
 

 
 
 

Postadress  Besöksadress Org nr 21 20 00-29 40 
Nyköpings kommun Stadshuset Bg 619-03 42 
611 83 Nyköping Tfn. 0155-24 80 00 kommun@nykoping.se 
 Fax 0155-24 83 30 www.nykoping.se 

 

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDENS 
SAMMANTRÄDE 

Torsdagen 26 januari 2023 klockan 13:30 

i Stadshuset Sal B 

Sammanträdet är inte öppet för allmänheten 

Gruppmöten: 12.30-13.30 

S- & M-grupp: B-salen 
KD- & L-grupp: Insikten 
MP & V-grupp: Eget rum 
SD: Avsikten 

 

Informationsärenden 

 

1 Presentation av nämndens ledamöter och ersätter samt 

tjänstepersoner  

 

 

2 Hanteringen av sekretess i Socialnämnden 

 

Sakkunnig 

3 Aktuella tillsyner och granskningar 

 

Division 

Social 

Omsorg 

 

Beslutsärenden 

 

1 Återrapportering av grunduppdrag 2022 

- Handlingar distribueras separat på webben 

 

SN21/45 

2 Årsrapportering enligt Tillsynsplan för serveringstillstånd 

2022 

- Tjänsteskrivelse 

- Helårsrapport 2022 

SN21/46 



3 Årsrapportering av tillsyn över handel med tobak och 

liknande produkter 2022 

- Tjänsteskrivelse 

- Helårsrapport 2022 

 

SN23/14 

4 Återrapportering av statsbidrag 2022 för subventioner av 

familjehemsplaceringar 

- Tjänsteskrivelse 

 

SN22/14 

5 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 

Socialtjänstlagen för kvartal 4 år 2022 

- Tjänsteskrivelse 

 

SN22/19 

6 Detaljbudget för Socialnämnden 2023 

- Tjänsteskrivelse 

- Detaljbudget 

- Barnrättsprövning 

 

SN22/47 

7 Överenskommelse av verksamhet mellan Socialnämnden 

och Division Social omsorgs 2023 

- Tjänsteskrivelse 

- Överenskommelse 

- Noter till verksamhetskoder 

 

SN22/48 

8 Tillsynsplan för serveringstillstånd 2023 

- Tjänsteskrivelse 

- Tillsynsplan för serveringstillstånd 2023 

 

 

SN22/41 

9 Attestförteckning för Socialnämnden 

- Tjänsteskrivelse 

- Attestförteckning 

 

 

SN23/13 



10 Val av justerare för mandatperioden 2023–2026 

- Tjänsteskrivelse 

 

SN23/12 

11 Val av ledamöter och ersättare till Socialutskottet för år 

2023–2026 

- Tjänsteskrivelse 

 

SN23/15 

12 Delegationsärenden 

- Förteckning över anmälda delegationsbeslut 

 

SN23/4 

13 Anmälningsärenden 

- Förteckning över inkomna anmälningsärenden  

SN23/1 

 

 

  

Anniola Nilsson 
Ordförande 
 

Allan Abdi 
Sekreterare 
 

 

 



  PROTOKOLLSFÖRSLAG  

 Socialnämnden 2023-01-26 
 
 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

SN §     Årsrapportering enligt Tillsynsplan för 

serveringstillstånd 2022 

Diarienummer: SN21/46 

Enligt 9 kapitlet 2 § första stycket Alkohollagen (2010:1622) ska kommunen 

och polismyndigheten ha tillsyn över efterlevnaden av de bestämmelser 

som gäller för servering av alkoholhaltiga drycker och 

alkoholdrycksliknande preparat. Enligt tredje stycket ska kommunen 

upprätta en tillsynsplan som även ska skickas till länsstyrelsen. Länsstyrelsen 

bedriver tillsyn inom länet samt bistår kommunerna med råd i 

verksamheten.  

Socialnämnden beslutade vid sammanträde 16 december 2021 att anta en 

tillsynsplan för serveringstillstånd. I tillsynsplanen var de utpekade 

övergripande målen inför tillsynen 2022: 

• Minst ett tillsynsbesök hos samtliga tillståndshavare i Nyköpings 

kommun 

• Genomförande av så kallad Krögarträff 

• Minst ett utbildningstillfälle vad gäller ”Ansvarsfull alkoholservering” 

• Genomförande av ett referensgruppsmöte 

• Löpande och kvalitativ inre tillsyn 

• Samverkan med andra myndigheter 

• Kompetensutveckling 

 

Rapportering enligt tillsynsplanen genomfördes senast vid delåret 2022 och 

nu har alkoholhandläggarna lämnat en rapport över helårsresultatet. 

Rapporten lämnas som bilaga till tjänsteskrivelsen. 

Barnrättsprövning 

Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet 

med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets 

bästa?  

Nej, ärendet påverkar inte barn på det vis att det funnits skäl att genomföra 

en särskild barnrättsprövning. 

 

 



  PROTOKOLLSFÖRSLAG  

 Socialnämnden 2023-01-26 
 
 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar 

 

1) att godkänna Helårsrapport 2022 för serveringstillstånd, enligt 

bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2023-01-09. 

 

 

Beslutet skickas till:  

Division Social omsorg 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

KLK, Politisk beredning och 
samordning

Tjänsteskrivelse
2023-01-09

Dnr SN21/46

Socialnämnden 

Årsrapportering enligt Tillsynsplan för 
serveringstillstånd 2022 
Bakgrund 
Enligt 9 kapitlet 2 § första stycket Alkohollagen (2010:1622) ska kommunen och 
polismyndigheten ha tillsyn över efterlevnaden av de bestämmelser som gäller 
för servering av alkoholhaltiga drycker och alkoholdrycksliknande preparat. Enligt 
tredje stycket ska kommunen upprätta en tillsynsplan som även ska skickas till 
länsstyrelsen. Länsstyrelsen bedriver tillsyn inom länet samt bistår kommunerna 
med råd i verksamheten.  

Socialnämnden beslutade vid sammanträde 16 december 2021 att anta en 
tillsynsplan för serveringstillstånd. I tillsynsplanen var de utpekade övergripande 
målen inför tillsynen 2022: 

• Minst ett tillsynsbesök hos samtliga tillståndshavare i Nyköpings kommun 
• Genomförande av så kallad Krögarträff 
• Minst ett utbildningstillfälle vad gäller ”Ansvarsfull alkoholservering” 
• Genomförande av ett referensgruppsmöte 
• Löpande och kvalitativ inre tillsyn 
• Samverkan med andra myndigheter 
• Kompetensutveckling 

 

Rapportering enligt tillsynsplanen genomfördes senast vid delåret 2022 och nu 
har alkoholhandläggarna lämnat en rapport över helårsresultatet. Rapporten 
lämnas som bilaga till tjänsteskrivelsen. 

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen 
Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med 
barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa?  

Nej, ärendet påverkar inte barn på det vis att det funnits skäl att genomföra en 
särskild barnrättsprövning. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar 

Postadress
Nyköpings kommun
611 83 Nyköping

Besöksadress
Stadshuset
Tfn 0155-24 80 00
Fax 0155-24 83 30

Org nr 21 20 00-29 40
Bg 619-03 42
kommun@nykoping.se
www.nykoping.sePage 1 of 2

mailto:kommun@nykoping.se
http://www.nykoping.se/


 Dnr SN21/46 2/2 
 

2023-01-09 

1) att godkänna Helårsrapport 2022 för serveringstillstånd, enligt bilaga till 
tjänsteskrivelse daterad 2023-01-09. 

Caroline Svensson  
Sakkunnig tjänsteperson Socialnämnden  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 
2023-01-16 

  
  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 
  

Beslut till: 
Division Social omsorg 
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Helårsrapport 2022    
  

 2023-01-02 SN21/46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Postadress 
Nyköpings kommun 
N/A 
611 83 NYKÖPING 

Besöksadress 
Stora Torget 
 

Tfn 0155 – 24 80 00 
  
 

regdso@nykoping.se 
www.nykoping.se 

 

 
Helårsrapport 
2022 
Serveringstillstånd  
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 Skapat den 2023-01-02  
 

Innehåll 
Bakgrund ........................................................................................................3 

Syfte med tillsynsverksamheten enligt alkohollagen ...............................3 

Förebyggande arbete – 2023 ......................................................................3 
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 Skapat den 2022-01-02  
 

Bakgrund 
I Nyköpings kommun har det arbetat två alkoholinspektörer på heltid fram till 

september 2022. Ny medarbetar kommer att börja 16 januari 2023.Kommunen 

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

Nyköpings kommun har vid årsskiftet 2022/2023 ett stabilt antal stadigvarande 

serveringstillstånd. Det har utökats med tre nya serveringsställen och tre stycken 

ägarbyten har genomförts på årsbasis. Inför verksamhetsåret 2023 ser antalet ut 

som följer:  

• Stadigvarande serveringstillstånd – sjuttionio (79) stycken 

• Tillfälliga serveringstillstånd – femtio (50) stycken på årsbasis 

• Antal inkomna ärenden via e-tjänst 32 st av totalt 85 ärenden 

 

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. 

Förebyggande arbete – 2023 
Utbildning i ansvarsfull alkoholservering (AAS) för krögare, restaurangpersonal och 

ordningsvakter ägde rum i maj. Utbildningen är ett återkommande inslag och är 

mycket uppskattat av restaurangpersonal och krögare. Drygt fyrtio stycken deltog. 

Alkoholinspektionerna har alltid besökt serveringsställen vid ny ansökan samt vid 

flera tillfällen platser där tillfälliga serveringstillstånd har sökts. Detta för att försäkra 

sig om att servering kommer att bedrivas enligt alkohollagens krav.  

Minst 2 gånger per år skickas ett informationsbrev till krögare. I brevet informeras 

restaurangägare om nyheter inom alkoholområdet, statistik, eventuella lagändringar 

mm.  

Alkoholinspektörerna har under året träffat samtliga krögare som har nyetablerat sig 

i kommunen samt alla ägare till befintliga restauranger.  

Tillsyn 2022                                                                                            
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Skapat den 2023-01-02  
 

Åttiofem (85) tillsynsbesök har utförts i Nyköpings kommun under 2022.  Näst intill 

alla serveringsställen har fått minst ett besök under året.  Objekt vilka har 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. Tillsynsbesök genomförs oftast under kvällstid. Ett 

mycket nära samarbete med Polisen och Skatteverket har resulterat i flera öppnade 

tillsynsutredningar. En länsövergripande tillsyn genomfördes i mars 2022 där 

medverkade polisen, tullverket och Skatteverket. 

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. 

Statistik - handläggning av serveringstillstånd 

Ägarbyten 3  

Nyetableringar 3 

Godkännande av nya (PBI) personer 

med betydande inflytande 

13 

Utökad tillstånd – bifall  7 

Godkännande av ny bolagsform 1 

Tillfälligt serveringstillstånd till 

allmänheten 

26 

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet 

sällskap 

24 

Pausservering 3 

Övriga ärenden  1 

Anmälan Cateringlokal 2 

 

Statistik - sanktioner samt återkallelse mm. 
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 Skapat den 2022-01-02  
 

Avslag                                 1   

Återkallelse av serveringstillstånd                                1 

Varning 0 

Erinran 2 

Tillsynsärenden 4 

 

Sammanfattning     
I förslag till Nyköpings kommuns Tillsynsplan för serveringstillstånd 2023 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. Tack vare samverkan med Polisen och Skatteverket har 

tillsynen förbättrats. Fortsatt samverkan med Polisen, Miljökontoret, Skatteverket 

samt Räddningstjänsten fortgår under 2023.  

