riksnormen beslutas av fullmäktigeförsamlingen. 

Regeringen brukar först i slutet av året fastställa riksnormen för det kommande året 

och för att socialtjänstens verksamhet gällande försörjningsstöd ska fungera 

behöver Kommunfullmäktige fatta beslut i ärendet innan årsskiftet 2019/2020.  

Då Regeringen ännu inte meddelat riksnormen för år 2020 lämnas förslag på 

procentuell fördelning mellan de olika behovsposterna. Fördelningen motsvarar den 

som gällt för år 2019.  
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Förslag till procentuell fördelning mellan de olika behovsposterna år 2020 lämnas 

som bilaga till tjänsteskrivelse samman med underlag som visar den fördelning av 

beloppen som gällt för år 2019. 

Socialnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna den procentuella fördelningen av riksnormen år 2020, bilaga till 

tjänsteskrivelse daterad 2019-09-26  

 

 

Anna Ulf 
 

Sakkunnig tjänsteman 
 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 



NYKÖPINGS KOMMUN

UNDERLAG FÖR BERÄKNING AV RIKSNORM 2020

Budgetposternas storlek i %

Personliga kostnader Barn och ungdomar                                            Vuxna           

0år 1-2år 3år 4-6år 7-10år 11-14år 15-18år 19-20 

år

ensam-

stående

sam-

boende
Livsmedel 34 42 49 55 48 50 47 47 61 57

Kläder / skor 25 23 27 23 21 18 19 19 15 17

Fritid / lek 5 8 12 13 23 24 24 24 15 16

Hygien 32 24 8 6 5 6 8 8 9 10

Barn- och ungdomsförsäkring 4 3 4 3 3 2 2 2

Summa personliga kostnader 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Gemensamma hushållskostnader Antal medlemmar i hushållet                                                                   

1 pers 2 pers 3 pers 4 pers 5 pers 6 pers 7 pers 8 pers 9 pers 10 pers

Förbrukningsvaror 11 12 17 17 19 19 20 20 21 22

Dagstidn, tel, TV-lic mm 89 88 83 83 81 81 80 80 79 78

Summa gemensamma kostnader 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 

Normen för hemmavarande ungdom beräknas enl följande:   

Ensamståendenormen + del av gemensamma kostnader



NYKÖPINGS KOMMUN  

UNDERLAG FÖR BERÄKNING AV NORMEN FÖR EKONOMISKT BISTÅND 2019

Budgetposternas storlek i kronor för uppehälle

Personliga kostnader Barn och ungdomar                                            Vuxna           

0år 1-2år 3år 4-6år 7-10år 11-14år 15-18år 19-20 

år

ensam-

stående

sam-

boende
Livsmedel 725 1000 1040 1310 1435 1720 1825 1840 1885 3175

Kläder / skor 530 550 570 550 630 620 740 740 465 945

Fritid / lek 110 190 255 310 685 825 930 940 465 890

Hygien 680 570 170 140 150 205 310 310 275 560

Barn- och ungdomsförsäkring 85 70 85 70 90 70 75 80

Summa personliga kostnader 2130 2380 2120 2380 2990 3440 3880 3910 3090 5570

Gemensamma hushållskostnader Antal medlemmar i hushållet                                                                   

1 pers 2 pers 3 pers 4 pers 5 pers 6 pers 7 pers 8 pers 9 pers 10 pers

Förbrukningsvaror i hemmet 110 130 235 265 345 390 445 480 540 600

Telefon, dagstidning m m 880 970 1145 1305 1465 1660 1775 1910 2020 2130

Summa gemensamma kostnader 990 1100 1380 1570 1810 2050 2220 2390 2560 2730

 

Normen för hemmavarande ungdom beräknas enligt följande:

Ensamståendenormen + del av gemensamma kostnader (ex.vis 1.810:- / 5 pers = 362:- + 3.090:- = 3.452:-)