.  

   
Division Social Omsorg  

 

Nyköping 2023-01-02 

  

 

Marie Johannesson       

Alkoholinspektör                                                                                                            
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  PROTOKOLLSFÖRSLAG  

 Socialnämnden 2023-01-26 
 
 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

SN §     Årsrapportering av tillsyn över handel med 

tobak och liknande produkter 2022 

Diarienummer: SN23/14 

Kommunerna har tillsyn över handel med tobaksvaror i detaljhandeln. Det 

innebär ett ansvar att se till att detaljhandlarna följer reglerna i lagen 

(2018:2088) om tobak och liknande produkter samt i anslutande föreskrifter. 

Dessa regler gäller till exempel hälsovarningar, produktpresentationer samt 

identitets- och säkerhetsmärkning på försäljningsställen. 

Kommunerna och Polismyndigheten utövar också tillsyn över att lagen följs 

när nya tobaksvaror tillhandahålls på fysiska försäljningsställen och i fråga 

om tillståndsplikten. Andra tillsynsområden är bland annat egenkontroll och 

egenkontrollprogram, näringsidkarens informationsansvar till personalen, 

samt att åldersgräns upprätthålls. 

Kommunerna och Polismyndigheten utövar också tillsyn över handeln med 

tobaksvaror i partihandeln.  

Om försäljningen av tobaksvaror bryter mot reglerna för försäljning kan en 

kommun i sin tillsyn meddela förelägganden eller förbud. I beslut om 

föreläggande eller förbud får tillsynsmyndigheten sätta ut vite. Kommunen 

kan också återkalla försäljningstillståndet. 

I Nyköpings kommun ligger det kommunala tillsynsansvaret enligt ovan på 

Socialnämnden och arbetet utförs av Division Social omsorg. Nämnden får 

årligen en rapport över hur tillsynen har genomförts samt resultatet för året. 

Helårsrapport för 2022 lämnas som bilaga till tjänsteskrivelse. 

Förslag 

Barnrättsprövning 

Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet 

med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets 

bästa?  

Ärendet påverkar inte barn enligt konventionen på ett sådant sätt att det 

funnits skäl att genomföra en barnrättsprövning. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar 

 
1) att godkänna Helårsrapport 2022 gällande 

tobaksförsäljningstillstånd enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad till 

2023-01-12. 

 



  PROTOKOLLSFÖRSLAG  

 Socialnämnden 2023-01-26 
 
 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

Beslutet skickas till:  

Division Social omsorg 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

KLK, Politisk beredning och 
samordning

Tjänsteskrivelse
2023-01-12

Dnr SN23/14

Socialnämnden 

Årsrapportering av tillsyn över handel med tobak 
och liknande produkter 2022 
Bakgrund 
Kommunerna har tillsyn över handel med tobaksvaror i detaljhandeln. Det 
innebär ett ansvar att se till att detaljhandlarna följer reglerna i lagen (2018:2088) 
om tobak och liknande produkter samt i anslutande föreskrifter. Dessa regler 
gäller till exempel hälsovarningar, produktpresentationer samt identitets- och 
säkerhetsmärkning på försäljningsställen. 

Kommunerna och Polismyndigheten utövar också tillsyn över att lagen följs när 
nya tobaksvaror tillhandahålls på fysiska försäljningsställen och i fråga om 
tillståndsplikten. Andra tillsynsområden är bland annat egenkontroll och 
egenkontrollprogram, näringsidkarens informationsansvar till personalen, samt att 
åldersgräns upprätthålls. 

Kommunerna och Polismyndigheten utövar också tillsyn över handeln med 
tobaksvaror i partihandeln.  

Om försäljningen av tobaksvaror bryter mot reglerna för försäljning kan en 
kommun i sin tillsyn meddela förelägganden eller förbud. I beslut om 
föreläggande eller förbud får tillsynsmyndigheten sätta ut vite. Kommunen kan 
också återkalla försäljningstillståndet. 

I Nyköpings kommun ligger det kommunala tillsynsansvaret enligt ovan på 
Socialnämnden och arbetet utförs av Division Social omsorg. Nämnden får 
årligen en rapport över hur tillsynen har genomförts samt resultatet för året. 
Helårsrapport för 2022 lämnas som bilaga till tjänsteskrivelse. 

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen 
Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med 
barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa?  

Ärendet påverkar inte barn enligt konventionen på ett sådant sätt att det funnits 
skäl att genomföra en barnrättsprövning. 

Postadress
Nyköpings kommun
611 83 Nyköping

Besöksadress
Stadshuset
Tfn 0155-24 80 00
Fax 0155-24 83 30

Org nr 21 20 00-29 40
Bg 619-03 42
kommun@nykoping.se
www.nykoping.sePage 1 of 2

mailto:kommun@nykoping.se
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2023-01-12 

 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar 

1) att godkänna Helårsrapport 2022 gällande tobaksförsäljningstillstånd enligt 
bilaga till tjänsteskrivelse daterad till 2023-01-12. 

Caroline Svensson  
Sakkunnig tjänsteperson Socialnämnden  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 
2023-01-16 

  
  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 
  

Beslut till: 
Division Social omsorg 
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Helårsrapport 2022    
  

N/A Datum  
 2022-12-15 SN23/14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Postadress Besöksadress Tfn. 0155-24 80 00, växeln Org. nr 212000–2940 

Nyköpings kommun Östra Rundgatan 13  E-post: tobak@nykoping.se  

Division Social omsorg www.nykoping.se    

     

 

 
Helårsrapport 

2022 
 

Tobaksförsäljningstillstånd 
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I Nyköpings kommun arbetar en tillsynshandläggare på heltid. Handläggaren 
samarbetar med alkoholinspektörer vilka är behjälpliga vid både inre och yttre tillsyn. 

 

Tobak 
Den 1 juli 2019 kom en ny lag om handel med tobak. Den nya tobakslagen lag om 
tobak och liknade produkter (2018:2088) omfattar även flera nya platser där det är 
rökförbud. Bland annat uteserveringar och ytor utanför offentliga entréer. Ansvaret 
för ”Rökfria miljöer” ligger under Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden. 

Från och med maj 2019 fick Socialnämnden ansvar över handel med tobaksvaror 
(Detaljhandel och partihandel). Detaljhandel och partihandel med tobaksvaror ska få 
bedrivas endast av den som har tobaksförsäljningstillstånd. 

 

Ny lag om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter 
Den 1 augusti 2022 trädde en ny lag i kraft som innebär att den som ska sälja 
tobaksfria nikotinprodukter måste anmäla sin försäljning till kommunen. 

 

Kontrollköp 
Ett kontrollköp är en metod som kommunen får använda i sin tillsyn. Förenklat 
innebär det att en person över 18 år med ett ungdomligt utseende testar om det går 
att handla tobak, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare eller tobaksfria 
nikotinprodukter utan legitimation. 

Tobak, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare eller tobaksfria 
nikotinprodukter får enligt de olika lagstiftningarnas krav inte säljas eller lämnas ut 
till en person under 18 år.  

Kontrollköpet får inte användas av kommunen som underlag för någon administrativ 
sanktion gällande tobak, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare eller 
tobaksfria nikotinprodukter. Det betyder att säljställen till exempel inte kan få 
försäljningsförbud på grund av resultatet från ett kontrollköp.  

Kontrollköpen I 2022 har utförts i samarbete med livsmedelsenheten.  

DSO, tobakshandläggaren och livsmedelsenheten har under vecka 44 utfört 
kontrollköp. Kontrollköpen har utförts i verksamheter i Nyköpings kommun som 
säljer tobaksvaror, e-cigaretter och påfyllningsbehållare, tobaksfria nikotinprodukter, 
receptfria läkemedel och folköl. 

 
Avtal 
Från och med 2022-01-01 skrev DSO avtal mellan Nyköpings kommun och 
Oxelösund kommun. 

Att hjälpa Oxelösund kommuns tillsynshandläggare för tobak att planera yttre och 

Page 3 of 7



4/7    
 

  
 

inre tillsyn enligt Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088). 
 
Från och med 2022-09-27 till 2023-12-31 har DSO skrivit avtal mellan Nyköpings 
kommun och Gnesta kommun. 

Att handlägga enstaka tobakstillstånd ansökningar enligt Lag om tobak och liknande 
produkter (2018:2088). Även anmälningspliktiga ändringar som härrör till tillståndet 
handläggs av Nyköpings kommuns tobakshandläggare. Myndighetsbesluten fattas 
av Gnesta kommun. 
 

Läget 
Nyköpings kommunen har vid årsskiftet 2021/2022 ett stabilt antal detaljhandel 

tobaksförsäljning ställen.  

• Detaljhandel tobaksförsäljning ställe                                 45 

• Partihandel tobaksförsäljning ställe                                   1 

• Försäljningsställe elektroniska cigaretter                           15 

• Tobaksfria nikotinprodukter                                                46  

 

Syfte med tillsynsverksamheten enligt tobakslagen och 
tobaksfria nikotinprodukter  
Tobakslagen och tobaksfria nikotinprodukter syftar till att minska bruket av tobak 
samt tobaksfria nikotinprodukter och till att motverka illegal handel med produkterna. 

Tobaksförsäljningstillstånd får beviljas till endast den som visar att han eller hon 
med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna 
i övrigt är lämplig att utöva verksamheten. Den nya lagen bidrar till att det blivit färre 
små försäljningsställen samt mindre försäljningsställe som säljer illegal tobak. 
Förhoppningsvis kommer den inre tillsynen visa på att verksamheten som har fått ett 
tobaksförsäljningstillstånd sköter det på ett bra sätt.  

 
 
 
Statistik 

 Nyköping Gnesta 

Nya tillstånd 1 1 

Ägarbyte 3  
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Ändring i styrelse  9  

Ta emot anmälan om 
(Tobaksfria nikotinprodukter)   

46  

Anmälan av elektroniska 
cigaretter och 
påfyllnadsbehållare  

4  

 

Tillsynsöversikt 
Yttre tillsyn  56  

Inre tillsyn 45 Inga Avvikelser  

Kontrollköp 26  

Samordnad tillsyn  6  

Gemensam tillsyn 

med Oxelösund  

3 Enligt Avtalet mellan Nyköpings kommun och 
Oxelösunds kommun 

Yttre tillsyn Gnesta 1  

Antal tillsyn 137  

 
Samordnads tillsyn 
Genom initieringsgruppen planerar Länsstyrelsen Södermanland varje år för alla 
kommuner i Sörmland med olika myndigheter som exempel Skatteverket, Polisen, 
Tullverket och Arbetsmiljöverket. 
Under vecka 12 genomfördes samordnad tillsyn med: Skatteverket, Polisen och 
GNOT (Gnesta, Nyköping, Oxelösund och Trosa) kommuner, fokus var 
alkoholservering samt tobaksförsäljning.  

Resultatet var mycket bra, kommunen upptäckte inga brister varken på tobak eller 
alkoholsidan. 

Kontrollköp resultat 
49 kontrollköp utfördes och vid 9 tillfällen fick kontrollköparen köpa produkten utan 
att via legitimation. Vid jämförelse med tidigare kontrollköp är resultatet bra, antalet 
genomförda köp har minskat. I år blev det köp vid 18% av kontrollköpen. Tidigare år 
har procentandelen varit högre, 2020 var resultatet 29% och 2018 var resultatet 
37%.  

Page 5 of 7



6/7    
 

  
 

Om man tittar på resultatet för de olika produkttyperna fick köp genomföras av i 11% 
av fallen för tobaksprodukter. Resultatet skulle kunna peka på att ålderskontroll inte 
utförs i samma utsträckning för alla varor som har en 18-årsgräns.  

Resultat 2022: 
Tobak, 27 kontroller, 3 köp 11,00% 

 

Resultat vid tidigare kontrollköp 2017, 2018 och 2020 
Total antal Genomförd 2017 25 Resultat 

med procent  

Total antal Avvikelse 2017 8 32% 

Total antal Genomförd 2018 19  

Total antal Avvikelse 2018 7 37% 

Total antal Genomförd 2020 44  

Total antal Avvikelse 2020 13 30% 

Total antal Genomförd 2022 49  

Total antal Avvikelse 2022 9 18% 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning     
Tobaksandläggaren samarbetar med alkoholinspektörer vilka är behjälpliga vid både 

inre och yttre tillsyn. Samverkan med Polismyndigheten har varit god. Vi har bra 

dialog med Länsstyrelsen och andra kommuner i Sörmland. Nyköpings samverkar 

med andra kommuner och statliga myndigheter.  

 

Tobakshandläggare träffas i länet regelbundet. Nyköpings kommun finns 

representerar i initieringsgrupp GNOT Gnesta, Nyköping, Oxelösund och Trosa. 
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En tobakshandläggare arbetar på heltid med tobaksärenden.  

 
 
 
   
Feras Al-Baz 

Tillsynshandläggare, tobak                                                                                                            
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  PROTOKOLLSFÖRSLAG  

 Socialnämnden 2023-01-26 
 
 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

SN §     Återrapportering av statsbidrag 2022 för 

subventioner av familjehemsplaceringar 

Diarienummer: SN22/14 

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att genomföra en satsning under 

åren 2021–2023 för subventioner av familjehemsplaceringar. Syftet med 

statsbidraget är att säkerställa att barn och unga som är i behov av en 

familjehemsplacering ska få sina rättigheter och behov tillgodosedda. 

I februari 2022 ansökte och beviljades Nyköpings kommun 1 007 561 

kronor som använts av Division Social omsorg. Nu ska disponeringen av 

medlen redovisas till Socialstyrelsen. 

Statsbidraget har använts till att ge familjehemmen ett förstärkt arvode som 

går utöver Sveriges kommuner och regioners (SKR) rekommendationer. 

Detta på grund av att Division Social omsorg ser att placeringarnas 

komplexitet ökat och kraven är höga på de familjehem som anlitas. 

Rekommendationen från SKR har förändrats och ligger nu i linje med den 

nivå som tillämpats under 2022. 

 

Barnrättsprövning 

Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet 

med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets 

bästa?  

Ja, ärendet berör barns rättigheter enligt barnkonventionen och 

statsbidraget har använts för att säkerställa att barns rättigheter genom att 

förutsättningarna för kvalitet vid placeringar tillgodoses. Ingen särskild 

barnrättsprövning har genomförts. 

 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar 

 

1) att godkänna återrapportering av statsbidrag 2022 för subventioner 

av familjehemsplaceringar, samt 

2) att överlämna redovisningen till Socialstyrelsen. 

 

 

 

 



  PROTOKOLLSFÖRSLAG  

 Socialnämnden 2023-01-26 
 
 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

Beslutet skickas till:  

Socialstyrelsen 

Division Social omsorg 

Sakkunnig Socialnämnden 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

KLK, Politisk beredning och 
samordning

Tjänsteskrivelse
2023-01-13

Dnr SN22/14

Socialnämnden 

Återrapportering av statsbidrag 2022 för 
subventioner av familjehemsplaceringar 
Bakgrund 
Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att genomföra en satsning under åren 
2021–2023 för subventioner av familjehemsplaceringar. Syftet med statsbidraget 
är att säkerställa att barn och unga som är i behov av en familjehemsplacering 
ska få sina rättigheter och behov tillgodosedda. 

I februari 2022 ansökte och beviljades Nyköpings kommun 1 007 561 kronor som 
använts av Division Social omsorg. Nu ska disponeringen av medlen redovisas 
till Socialstyrelsen. 

Statsbidraget har använts till att ge familjehemmen ett förstärkt arvode som går 
utöver Sveriges kommuner och regioners (SKR) rekommendationer. Detta på 
grund av att Division Social omsorg ser att placeringarnas komplexitet ökat och 
kraven är höga på de familjehem som anlitas. Rekommendationen från SKR har 
förändrats och ligger nu i linje med den nivå som tillämpats under 2022. 

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen 
Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med 
barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa?  

Ja, ärendet berör barns rättigheter enligt barnkonventionen och statsbidraget har 
använts för att säkerställa att barns rättigheter genom att förutsättningarna för 
kvalitet vid placeringar tillgodoses. Ingen särskild barnrättsprövning har 
genomförts. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar 

1) att godkänna återrapportering av statsbidrag 2022 för subventioner av 
familjehemsplaceringar, samt 

2) att överlämna redovisningen till Socialstyrelsen. 

Postadress
Nyköpings kommun
611 83 Nyköping

Besöksadress
Stadshuset
Tfn 0155-24 80 00
Fax 0155-24 83 30

Org nr 21 20 00-29 40
Bg 619-03 42
kommun@nykoping.se
www.nykoping.sePage 1 of 2

mailto:kommun@nykoping.se
http://www.nykoping.se/
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2023-01-13 

Caroline Svensson  
Sakkunnig tjänsteperson Socialnämnden  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 
2023-01-16 

  
  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 
  

Beslut till: 
Socialstyrelsen 

Division Social omsorg 

Sakkunnig Socialnämnden 
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  PROTOKOLLSFÖRSLAG  

 Socialnämnden 2023-01-26 
 
 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

SN §     Rapportering av ej verkställda beslut enligt 

Socialtjänstlagen för kvartal 4 år 2022 

Diarienummer: SN22/19 

Socialnämnden är enligt 16 kapitlet 6 f-h § i Socialtjänstlagen skyldig att 

anmäla till Inspektion för vård och omsorg (IVO) om en beviljad insats inte 

verkställs inom tre månader. Nämnden ska på motsvarande sätt rapportera 

om en insats avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. 

Rapportering ska även ske till revisorerna och kommunfullmäktige. 

Förslag 

Division Social omsorg har lämnat en redogörelse för beslut som inte har 

verkställts inom tre månader undre fjärde kvartalet för år 2022. Under kvartal 

4 år 2022 finns inga nya beslut som inte har verkställts. 

Barnrättsprövning 

Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet 

med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets 

bästa?  

Ärendet berör inte barn enligt konventionen på ett sådan sätt att det funnits 

skäl att genomföra en barnrättsprövning. 

 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar 

 

1) att godkänna rapportering av ej verkställda beslut enligt 

Socialtjänstlagen (SoL) för kvartal 4 år 2022, samt 

 

2) att överlämna informationen till Kommunfullmäktige och Revisorerna 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige 

Revisorerna 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

KLK, Politisk beredning och 
samordning

Tjänsteskrivelse
2023-01-12

Dnr SN22/19

Socialnämnden 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 
Socialtjänstlagen för kvartal 4 år 2022 
Bakgrund 
Socialnämnden är enligt 16 kapitlet 6 f-h § i Socialtjänstlagen skyldig att anmäla 
till Inspektion för vård och omsorg (IVO) om en beviljad insats inte verkställs inom 
tre månader. Nämnden ska på motsvarande sätt rapportera om en insats 
avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Rapportering ska även 
ske till revisorerna och kommunfullmäktige.  

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen 
Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med 
barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa?  

Ärendet berör inte barn enligt konventionen på ett sådan sätt att det funnits skäl 
att genomföra en barnrättsprövning. 

Förslag 
Division Social omsorg har lämnat en redogörelse för beslut som inte har 
verkställts inom tre månader undre fjärde kvartalet för år 2022. Under kvartal 4 år 
2022 finns inga nya beslut som inte har verkställts. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar 

1) att godkänna rapportering av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen 
(SoL) för kvartal 4 år 2022, samt 

2) att överlämna informationen till Kommunfullmäktige och Revisorerna. 

Caroline Svensson  
Sakkunnig tjänsteperson Socialnämnden  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 
2023-01-16 

  

Postadress
Nyköpings kommun
611 83 Nyköping

Besöksadress
Stadshuset
Tfn 0155-24 80 00
Fax 0155-24 83 30

Org nr 21 20 00-29 40
Bg 619-03 42
kommun@nykoping.se
www.nykoping.sePage 1 of 2

mailto:kommun@nykoping.se
http://www.nykoping.se/
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2023-01-12 

  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 
  

Beslut till: 
Kommunfullmäktige 

Revisorerna 
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  PROTOKOLLSFÖRSLAG  

 Socialnämnden 2023-01-26 
 
 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

SN §     Detaljbudget för Socialnämnden 2023  

Diarienummer: SN22/47 

Kommunfullmäktige fastställde nämndernas budgetramar 2022-12-13. 

Socialnämndens ekonomiska ram fastställdes till 284,3 mnkr, en ökning med 

14,1 mnkr jämfört med 2022. 

Utifrån detta har ett förslag till detaljerad budget tagits fram enligt bilaga till 

denna tjänsteskrivelse. Av denna framgår de mål och uppdrag som tilldelats 

socialnämnden från kommunfullmäktige samt hur ramen fördelas mellan 

olika verksamheter. Ett förslag på överenskommelse av verksamhet från 

Division Social omsorg som tagits fram har varit grunden för de största 

posterna. 

Poster värda att notera:  

- 2,5 mnkr till utredning och eventuell uppstart av en ny familjecentral 

- 1 mnkr för uppstart av Bostad Först tillsammans med Vård- och 

omsorgsnämnden. 

- 1,1 mnkr till tidigare projekt ”Kulturtolk” samt ”barn som anhöriga till 

föräldrar med psykisk ohälsa” som nu blir permanent verksamhet. 

- 200 tkr för till tidigare projektet Alla barn i skolan, som nu blir 

permanent verksamhet, vilket sker i samverkan med Barn- och 

ungdomsnämnden.  

 

Barnrättsprövning 

Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet 

med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets 

bästa?  

Ja, nämndens fördelning av medel och ekonomiska prioriteringar påverkar 

barn enligt flera artiklar i konventionen. En särskild barnrättsprövning har 

genomförts och finns som bilaga till tjänsteskrivelsen. 

 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar 

 

1) att fastställa Detaljbudget 2023 för Socialnämnden, enligt bilaga till 

tjänsteskrivelse daterad 2023-01-11. 

 

 



  PROTOKOLLSFÖRSLAG  

 Socialnämnden 2023-01-26 
 
 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

Beslutet skickas till:  

Division Social omsorg 

Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Socialnämnden Tjänsteskrivelse
2023-01-11

Dnr SN22/47

Socialnämnden 

Detaljbudget för Socialnämnden 2023 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige fastställde nämndernas budgetramar 2022-12-13. 
Socialnämndens ekonomiska ram fastställdes till 284,3 mnkr, en ökning med 
14,1 mnkr jämfört med 2022. 

Utifrån detta har ett förslag till detaljerad budget tagits fram enligt bilaga till denna 
tjänsteskrivelse. Av denna framgår de mål och uppdrag som tilldelats 
socialnämnden från kommunfullmäktige samt hur ramen fördelas mellan olika 
verksamheter. Ett förslag på överenskommelse av verksamhet från Division 
Social omsorg som tagits fram har varit grunden för de största posterna. 