MATNORM/ UMGÄNGESNORM 2019

Barn och ungdom Vuxna

0 år 1-2 år 3 år 4-6 år 7-10 år 11-14 år 15-18 år 19-20 år ensam- sam-

stående boende

Matnorm per månad 725 1000 1040 1310 1435 1720 1825 1840 1885 3175

Matnorm per vecka 167 231 240 302 331 397 421 425 435 733

Matnorm per dag 24 33 34 43 47 57 60 60 62 104

Umgängesnorm per dag 52 60 50 60 77 92 103 104 - -

(inkl matnorm)



NYKÖPINGS KOMMUN FÖRSLAG  
 Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2019-10-17 

 _____________________________________________________________________________ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

 

 

SN §   Dnr SN19/52 

 

Sammanträdestider för Socialnämnden 2020 

 

Ett förslag till sammanträdestider för Socialnämnden 2020 har arbetats fram 

av kommunledningskansliet. Förslaget är som följer: 

 

30 januari 

2 april 

11 juni 

3 september 

22 oktober 

10 december 

 

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

framgår av kallelsen. 

 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar 

 

att sammanträda vid sex tillfällen 2020 enligt ovan. 

  



NYKÖPINGS KOMMUN FÖRSLAG  
 Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2019-10-17 

 _____________________________________________________________________________ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

 

 

SN §   Dnr SN19/11 

 

Val av ny ledamot till socialutskottet för år 2019-2020 

 

Sofia Yrvenback Aktergård (C) har avsagt sig sitt politiska uppdrag i 

Socialnämnden och en ny ledamot till socialutskottet måste därför utses. 

 

Förslag 

Nominering och val av ny ledamot till socialutskottet sker vid socialnämndens 

sammanträde. 

 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar 

 

att utse … till ny ledamot i socialutskottet från och med 2019-10-17 samt 

 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

 

 

Beslutet skickas till 

Tromanadministratör 

Division Social omsorg 

 

  



  Tjänsteskrivelse Dnr 
 SN19/11 

Beställarkontor Datum  
Anna Ulf 2019-10-03   

 

 
 
 

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 

Sofia Yrvenback Aktergård (C) har avsagt sig sitt politiska uppdrag i Socialnämnden 

och en ny ledamot till socialutskottet måste därför utses. 

Förslag 

Nominering och val av ny ledamot till socialutskottet sker vid socialnämndens 

sammanträde. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar 

 

att utse … till ny ledamot i socialutskottet från och med 2019-10-17 samt 

 

att paragrafen justeras omedelbart 

 

 

Anna Ulf 
 

Sakkunnig tjänsteman 
 

 

Beslutet skickas till 

Tromanadministratör 

Division Social omsorg 

 

 



NYKÖPINGS KOMMUN FÖRSLAG  
 Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2019-10-17 

 _____________________________________________________________________________ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

 

 

SN §  Dnr SN19/4 

 

Delegationsärenden 

 

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 om allmän handling, kontakta ansvarig registrator. 

 

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

10-09. 

 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att lägga förtecknade delegationsärenden till handlingarna.  

  



Pt Dnr Handlingsrubrik Beslutande Beslutsdatum
4.1.6 DSO19/9:20 Anmälan om delegationsbeslut. Tillf tillstånd slutet sällskap Öster 

Malma
Alkoholinspektör Marie 
Johannesson

2019-08-29

4.1.3 DSO19/9:21 Anmälan om delegationsbeslut. Tillf tillstånd Våga måla, allmännheten 
Kuggnäs, slutet sällskap Systrarna Brådhes, Utökat tillst O´Learys

Alkoholinspektör Lukasz 
Kraczek

2019-08-09

4.1.3 DSO19/9:21 Anmälan om delegationsbeslut. Tillf tillstånd Våga måla, allmännheten 
Kuggnäs, slutet sällskap Systrarna Brådhes, Utökat tillst O´Learys