Poster värda att notera:  

- 2,5 mnkr till utredning och eventuell uppstart av en ny familjecentral 
- 1 mnkr för uppstart av Bostad Först tillsammans med Vård- och 

omsorgsnämnden. 
- 1,1 mnkr till tidigare projekt ”Kulturtolk” samt ”barn som anhöriga till 

föräldrar med psykisk ohälsa” som nu blir permanent verksamhet. 
- 200 tkr för till tidigare projektet Alla barn i skolan, som nu blir permanent 

verksamhet, vilket sker i samverkan med Barn- och ungdomsnämnden.  

 

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen 
Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med 
barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa?  

Ja, nämndens fördelning av medel och ekonomiska prioriteringar påverkar barn 
enligt flera artiklar i konventionen. En särskild barnrättsprövning har genomförts 
och finns som bilaga till tjänsteskrivelsen. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar 

1) att fastställa Detaljbudget 2023 för Socialnämnden, enligt bilaga till 
tjänsteskrivelse daterad 2023-01-11. 

Postadress
Nyköpings kommun
611 83 Nyköping

Besöksadress
Stadshuset
Tfn 0155-24 80 00
Fax 0155-24 83 30

Org nr 21 20 00-29 40
Bg 619-03 42
kommun@nykoping.se
www.nykoping.sePage 1 of 2

mailto:kommun@nykoping.se
http://www.nykoping.se/
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2023-01-11 

 

Martin Karlsson  
Sakkunnig tjänsteperson  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 
 

  
  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 
  

Beslut till: 
Division Social omsorg 

Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 
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  Dnr SN22/47  
 
 

 

Detaljbudget 2023 
Socialnämnden 

Antagen av Socialnämnden 2023-01-xx 
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1 Nämndens ansvarsområden 
Socialnämnden har bland annat det samlade ansvaret för myndighetsutövning 
och insatser inom individ- och familjeomsorg. Nämndens ansvarsområden 
framgår av gällande reglemente, vilket finns på kommunens websida (eller här). 
De innefattas av följande områden:  

- Inom Socialtjänstlagens (Socialtjänstlagen 2001:453) område: 
socialtjänstinsatser av individ- och familjekaraktär enligt gällande 
författningar med undantag för 
äldreomsorg/hemtjänst/färdtjänst/riksfärdtjänst och omsorg om 
personer med funktionsnedsättning (som hör under Vård- och 
omsorgsnämnden)  

o ekonomiskt bistånd  
o familjerådgivning och familjerättsfrågor  
o kompletterande förskoleverksamhet/öppen förskola  
o familjehem och kontaktpersoner  
o budgetrådgivning och skuldsanering  
o generella insatser av förebyggande karaktär 

- Omhändertagande av unga enl. Lag (1990:52) om vård av unga 
(LVU)  

- Vård av missbrukare enl. Lag (1988:870) om vård av missbrukare i 
vissa fall (LVM)  

- Rådgivning i drogfrågor såsom alkoholmottagning m.m.  
- Tillsyn och tillstånd som ankommer på kommunen enligt lag 

(2018:2088) om tobak och liknande produkter och föreskrifter 
meddelade med stöd av denna lag. Tillsyn över rökfria miljöer enligt 
denna lag ansvarar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för. 

- Tillståndsgivning samt tillsyn enligt Alkohollagen (2010:1622) med 
undantag för tillsyn enligt 9 kap 2 § 2-3 stycket (tillsyn över försäljning 
av öl i detaljhandel åvilar miljönämnden)  

- Mottagande av asylsökande och ensamkommande flyktingbarn enl. 
Lag 1994:137 om mottagande av asylsökande m.fl § 2 - samt därtill 
hörande annan lag och författning  

- Mottagande av nyanländ för bosättning i kommunen enligt lagen 
(2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för 
bosättning  

- Övriga uppgifter enligt lag eller författning vilka åligger socialnämnd 
och som inte uppdragits till annan nämnd att handha  

- Bidrag till föreningar med verksamhet som är att hänföra till nämndens 
ansvarsområde 

Nämnden svarar för myndighetsbeslut och handläggning av ärenden inklusive 
myndighetsutövning och tillsyn samt övriga huvudmannaskapsfrågor som 
förekommer inom nämndens ansvarsområde. 
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2 Mål och uppdrag 
I kommunfullmäktiges budget 2023 framgår att den politiska majoriteten, utifrån 
överenskommelse om prioriterade områden, vill fokusera på några uppdrag där 
arbetet ska påbörjas redan under budgetåret 2023 med planår 2024-2025. Två 
av dessa uppdrag har getts till Socialnämnden: 

- Arbete med att införa Bostad Först för hemlösa ska inledas. 
- Arbeta för att utveckla fler familjecentraler. 

Inom målområden, mål och uppdrag i kommunfullmäktiges budget för 2023 har 
följande två mål satts upp som berör Socialnämnden.  

- Behovet av ekonomiskt bistånd ska minska 
- Alla placerade barn och unga har kunskap om sina rättigheter samt 

upplever att de har inflytande på sin situation 

 

Disposition 

Socialnämnden har i budgeten valt en disposition där nämndens ansvarsområde 
delas upp i fyra verksamhetsområden (barn- och unga, missbruk- och beroende, 
ekonomiskt bistånd samt våld i nära relation). Verksamhetsområdena står 
tillsammans för majoriteten av nämndens ansvar och motsvarar även de 
områden som nämnden prioriterar och särskilt önskar följa. Övriga delar av 
nämndens ansvarsområde kommer att hanteras under punkten övrigt. 

Uppföljning  

I detta dokument framkommer när uppföljning av mål, uppdrag och andra 
fokusområden för 2023 ska ske till Socialnämnd, kommunstyrelse respektive 
kommunfullmäktige. En stor del av Socialnämndens ansvarsområden verkställs 
av Division Social omsorg (DSO), vilket regleras i en ”Överenskommelse av 
verksamhet”. Större delen av grunduppdraget följs upp av socialnämnden 
tertialvis enligt gemensamt framtagna nyckeltal som även de presenteras i 
Överenskommelsen med DSO. 

Jämställdhetsperspektivet 
2018 beslutade Kommunstyrelsen att Nyköpings kommun ska erbjuda en 
jämställd verksamhet. Det övergripande målet är att alla, oavsett kön ska ha 
samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet innebär att alla 
människor har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i livet, oavsett 
kön. Till stöd för arbetet finns kommunens framtagna ”Vägledning – Stöd i arbetet 
för att uppnå jämställd verksamhet, medborgarservice och tjänster” att tillgå. Stöd 
i arbetet kan även ges av Kommunledningskansliet. 

Barnrättsperspektiv  
Barnkonventionens artiklar 1–42 är inkorporerade i svensk lag.  

Nyköpings kommun är skyldig att efterleva barnrättslagen i likhet med övrig 
allmän lag. Barnkonventionen etablerar vad kommunen inom ramen för sina 
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verksamheter och uppdrag måste säkerställa för varje barn, och vad som inte får 
göras mot något barn utifrån principen om barnets bästa (art. 3). 

2.1 Verksamhetsområde barn och unga 
Den politiska viljeinriktningen är att alla barn och unga ges trygga uppväxtvillkor 
och förutsättningar att växa och utvecklas, oavsett bakgrund och familjens 
ekonomi. Barnets rättigheter ska respekteras, skyddas, främjas och tillämpas i all 
verksamhet. Fokus i arbetet ska ligga på tidiga och förebyggande insatser för 
barn och familjer för att undvika situationer där omfattande insatser behöver 
sättas in. Det uppsökande arbetet är av stor vikt för att kunna arbeta 
förebyggande. I situationer där samhället behöver vidta åtgärder för att 
säkerställa barnets bästa ska de åtgärder som är minst ingripande för barnet 
väljas och barnets delaktighet och åsikt utifrån mognad ska väga tungt i 
beslutsfattandet. 

Indikatorer till KF Källa 

Indikatorer för att följa grunduppdragets utveckling genom ständiga förbättringar:  

Kostnad barn- och ungdomsvård, kr/invånare Kolada 

Brukarbedömning barn- och ungdomsvård IFO - helhetssyn, andel (%) Kolada 

 

 

Prioriterat område i KF:  
Ett tryggt Nyköping med en trygg välfärd  
 
Särskilda 
uppdrag 

Beskrivning Tidplan Rapporteras  
Vår (V) 
Delår (D) 
Helår (H) 

Arbeta för att 
utveckla fler 
familjecentraler. 

Utveckla det 
förebyggande arbetet för 
att barn och unga i 
Nyköping ska kunna 

2023-2025 V+D+H 

 Önskat resultat: 

Mål från KF År 2023 År 2024 År 2025 

Rapporteras 
Delår (D) Helår 
(H) 

Alla placerade 
barn och unga 
har kunskap 
om sina 
rättigheter 
samt upplever 
att de har 
inflytande på 
sin situation 

Andelen placerade 
barn och unga som 
har kunskap om 
sina rättigheter och 
upplever att de har 
inflytande på sin 
situation har ökat 
sedan föregående 
år 

Alla placerade 
barn och unga 
har kunskap om 
sina rättigheter 
och upplever att 
de har 
inflytande på 
sin situation  

Alla placerade 
barn och unga 
har kunskap 
om sina 
rättigheter och 
upplever att de 
har inflytande 
på sin situation  

D+H 
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växa upp i trygga 
förhållanden.  
 

 

Särskild uppföljning till Socialnämnd 
Uppdrag Typ av uppdrag Beskrivning Rapporteras till 

nämnd  
 

Alla barn i skolan I grunduppdrag 
inom 
överenskommelse 
av verksamhet med 
DSO. Genomförs i 
samarbete med 
Barn- och 
ungdomsnämndens 
samt Division 
Utbildning 

Fortsätta den 
påbörjade 
metodutvecklingen 
för att andelen 
barn/elever med 
oroande frånvaro 
ska minska. 

Genom skriftlig 
rapport till 
nämndsammanträde 
7 december 2023 

Toleransprojektet I grunduppdrag 
inom 
överenskommelse 
av verksamhet med 
DSO. Genomförs i 
samarbete med 
Barn- och 
ungdomsnämndens 
samt Division 
Utbildning 

Toleransprojektet 
är i första hand ett 
utbildningsprojekt 
som ska syfta till att 
öka förståelsen för 
alla människors lika 
värde och ge 
eleverna verktyg att 
reflektera över sina 
egna och andras 
sociala roller och 
identiteter. 
Toleransprojektet 
arbetar långsiktigt 
och förebyggande 
för ökad social 
sammanhållning 
och uppmuntrar 
eleverna att 
medvetet välja att 
vara den bästa 
versionen av sig 
själv. 

Genom skriftlig 
rapport till 
nämndsammanträde 
7 december 2023 

 

2.2 Verksamhetsområde ekonomiskt bistånd 
Den politiska viljeinriktningen är att varje individ ska ges möjlighet att försörja sig 
och kunna skapa sin egen tillvaro och självständighet. I arbetet med ekonomiskt 
bistånd är det viktigt att se till individens unika situation och att utifrån detta 
möjliggöra för den enskilde att bli självförsörjande. Samverkan med verksamheter 
med arbetsmarknadsinsatser, näringsliv och andra aktörer som skapar 
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sysselsättning är av stor vikt. Allt utifrån individens förutsättningar att skapa en 
meningsfull tillvaro och för att hämta erfarenhet på vägen till självförsörjning. 

Indikatorer till KF Källa 

Indikatorer för att följa grunduppdragets utveckling genom ständiga förbättringar:  

Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) av 
befolkning 

Kolada 

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) (andel av 
biståndsmottagare) 

Kolada 

Andel ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat 
försörjningsstöd 

Kolada 

 

 
Särskild uppföljning till Socialnämnden 
Uppdrag Typ av uppdrag  Beskrivning Rapporteras till 

nämnd  
 

Felaktiga 
utbetalningar 
inom ekonomiskt 
bistånd 

Inom 
överenskommelse 
av verksamhet 
med DSO. 
Påbörjades under 
2021, och gavs till 
DSO som ett 
särskilt uppdrag 
under 2022. Ska 
nu vara en 
permanent 
verksamhet enligt 
grunduppdraget.  

Målet är att rätt 
ekonomiskt bistånd 
ska delas ut till rätt 
person. När det 
uppkommer 
misstankar om att en 
felaktig utbetalning 
har skett ska detta 
utredas.  

Genom skriftlig 
rapport till 
nämndsammanträde 
8 juni 2023  

 

2.3 Verksamhetsområde Missbruk och beroende 
Den politiska viljeinriktningen är att stöd och behandling för medborgarna ska 
vara tillgänglig och nära. Stöd och insats ska så långt det är möjligt finnas inom 
kommunen. Förebyggande och uppsökande arbete för att fånga upp och 

 Önskat resultat: 

Mål från 
KF År 2023 År 2024 År 2025 

Rapporteras 
Delår (D) 
Helår (H) 

Behovet av 
ekonomiskt 
bistånd ska 
minska  

Andelen 
biståndsmottagare 
i Nyköpings 
kommun ska 
minska 

Andelen 
biståndsmottagare 
i Nyköpings 
kommun ska inte 
överstiga 
genomsnittet för 
länet 

Andelen 
biståndsmottagare 
i Nyköpings 
kommun ska inte 
överstiga 
genomsnittet för 
länet 

D+H 
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förebygga svår beroende och missbruksproblematik är viktigt för att undvika sena 
och ingripande insatser. Utbudet och variationen av insatser och stöd ska vara 
brett beroende på problematiken i den enskildes situation och det ska finnas 
goda förutsättningar att stödja den enskilde hela vägen till ett självständigt liv fritt 
från missbruk och beroende. 

 

Prioriterat område i KF:  
Ett tryggt Nyköping med en trygg välfärd  
 
Särskilda 
uppdrag 

Beskrivning Tidplan Rapporteras  
Vår (V) 
Delår (D) 
Helår (H) 

Arbete med att 
införa Bostad Först 
för hemlösa ska 
inledas. 

Bostad Först har som syfte 
att åstadkomma en långsiktig 
boendelösning för hemlösa 
personer med missbruk 
eller/och psykisk ohälsa. I 
Bostad Först är lägenheten 
en trygg utgångspunkt för att 
påbörja en 
förändringsprocess mot en 
långsiktig boendelösning och 
en ökad livskvalitet. 

2023 V+D+H 

 

 

Särskild uppföljning till Socialnämnden 
Uppdrag Typ av 

uppdrag  
Beskrivning Rapporteras till 

nämnd  
 

Arbete mot 
hemlöshet 

Idéburet 
offentligt 
partnerskap 
(IOP) 
tillsammans 
med Eskilstuna 
Stadsmissionen  

Nyköpings kommun har 
sedan 2020 ett IOP 
tillsammans med 
Eskilstuna stadsmission. 
Målet för partnerskapet 
är att minska hemlöshet. 
Akut genom ett härbärge 
samt på längre sikt 
genom att på härbärge 
samt dagverksamhet och 
i tätt samarbete med 
kommunen jobba för att 
långsiktiga 
boendelösningar för 
målgruppen. 

Genom skriftlig 
rapport till 
nämndsammanträde 
8 juni och 7 
december 2023  

 

Page 8 of 11



Dnr SN22/47 9/11 
 

 
 

2.4 Verksamhetsområde Våld i nära relationer  
Den politiska viljeinriktningen är att ingen ska behöva utsättas för våld i nära 
relation och att alla har rätt till ett liv fritt från våld som en del av ett jämställt 
samhälle. Våld i nära relation är ett stort samhällsproblem som nämnden har följt 
och arbetat mot under en lång tid. Området är viktigt för nämnden att följa och 
prioriteras även på grund av det starka sambandet med psykisk och fysisk ohälsa 
samt isolering, ensamhet och utanförskap som riskerar att följa individen resten 
av livet och som även i stor utsträckning drabbar barnen. Enligt 
barnkonventionen är det en kränkning av barnets rättigheter om barn tvingas att 
bevittna våld i hemmet. Alla kommuninvånare oavsett ålder och könstillhörighet 
som direkt eller indirekt utsätts för våld i nära relation ska erbjudas stöd, hjälp och 
skydd. Den som utövar våldet ska erbjudas stöd och hjälp att förändra sitt 
beteende. 

Särskild uppföljning till Socialnämnden 
Uppdrag Typ av 

uppdrag  
Beskrivning Rapporteras  

 
IOP med Mira Idéburet 

offentligt 
partnerskap 
(IOP) 
tillsammans 
med Kvinno- 
och tjejjouren 
MIRA  

Målet med 
partnerskapet 

Genom skriftlig 
rapport till 
nämndsammanträde 
20 april 2023  

Nämndens samlade 
arbete mot Våld i 
nära relationer  

 Arbetet mot våld i 
nära relationer 
inbegrips i flertalet 
av Socialnämndens 
ansvarsområden 
och verkställs av 
flera aktörer. För att 
få en heltäckande 
bild önskas en 
uppföljning av 
nämndens samlade 
arbete mot Våld i 
nära relationer.  

Genom skriftlig 
rapportering till 
nämndsammanträde 
26 oktober 2023.  

 

2.5 Övrigt 
Särskild uppföljning till Socialnämnden 
Uppdrag Typ av uppdrag  Beskrivning Rapporteras  
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Familjerådgivning Upphandlad 
verksamhet 
 

Familjerådgivningen 
i Nyköping drivs av 
företaget Nyköpings 
familjerådgivning. 
Nuvarande avtal 
gäller från 2021-06-
01 tom 2024-05-31, 
med möjlighet till ett 
års förlängning. 

Genom skriftlig 
rapportering till 
nämndsammanträde 
20 april 2023 

Tillstånd och tillsyn 
av alkohol och 
tobak 

I grunduppdrag 
inom 
överenskommelse 
av verksamhet 
med DSO 

Ansökan, tillstånd 
och kontroll 
avseende servering 
av alkohol och 
försäljning av tobak 
samt servering av 
folköl. 

Genom skriftlig 
rapport till 
nämndsammanträde 
15 september och 
första sammanträdet  
2024. 

Brottsofferjouren Idéburet offentligt 
partnerskap  

Brottsdrabbade, 
anhöriga och vittnen 
erbjuds samtalsstöd 
samt vägledning 
genom rättsprocess, 
mm.  

Genom skriftlig 
rapport till 
nämndsammanträde 
20 april 2023 

Anhörigstöd Inom 
överenskommelse 
av verksamhet 
med DSO. 
Uppdraget ges 
tillsammans med 
Vård- och 
omsorgsnämnden. 

Övergripande 
anhörigstöd som 
bedrivs genom 
”Motala-modellen”. 
Utveckling som 
påbörjades 2022. 
Även riktlinjer för 
anhörigstödet 
beslutades om 
2022.  

Genom skriftlig 
rapport till 
nämndsammanträde 
8 juni 2023 

Mottagande enligt 
massflyktsdirektive
t 

Inom 
överenskommelse 
av verksamhet 
med DSO. 

Mottagande av 
flyktingar enligt 
massflyktsdirektivet. 
Uppdraget handlar 
främst om att ordna 
med boenden samt 
administration av 
dessa.  

Genom muntlig 
rapport till 
nämndsammanträde 
8 juni 2023.  

 

 

3 Ekonomi 
Detaljbudget Socialnämnden 2023 (tkr) 

Den politiska viljeinriktningen är att nämnden ska säkerställa att ekonomin är i 
balans, både i förhållande till åtgärder och prioriteringar som behövs idag men 
också för framtiden, hållbarheten och ett gott liv också för kommande 
generationer. Förvaltandet av kommunmedlemmarnas skattepengar lägger ett 
stort ansvar på kommunen och nämnden i sin tur att hantera tilldelade medel 
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klokt. Socialnämnden ska därför hantera sin ekonomi med respekt och medel ska 
fördelas på ett sätt som skapar ett bättre och långsiktigt socialt hållbart samhälle. 

I kommunfullmäktiges budget för år 2023 så fattades beslut att tilldela 
Socialnämnden 282 300 tkr. Utöver detta har Socialnämnden en uppskattad 
intäkt från Migrationsverket avseende mottagande av flyktingar inklusive 
mottagande enligt massflyktsdirektivet, med 8 000 tkr. Detta leder till att 
Socialnämndens sammanlagda ram för 2023 blir 292 300 tkr, vilket föreslås 
fördelas enligt nedanstående tabell.  

Verksamhet 
Budget 
2023  

Budget 
2022  Budget 2021 

Verksamhetsstyrning ofördelat 1000 3620 1000 

Nämndens egna kostnader 2242 2242 2191 

Familjerådgivning 900 853 850 

IOP Stadsmissionen 3987 3909 3832 

IOP Mira 1823 1761 - 

IOP Brottsofferjouren 116 115 114 

Överenskommelse av verksamhet från DSO 10068   

Barn & unga    

- Myndighet & gemensamma funktioner* 30 700 **** **** 

- Insatser till barn och unga inkl ensamkommande** 83 800 81 030 76 746 

Ekonomiskt bistånd    

- Myndighet & gemensamma funktioner 23 800 **** **** 

- Ekonomiskt bistånd 72 000 68 000 78 000 

- Insatser till nyanlända inkl massflyktingsdirektivet 12 200 6 015 2 500 

    

Missbruk & beroende    

- Myndighet & gemensamma funktioner 12 500 **** **** 

- Insatser till vuxna*** 43000 41 427 36 042 

- Samsjuklighet 4 000 4 000 - 

Övrigt     

- Övergripande anhörigstöd 232 - - 

Summa alla verksamheter 292 300 270 200 261 900 
* varav Alla barn i skolan: 200 tkr 
** varav ny familjecentral: 2 500 tkr, Toleransprojekt 350 tkr, Kulturtolk samt Barn som anhöriga 1 100 tkr. 
*** varav 1 000 tkr till Bostad först 
**** ny uppdelning för 2023. År 2022 budgeterades sammanlagt 63 861 tkr för myndighet & gemensamma 
funktioner, och 2021: 59 159 tkr. Sammanlagt för 2023 blir 67 000 tkr.  
 
Nämndens budget följs upp enligt centrala ekonomienhetens anvisningar.  
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Prövning av barnets bästa  

Detaljbudget för Socialnämnden 2023 
Kommunfullmäktige fastställde 2022-12-13. Socialnämndens ekonomiska ram till 
284,3 mnkr, en ökning med 14,1 mnkr jämfört med 2022. 

Utifrån detta har ett förslag till detaljerad budget tagits fram. Av denna framgår 
hur ramen fördelas mellan olika verksamheter. Prövningen avser om fördelningen 
av medel i förslaget till detaljbudget är förenlig med barnkonventionen och 
principen om barnets bästa. 

Poster värda att notera:  

- 2,5 mnkr till utredning och eventuell uppstart av en ny familjecentral 
- 1 mnkr för uppstart av Bostad Först  
- 1,1 mnkr till tidigare projekt ”Kulturtolk” samt ”barn som anhöriga till 

föräldrar med psykisk ohälsa” som nu blir permanent verksamhet. 
- 200 tkr för till tidigare projektet Alla barn i skolan, som nu blir permanent 

verksamhet, vilket sker i samverkan med Barn- och ungdomsnämnden.  