Alkoholinspektör Lukasz 
Kraczek

2019-08-15

4.1.6 DSO19/9:21 Anmälan om delegationsbeslut. Tillf tillstånd Våga måla, allmännheten 
Kuggnäs, slutet sällskap Systrarna Brådhes, Utökat tillst O´Learys

Alkoholinspektör Lukasz 
Kraczek

2019-08-16

4.2.1 DSO19/9:21 Anmälan om delegationsbeslut. Tillf tillstånd Våga måla, allmännheten 
Kuggnäs, slutet sällskap Systrarna Brådhes, Utökat tillst O´Learys

Alkoholinspektör Lukasz 
Kraczek

2019-08-28

4.1.3 DSO19/9:22 Felförd Alkoholinspektör 2019-10-03

4.2.3 DSO19/9:22 Felförd Alkoholinspektör 2019-10-03

4.1.6 DSO19/9:23 Anmälan om delegationsbeslut tillf tillst slutet sällskap Kulturkonferens 
AB, tillf tillst slutet sällsk Blommenhof Hotel AB, tillf tillst slutet sällsk 
Caravan Club

Alkoholinspektör 2019-10-03

4.1.6 DSO19/9:23 Anmälan om delegationsbeslut tillf tillst slutet sällskap Kulturkonferens 
AB, tillf tillst slutet sällsk Blommenhof Hotel AB, tillf tillst slutet sällsk 
Caravan Club

Alkoholinspektör 2019-10-03

4.1.6 DSO19/9:23 Anmälan om delegationsbeslut tillf tillst slutet sällskap Kulturkonferens 
AB, tillf tillst slutet sällsk Blommenhof Hotel AB, tillf tillst slutet sällsk 
Caravan Club

Alkoholinspektör 2019-10-03

4.1.3 DSO19/9:24 Felförd Alkoholinspektör 2019-10-03

4.2.3 DSO19/9:24 Felförd Alkoholinspektör 2019-10-03

Delegationsbeslut

2019-10-09

Utskriftsdatum

Socialnämnden





       

 

   

 
 

   

 
  

       

Socialnämnden  
 

   

Delegationsbeslut till 
Socialnämnden  
2019-10-17 

 

     

       

Pt Dnr Handlingsrubrik Beslutande Beslutsdatum 

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

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

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

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

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

 

       

 



NYKÖPINGS KOMMUN FÖRSLAG

Sammanträdesdatum

Socialnämnden 2019-10-17 

 _____________________________________________________________________________ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

SN § Dnr SN19/1 

Anmälningsärenden 

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 om allmän handling, kontakta ansvarig registrator. 

Bilagt finns en förteckning över inkomna anmälningsärenden till och med 

2019-10-09. 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

att lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna. 



Nr Från Handlingsrubrik Dnr
1 Beställarkontoret Protokollsutdrag KS 2019-08-26 § 201, Beviljande av medel till Socialnämnden för 

etableringsinsatser från balanskonto för nyanlända
SN19/1:12

2 Beställarkontoret Uppdatering av cirkulär 19:26 Ny lag om tobak och liknande produkter SN19/1:14

3 Skrivelse avseende nedläggningen av Träffpunkten SN19/47:1

4 och Skrivelse med frågor kring nedläggandet av Träffpunkten och uppstartandet av 
Stadsmissionens dagverksamhet och härbärge 

SN19/48:1

5 Mailväxling avseende nedläggningen av Träffpunkten SN19/47:3

6 Beställarkontoret Protokoll 2019-09-13, Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård SN19/10:6

7 Beställarkontoret Protokollsutdrag från Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård, § 25 2019-
09-13: Sammanträdestider 2020

SN19/10:7

8 Beställarkontoret Protokollsutdrag Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden § 33 2019-09-11 
Fördelning av statsbidrag för integration 2019 

SN19/44:3

9 Beställarkontoret Protokollsutdrag Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden § 33 2019-09-11 
Fördelning av statsbidrag för integration 2019 

SN19/43:3

Socialnämnden

Utskriftsdatum

2019-10-09

Anmälningar
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