Utredning av barnets bästa  
Ärenden innehållet som regel olika underlag, analyser, bedömningar och förslag 
till beslut. De ärenden som direkt eller indirekt rör eller påverkar barn ska också 
utredas utifrån ett barnrättsperspektiv för att nå fram till en bedömning av vad 
som är barnets bästa i ärendet eller frågan som utreds.  

Rättigheter i barnkonventionen som berörs  
Flera av artiklarna i konventionen berör detta ärende men några har bedömts 
mest relevanta för Socialnämndens ansvarsområde:  

Artikel 3 med principen om barnets bästa men även det skydd som det offentliga 
är skyldig att tillförsäkra barnet. Barn har rätt till sådant skydd och omvårdnad 
som behövs för dess välfärd.  

Artikel 6 gäller barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling.  

Artikel 9 handlar om barnets rätt att inte skiljas från sina föräldrar om detta inte är 
nödvändigt för barnets bästa. Artikeln berör även barnets rätt till kontakt med den 
ena eller båda föräldrarna då de är skilda åt men även skyldigheten att 
respektera barnets rätt att inte ha kontakt med en förälder då det inte bedöms 
vara till barnets bästa.  

Artikel 12 berör barnets rättighet att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka 
dessa i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i 
förhållande till barnets ålder och mognad. För detta ändamål ska barnet, särskilt 
beredas möjlighet att höras.  

Artikel 18 berör det allmännas skyldighet att ge lämpligt stöd till föräldrar och 
vårdnadshavare då de fullgör sitt ansvar för barnets uppfostran. 
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Artikel 19 berör det allmännas skyldighet att vidta åtgärder för att skydda barnet 
mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller 
försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp, 
medan barnet är i föräldrarnas eller den ena förälderns, vårdnadshavarens eller 
annan persons vård.  

Artikel 26 berör barnets rätt till social trygghet. 

• Hur kan vi på bästa sätt se till att vi säkerställer barnets rättigheter? 
Vilka handlingsalternativ finns? 
Flera av artiklarna i konventionen berör nämndens ansvarsområde och i 
förslaget till detaljbudget har de tilldelade medlen fördelats för att säkerställa 
att barn i olika situationer och på olika sätt, indirekt eller direkt ska få sina 
rättigheter tillgodosedda. Nämnden tilldelar bland annat medel till utredning 
och uppstart av ny familjecentral men även till arbete för barn som anhöriga 
till föräldrar med psykisk ohälsa samt arbetet med skolnärvaro för att 
säkerställa alla barns rätt till delaktighet och lika rätt att kunna delta i 
samhället och rätten till sin framtid och hälsa. Utöver detta fördelas även 
medel till ordinarie verksamhet inom grunduppdraget som inom nämndens 
ansvarsområde i stort berör barn både indirekt och direkt. Fördelningen enligt 
förslaget bedöms ge en god spridning för dessa olika insatser och uppdrag 
som på olika sätt påverkar och berör barn. Förslaget innebär en fördelning 
där medel tilldelas både förebyggande och till insatser vid behov. De 
alternativ som finns till det liggande förslaget är att ta bort något av de 
uppdrag eller minska anslag för redan befintlig verksamhet, något som inte 
bedömts fördelaktigt för att kunna arbeta brett och se till alla barn oavsett var 
de befinner sig. 
 
• Är det någon eller några av dessa rättigheter som riskerar kränkas 

för något eller några barn, utifrån frågan som utreds eller förslag till 
beslut? I så fall; vilka barn riskerar missgynnas och på vilket sätt? 
Under framtagande av förslaget till detaljbudget har ambitionen varit att 
fördela medel för att kunna skapa förutsättningar för att brett kunna 
säkerställa barnets rättigheter. De barn som alltid riskerar att missgynnas 
är de som är mest utsatta eller inte kan nås av den hjälp eller stöd som 
nämndens verksamheter kan erbjuda. Därför är ambitionen med förslaget 
till budget att både försöka skapa förutsättningar för verksamheten att nå 
de mest utsatta barnen för att kunna erbjuda stöd och hjälp till både 
familjer och barn men även att arbeta förebyggande för familjer och barn 
som vanligtvis inte kan eller har möjlighet att ta emot stöd. 
 

• Är det några av dessa rättigheter som inte kan tillgodoses fullt ut för 
något eller några barn, utifrån frågan som utreds eller förslag till 
beslut? I så fall; vilka barn riskerar missgynnas, och på vilket sätt? 
I nuläget är det svårt att bedöma detta. Frågan får utvärderas och 
analyseras efter att budgeten och överenskommelsen följts upp för att 
kunna dra slutsatser inför nästa budgetprocess. 
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Barns åsikter eller synpunkter  
Även om mycket av det arbete som genomförs idag inom nämndens 
ansvarsområde, med och för barn där deras åsikter och synpunkter 
dokumenteras finns inget systematiskt arbete inom kommunen med att inhämta 
den typ av underlag eller material som skulle krävas i detta ärende för att kunna 
redogöra för barnens åsikter. Det skulle dock vara önskvärt att på ett bredare 
plan kunna genomföra dialog med barn för att ta tillvara deras åsikter för att 
skapa delaktighet, inhämta kunskap och möjliggöra förbättringar.  

Bedömning av barnets bästa och slutsats 
Den fördelning av medel som finns i förslaget till detaljbudget för Socialnämnden 
2023 bedöms vara till barnets bästa då handlingsalternativen att ta bort uppdrag 
eller att välja en annan fördelning inom de olika områdena inte bedömts som 
fördelaktiga för att bedriva ett arbete för alla barn. Senare får uppföljningen av 
nämndens budget samt överenskommelsen analyseras och tas med inför 
kommande budget. I nuläget bedöms inte att några kompensatoriska åtgärder 
behöver vidtas. Eventuellt kan behov av detta uppkomma under året och då får 
nämnden ta ställning till dessa. 
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  PROTOKOLLSFÖRSLAG  

 Socialnämnden 2023-01-26 
 
 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

SN §     Överenskommelse av verksamhet mellan 

Socialnämnden och Division Social omsorg 2023  

Diarienummer: SN22/48 

Enheten för politisk beredning och samordning har i dialog med division 

Social omsorg tagit fram ett förslag till överenskommelse av verksamhet 

avseende år 2023. Överenskommelsen utgår från kommunfullmäktiges 

Budget 2023 och flerårsplan 2024–2025 som beslutades vid 

kommunfullmäktiges sammanträde 2022-12-13. 

I nämndens överenskommelse med divisionen regleras bland annat 

ansvarsfördelning, grunduppdrag och särskilda uppdrag, de ekonomiska 

ersättningarna för året samt hur uppföljning ska ske. 

Överenskommelse av verksamhet mellan Socialnämnden och Division 

Social omsorg 2023redovisas i bilaga 1 till denna tjänsteskrivelse. Nyckeltal 

vid uppföljning av grunduppdrag redovisas i bilaga 2 samt noter till 

verksamhetskoder som bilaga 3. 

Barnrättsprövning 

Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet 

med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets 

bästa?  

Ja, ärendet påverkar barn enligt konventionen. Då överenskommelsen 

baseras på nämndens detaljbudget och en barnrättsprövning har 

genomförts i detta ärende är bedömningen att en särskild 

barnrättsprövning inte behöver genomföras även för överenskommelsen. 

 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar 

 
1) att anta Socialnämndens överenskommelse av verksamhet med 

Division Social omsorg för 2023, enligt bilaga till tjänsteskrivelse 

daterad 2023-01-11. 

 

Beslutet skickas till:  

Division Social omsorg 

Webbredaktör 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Socialnämnden Tjänsteskrivelse
2023-01-11

Dnr SN22/48

Socialnämnden 

Överenskommelse av verksamhet mellan 
Socialnämnden och Division Social omsorg 2023 
Bakgrund 
Enheten för politisk beredning och samordning har i dialog med division Social 
omsorg tagit fram ett förslag till överenskommelse av verksamhet avseende år 
2023. Överenskommelsen utgår från kommunfullmäktiges Budget 2023 och 
flerårsplan 2024–2025 som beslutades vid kommunfullmäktiges sammanträde 
2022-12-13. 

I nämndens överenskommelse med divisionen regleras bland annat 
ansvarsfördelning, grunduppdrag och särskilda uppdrag, de ekonomiska 
ersättningarna för året samt hur uppföljning ska ske. 

Överenskommelse av verksamhet mellan Socialnämnden och Division Social 
omsorg 2023redovisas i bilaga 1 till denna tjänsteskrivelse. Nyckeltal vid 
uppföljning av grunduppdrag redovisas i bilaga 2 samt noter till 
verksamhetskoder som bilaga 3.  

 

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen 
Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med 
barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa?  

Ja, ärendet påverkar barn enligt konventionen. Då överenskommelsen baseras 
på nämndens detaljbudget och en barnrättsprövning har genomförts i detta 
ärende är bedömningen att en särskild barnrättsprövning inte behöver 
genomföras även för överenskommelsen. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar 

1) att anta Socialnämndens överenskommelse av verksamhet med Division 
Social omsorg för 2023, enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2023-01-11. 
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Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 
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1. Formalia 
Parter/kontaktpersoner 
• Socialnämnden (SN). Ombud är nämndens sakkunniga tjänsteman. 
• Division social omsorg (DSO). Ombud är divisionschef.  

Innehåll 
Till denna överenskommelse finns följande bilagor: 

1. Volymer och nyckeltal – grunduppdrag 2023 
2.  
 

Giltighetstid 
Denna överenskommelse avser kalenderåret 2023. 

Förändrade förutsättningar 
Om förutsättningarna för genomförande av överenskommen verksamhet 
väsentligt förändras, till exempel genom protokollförda politiska beslut om 
inriktning, organisation, omfattning och kvalitet eller ändrade krav i lagar och 
förordningar, kan överenskommelsen komma att revideras. 

Omfattning 
Överenskommelsen omfattar de verksamheter som ingår i Socialnämndens 
ansvarsområde utifrån av Kommunfullmäktige utfärdat reglemente och för 
området gällande lagstiftning.  

Jämställdhetsperspektivet 
2018 beslutade Kommunstyrelsen att Nyköpings kommun ska erbjuda en 
jämställd verksamhet. Det övergripande målet är att alla, oavsett kön ska ha 
samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet innebär att alla 
människor har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i livet, oavsett 
kön. Till stöd för arbetet finns kommunens framtagna ”Vägledning – Stöd i arbetet 
för att uppnå jämställd verksamhet, medborgarservice och tjänster” att tillgå. Stöd 
i arbetet kan även ges av Kommunledningskansliet. 

Barnrättsperspektiv  
Barnkonventionens artiklar 1–42 är inkorporerade i svensk lag.  

Nyköpings kommun är skyldig att efterleva barnrättslagen i likhet med övrig 
allmän lag. Barnkonventionen etablerar vad kommunen inom ramen för sina 
verksamheter och uppdrag måste säkerställa för varje barn, och vad som inte får 
göras mot något barn utifrån principen om barnets bästa (art. 3). 

Det ingår i verksamhetens uppdrag att tillse att till sitt yttersta och med tillgängliga 
resurser tillse att barnets rättigheter tillgodoses för alla barn utifrån principen om 
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barnets bästa och att kompensatoriska åtgärder föreslås och implementeras när 
så inte säkerställts. (art 4, art 3.) 

Ansvarsfördelning 
Socialnämnden ansvarar för innehållet i den verksamhet som överenskommits 
om. Det innebär att Socialnämnden bland annat har att besluta om mål, 
inriktning, omfattning och kvalitet avseende verksamheten. 

DSO utreder och beslutar om bistånd, råd och stöd på Socialnämndens ansvar 
och delegation. Beslut avseende övriga, ej delegerade ärenden ska fattas av 
Socialnämnden eller dess utskott.  

DSO ansvarar för att beslutade insatser verkställs. 

DSO ansvarar för att betala eventuella sanktionsavgifter när beslut inte verkställts 
i tid. 

DSO svarar för verksamhetsledning och personal och har det fulla 
arbetsgivaransvaret.  

DSO svarar för de lokaler som behövs för avtalad verksamhet.  

DSO ska vara försäkrad genom kommunens gemensamma försäkringssystem 
och svara för självriskkostnader.  

Alla avgifter från enskilda tillfaller DSO. 

DSO representerar Socialnämnden i externa forum som FoU Sörmland, 
länsgemensam styrgrupp för närvård och liknande. Information från externa 
forum redovisas regelbundet vid Socialnämndens presidiemöten.  

DSO ska bidra med uppgifter till och samverka kring diverse verksamhets-
uppföljning, se under punkten Uppföljning.  

DSO ska delta på kontinuerliga samverkansmöten med nämndens sakkunniga 
tjänsteman samt på presidie- och nämnd-möten. 

Insyn och tillsyn 
Socialnämnden och dess ombud har rätt till skälig insyn i DSOs verksamhet i 
frågor som rör åtagande enligt denna överenskommelse. DSO ska kontinuerligt 
hålla Socialnämnden och dess ombud underrättade om förändringar i verksam-
heten.  

Parterna åtar sig att hålla varandra underrättade om och samråda kring för-
ändringar i volymer, kvaliteter eller förändringar i avtal med underleverantörer 
som kan innebära förändrade kostnader för innevarande eller kommande period.  

Dataskyddsombud 
Uppgift om vem som är dataskyddsombud för Socialnämndens räkning kan fås 
från Kommunledningskansliet. 

Styrande dokument för DSO, utöver detta dokument 
• Avgifter för boende inom missbruksvården 
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• Delegationsordning för Socialnämnden 
• Förordnande vid brådskande beslut, kompletterande beslutanderätt 
• Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 
• Riktlinjer för insatser till barn och unga 
• Riktlinjer för alkoholservering 
• Riktlinjer för handläggning inom missbruks och beroendevården 
• Riktlinjer för kommunkontrakt 
• Riktlinjer för kontaktperson och -familj 
• Taxa för ansökan enligt lag om tobak och andra liknande produkter  
• Taxa för tillsyn och kontroll av alkohol, tobak och likande produkter samt 

servering av folköl. 

DSO förutsätts ha ingående kunskap om socialtjänstens verksamhetsområde och 
vara väl insatt i lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för dess område. 

DSO ska fullgöra sitt uppdrag enligt Socialnämndens styrdokument samt 
kommunens övergripande styrdokument.  

Uppföljning 
Socialnämnden (SN) följer upp grunduppdraget genom 

• Tillsyner och granskningar  
Muntlig rapportering från Division Social Omsorg (DSO) vid varje 
nämndsammanträde 
 

• Verksamhetsuppföljning gällande grunduppdrag  
Muntlig och skriftligt presentation med analyser av nyckeltalen från DSO vid 
nämndsammanträde 2023-06-08, 2023-10-26 samt första sammanträdet år 
2024. Sker tertialvis utifrån bilaga ”Volymer och nyckeltal - grunduppdrag”. 
 

• Kvalitetsberättelse 
Kvalitetsberättelse utifrån SOFS 2011:9 gällande verksamhetens 
systematiska kvalitetsarbete. Innehåller bland annat sammanställning av 
inkomna Lex Sarah- och avvikelserapporter, åtgärdsplaner, internkontroll och 
annan egenkontroll. Muntligt och skriftlig rapportering från DSO vid 
nämndsammanträde 2023-04-20. 
 

• Uppföljning av åtgärdsplaner gällande Lex Sarah 
Muntligt och skriftlig rapportering från DSO vid nämndsammanträde 2023-09-
14) 
 
 

• Nämndens internkontroll 
Nämndens internkontrolplan kommer att tas i Socialnämnden 2023-04-20, 
där det framkommer vad och när kontrollmoment ska redovisas till nämnden 
 

• Brukarundersökningar  
Muntlig information från DSO till nämnden när brukarundersökning planeras 
samt skriftlig och muntlig rapportering av resultat vid lämpligt sammanträde 
när undersökning genomförts. 
 

• Ekonomiskt uppföljning 
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Muntlig och skriftlig uppföljning av ersättning enligt fördelning nedan vid 
sammanträde 2023-06-08, 2023-10-26 samt första sammanträdet år 2024. 

 
DSO ska även:  
• Lämna årlig verksamhetsstatistik till SCB (inkl uppgifter från de privata 

utförarna) enligt SCB:s tidplan 

• Kvartalsvis rapportera de beslut som ej verkställts inom tre månader till 
tillsyns-myndighet, revisorer samt nämnd. 

• Bidra med underlag och analys inför nämndens samlade uppföljning av våld i 
nära relation. 

• Lämna övriga uppgifter som under hand efterfrågas från myndigheter, nämnd 
m fl. 

2. Mål och Uppdrag 
2.1 Övergripande och gemensamt 
Socialnämnden ger DSO enligt denna överenskommelse i uppdrag att svara för: 

Myndighetsfunktion 

Myndighetsutövning Handlägga, besluta och följa upp enligt Socialnämndens 
delegation och riktlinjer. Individuellt pröva ärenden enligt 
gällande lagstiftning. Beslut anmäls till nämnden enligt 
överenskommen rutin. 

  
 

Gemensamt 

Kvalitet  Bedriva verksamhet av god kvalitet och kunna redovisa sin 
kvalitet enligt de kriterier som anges i Socialstyrelsens 
författningssamling SOSFS 2011:9 

Säkerställa att varje individ har en adekvat och korrekt 
dokumentation 

Fortsätta en strukturerad utveckling av ett digitaliserat arbetssätt  

Anhörigstöd Erbjuda råd och stöd till anhöriga och närstående  

Barn Särskilt beakta barnperspektivet  

Brukarinflytande Arbeta med att aktivt utveckla brukarinflytandet för målgrupperna 

Administration och 
samverkan 

Ansvara för system, grundutbildning och vidareutbildning 

Sköta registrering, diarieföring, gallring, arkivering och övriga 
administrativa rutiner i delegerade ärenden samt i ärenden som 
behandlas i Socialutskottet. 

Hantera personuppgifter i enlighet med GDPR och övriga för 
personuppgiftshantering tillämpliga lagar, förordningar och 
föreskrifter. 

Underteckna och administrera avtal avseende ren verkställighet 
på uppdrag av Socialnämnden.  
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Aktivt samverka internt som externt liksom med brukar- och 
andra ideella organisationer. Samverkan ska syfta till ett bättre 
resursutnyttjande, god ekonomisk hushållning samt vara för 
brukarens bästa 

Svara för social beredskap på kvällar, nätter och helger 

Ansvar för boendefrågor inom ansvarsområdet 

Ge budgetrådgivning och råd och stöd vid skuldsanering 

Ansökan, tillstånd och kontroll avseende servering av alkohol 
och försäljning av tobak och liknande produkter, samt servering 
av folköl 

Krishantering Planera och ha beredskap för krissituationer. Samtliga 
verksamheter ingår i kommunens övergripande krisledning 

 

Särskild uppföljning till Socialnämnd 
Uppdrag Typ av uppdrag Beskrivning Rapporteras till 

nämnd  
 

Anhörigstöd I grunduppdrag inom 
överenskommelse av 
verksamhet med DSO. 
Genomförs i samarbete 
med Vård- och 
Omsorgsnämnden. 

Övergripande 
anhörigstöd som 
bedrivs genom 
”Motala-
modellen”. 
Utveckling som 
påbörjades 2022. 
Även riktlinjer för 
anhörigstödet 
beslutades om 
2022. 

Genom skriftlig 
rapport till 
nämndsammanträde 
den 8 juni 2023 

Tillstånd och 
tillsyn av 
alkohol och 
tobak.  

I grunduppdrag inom 
överenskommelse av 
verksamhet med DSO. 

Ansökan, tillstånd 
och kontroll 
avseende 
servering av 
alkohol och 
försäljning av 
tobak samt 
servering av 
folköl. 

Genom skriftlig 
rapport till 
nämndsammanträde 
15 september och 
första sammanträdet 
2024. 

 

2.2 Verksamhetsområde barn och unga 
Den politiska viljeinriktningen är att alla barn och unga ges trygga uppväxtvillkor 
och förutsättningar att växa och utvecklas, oavsett bakgrund och familjens 
ekonomi. Barnets rättigheter ska respekteras, skyddas, främjas och tillämpas i all 
verksamhet. Fokus i arbetet ska ligga på tidiga och förebyggande insatser för 
barn och familjer för att undvika situationer där omfattande insatser behöver 
sättas in. Det uppsökande arbetet är av stor vikt för att kunna arbeta 
förebyggande. I situationer där samhället behöver vidta åtgärder för att 
säkerställa barnets bästa ska de åtgärder som är minst ingripande för barnet 
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väljas och barnets delaktighet och åsikt utifrån mognad ska väga tungt i 
beslutsfattandet. 

Socialnämnden ger DSO enligt denna överenskommelse i uppdrag att svara för: 

Myndighetsutövning Handlägga, besluta och följa upp enligt Socialnämndens 
delegation och riktlinjer. Individuellt pröva ärenden enligt 
gällande lagstiftning. Beslut anmäls till nämnden enligt 
överenskommen rutin. 

Verkställighet efter beslut Ansvara för verkställighet av insatser både interna och externa 
enligt myndighetsbeslut  

Ansvara för uppföljning av insatser 

Särskilda insatser  Insatser till barn och vuxna vid våld i nära relation avseende 
både brottsoffer och förövare 

Erbjuda skyddat boende till våldsutsatta kvinnor även i 
samverkan med extern utförare 

Öppna insatser Insatser avsedda att stärka barn, ungdomar och familjer  

Förebyggande och 
Uppsökande verksamhet  

Drift av två familjecentraler 

Uppsökande verksamhet riktad till ungdomar 

Barnahus  Driva Barnahus i samverkan med andra huvudmän  

Träningslägenheter Driva träningslägenhetsverksamhet för ungdomar/unga vuxna 

Kontaktperson/-familj  Ansvara för rekrytering, utbildning och uppföljning till 
kontaktpersoner/-familjer 

Statsbidrag För Socialnämndens räkning årligen lämna underlag för 
återsökning av statsbidrag för kostnad för ensamkommande 
barn och ungdomar 

Samverkan Samverka med andra huvudmän och särskilt skolan avseende 
barn som riskerar att hamna i olämpliga situationer. 

Tillsammans med Division utbildning bedriva ”Alla barn i skolan” 
samt ”Toleransprojektet”. 

 

Mål och särskilda uppdrag 

Kommunfullmäktige har för Socialnämndens del angett nedanstående mål och 
uppdrag, vilka även gäller för DSO. Här framgår också de uppdrag som 
Socialnämnden därutöver lämnar till DSO. Nedan anges också vid vilka tillfällen 
avrapportering ska göras till Socialnämnden. Dessutom ska samtliga 
mål/uppdrag skriftligen avrapporteras inför delårsrapport och verksamhetsberätt-
else i VP-modulen.  

Indikatorer till KF Källa 

Indikatorer för att följa grunduppdragets utveckling genom ständiga förbättringar:  

Kostnad barn- och ungdomsvård, kr/invånare Kolada 

Brukarbedömning barn- och ungdomsvård IFO - helhetssyn, andel (%) Kolada 
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Prioriterat område i KF:  
Ett tryggt Nyköping med en trygg välfärd  
 
Särskilda 
uppdrag 

Beskrivning Tidplan Rapporteras  
 

Arbeta för att 
utveckla fler 
familjecentraler. 

Utveckla det förebyggande 
arbetet för att barn och 
unga i Nyköping ska kunna 
växa upp i trygga 
förhållanden.  
 

2023-2025 Genom muntlig 
rapport till 
nämndsammanträde 
2023-04-20 och 
2023-12-07, samt 
skriftlig rapport till 
nämndsammanträde 
2023-09-14. 
 
SN rapporterar till KF 
vid vår, delår och 
helår. 

 

 

Särskild uppföljning till Socialnämnd 
Uppdrag Typ av uppdrag Beskrivning Rapporteras till 

nämnd  
 

Alla barn i skolan I grunduppdrag 
inom 
överenskommelse 
av verksamhet med 
DSO. Genomförs i 
samarbete med 
Barn- och 
ungdomsnämndens 

Fortsätta den 
påbörjade 
metodutvecklingen 
för att andelen 
barn/elever med 
oroande frånvaro 
ska minska. 

Genom skriftlig 
rapport till 
nämndsammanträde 
2023-12-07 

 Önskat resultat: 

Mål från KF År 2023 År 2024 År 2025 
Rapporteras 
Delår (D) Helår (H) 

Alla 
placerade 
barn och 
unga har 
kunskap om 
sina 
rättigheter 
samt 
upplever att 
de har 
inflytande på 
sin situation 

Andelen 
placerade barn 
och unga som 
har kunskap om 
sina rättigheter 
och upplever att 
de har inflytande 
på sin situation 
har ökat sedan 
föregående år 

Alla placerade 
barn och 
unga har 
kunskap om 
sina 
rättigheter 
och upplever 
att de har 
inflytande på 
sin situation  

Alla 
placerade 
barn och 
unga har 
kunskap om 
sina 
rättigheter 
och upplever 
att de har 
inflytande på 
sin situation  

Genom skriftlig 
rapport till 
nämndsammanträde 
2023-09-14. 
 
SN rapporterar till KF 
vid delår och helår.  
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samt Division 
Utbildning 

Toleransprojektet I grunduppdrag 
inom 
överenskommelse 
av verksamhet med 
DSO. Genomförs i 
samarbete med 
Barn- och 
ungdomsnämndens 
samt Division 
Utbildning 

Toleransprojektet 
är i första hand ett 
utbildningsprojekt 
som ska syfta till att 
öka förståelsen för 
alla människors lika 
värde och ge 
eleverna verktyg att 
reflektera över sina 
egna och andras 
sociala roller och 
identiteter. 
Toleransprojektet 
arbetar långsiktigt 
och förebyggande 
för ökad social 
sammanhållning 
och uppmuntrar 
eleverna att 
medvetet välja att 
vara den bästa 
versionen av sig 
själv. 

Genom skriftlig 
rapport till 
nämndsammanträde 
2023-12-07 

 

2.3 Verksamhetsområde ekonomiskt bistånd (inkl insatser till 
nyanlända) 
Den politiska viljeinriktningen är att varje individ ska ges möjlighet att försörja sig 
och kunna skapa sin egen tillvaro och självständighet. I arbetet med ekonomiskt 
bistånd är det viktigt att se till individens unika situation och att utifrån detta 
möjliggöra för den enskilde att bli självförsörjande. Samverkan med verksamheter 
med arbetsmarknadsinsatser, näringsliv och andra aktörer som skapar 
sysselsättning är av stor vikt. Allt utifrån individens förutsättningar att skapa en 
meningsfull tillvaro och för att hämta erfarenhet på vägen till självförsörjning. 

Socialnämnden ger DSO enligt denna överenskommelse i uppdrag att svara för: 

Myndighetsutövning 
ekonomiskt bistånd 

Handlägga, besluta och följa upp enligt Socialnämndens 
delegation och riktlinje. Individuellt pröva ärenden enligt gällande 
lagstiftning. Beslut anmäls till nämnden enligt överenskommen 
rutin. 

Felaktiga utbetalningar Utreda eventuella felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd 

Samverkan Samverka med Jobbtorg, Arbetsförmedling, Försäkringskassan 
samt andra aktörer inom området.  

Ekonomiskt bistånd till 
nyanlända 

Handläggning av ekonomiskt bistånd till nyanlända  

Bosättning Mottagande av nyanlända för bosättning. Även mottagande av 
flyktingar enligt massflyktsdirektivet.  
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Statsbidrag För Socialnämndnens räkning årligen lämna underlag för 
återsökning av statsbidrag för kostnad för flyktingar. 

 
Mål och särskilda uppdrag 

Kommunfullmäktige har för Socialnämndens del angett nedanstående mål och 
uppdrag, vilka även gäller för DSO. Här framgår också de uppdrag som 
Socialnämnden därutöver lämnar till DSO. Nedan anges också vid vilka tillfällen 
avrapportering ska göras till Socialnämnden. Dessutom ska samtliga 
mål/uppdrag skriftligen avrapporteras inför delårsrapport och verksamhetsberätt-
else i VP-modulen.  

Indikatorer Källa 

Indikatorer för att följa grunduppdragets utveckling genom ständiga förbättringar:  

Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) av 
befolkning 

Kolada 

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) (andel av 
biståndsmottagare) 

Kolada 

Andel ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat 
försörjningsstöd 

Kolada 

 

 
Särskild uppföljning till Socialnämnden 
Uppdrag Typ av uppdrag  Beskrivning Rapporteras till 

nämnd  
 

 Önskat resultat: 

Mål från 
KF År 2023 År 2024 År 2025 

Rapporteras 
Delår (D) Helår (H) 

Behovet 
av 
ekonomis
kt bistånd 
ska 
minska  

Andelen 
biståndsmottagar
e i Nyköpings 
kommun ska 
minska 

Andelen 
biståndsmottagar
e i Nyköpings 
kommun ska inte 
överstiga 
genomsnittet för 
länet 

Andelen 
biståndsmottagar
e i Nyköpings 
kommun ska inte 
överstiga 
genomsnittet för 
länet 

Följs upp skriftlig 
tertialvis i samband 
med grunduppdrags 
uppföljningen. 
 
Muntlig information 
vid samtliga 
nämndsammanträde
n. 
 
SN rapporterar till 
KF vid delår och 
helår. 
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Felaktiga 
utbetalningar inom 
ekonomiskt bistånd 

Inom 
överenskommelse 
av verksamhet 
med DSO. 
Påbörjades under 
2021, och gavs till 
DSO som ett 
särskilt uppdrag 
under 2022. Ska 
nu vara en 
permanent 
verksamhet enligt 
grunduppdraget.  

Målet är att rätt 
ekonomiskt bistånd 
ska delas ut till rätt 
person. När det 
uppkommer 
misstankar om att 
en felaktig 
utbetalning har skett 
ska detta utredas.  

Genom skriftlig rapport 
till 
nämndsammanträde 
8 juni 2023  

Mottagande enligt 
massflyktsdirektivet 

Inom 
överenskommelse 
av verksamhet 
med DSO. 

Mottagande av 
flyktingar enligt 
massflyktsdirektivet. 
Uppdraget handlar 
främst om att ordna 
med boenden samt 
administration av 
dessa.  

Genom muntlig rapport 
till 
nämndsammanträde 8 
juni 2023.  

 

2.3 Verksamhetsområde missbruk och beroende  
Den politiska viljeinriktningen är att stöd och behandling för medborgarna ska 
vara tillgänglig och nära. Stöd och insats ska så långt det är möjligt finnas inom 
kommunen. Förebyggande och uppsökande arbete för att fånga upp och 
förebygga svår beroende och missbruksproblematik är viktigt för att undvika sena 
och ingripande insatser. Utbudet och variationen av insatser och stöd ska vara 
brett beroende på problematiken i den enskildes situation och det ska finnas 
goda förutsättningar att stödja den enskilde hela vägen till ett självständigt liv fritt 
från missbruk och beroende. 

Socialnämnden ger DSO enligt denna överenskommelse i uppdrag att svara för: 

Myndighetsutövning Handlägga, besluta och följa upp enligt Socialnämndens 
delegation och riktlinje. Individuellt pröva ärenden enligt gällande 
lagstiftning. Beslut anmäls till nämnden enligt överenskommen 
rutin. 

Verkställighet efter beslut Ansvara för verkställighet av insatser både interna och externa 
enligt myndighetsbeslut  

Ansvara för uppföljning av insatser 

Öppenvård Stöd och rådgivning under öppna former vid riskfylld användning 
av beroendeframkallande medel  

Stöd och rådgivning under öppna former vid riskfyllt spel om 
pengar 

Uppsökande verksamhet  Uppsökande verksamhet riktad till missbrukare  

HVB- och stödboende Omhändertagande av missbrukare i interna HVB-hem för stöd 
och boende.  

Särskilda insatser Placering i skyddat boende, såväl internt som externt, för vuxna 
vid våld i nära relation (brottsoffer) 
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Samverkan Samverka med stadsmissionen om härbärge för missbrukare 
och bostadslösa 

Samverka med kvinno- och tjejjouren Mira om stödboende för 
våldsutsatta kvinnor 

 

Mål och särskilda uppdrag 

Kommunfullmäktige har för Socialnämndens del angett nedanstående mål och 
uppdrag, vilka även gäller för DSO. Här framgår också de uppdrag som 
Socialnämnden därutöver lämnar till DSO. Nedan anges också vid vilka tillfällen 
avrapportering ska göras till Socialnämnden. Dessutom ska samtliga 
mål/uppdrag skriftligen avrapporteras inför delårsrapport och verksamhetsberätt-
else i VP-modulen.  

 

 

Prioriterat område i KF:  
Ett tryggt Nyköping med en trygg välfärd  
 
Särskilda 
uppdrag 

Beskrivning Tidplan Rapporteras  
 

Arbete med att 
införa Bostad 
Först för hemlösa 
ska inledas. 

Bostad Först har som syfte 
att åstadkomma en 
långsiktig boendelösning för 
hemlösa personer med 
missbruk eller/och psykisk 
ohälsa. I Bostad Först är 
lägenheten en trygg 
utgångspunkt för att påbörja 
en förändringsprocess mot 
en långsiktig boendelösning 
och en ökad livskvalitet. 

2023 Genom muntlig 
rapport till 
nämndsammanträde 
2023-04-20 och 
2023-12-07, samt 
skriftlig rapport till 
nämndsammanträde 
2023-06-08. 
 
SN rapporterar till KF 
vid vår, delår och 
helår. 

3. Ekonomi 
Den politiska viljeinriktningen är att nämnden ska säkerställa att ekonomin är i 
balans, både i förhållande till åtgärder och prioriteringar som behövs idag men 
också för framtiden, hållbarheten och ett gott liv också för kommande 
generationer. Förvaltandet av kommunmedlemmarnas skattepengar lägger ett 
stort ansvar på kommunen och nämnden i sin tur att hantera tilldelade medel 
klokt. Socialnämnden ska därför hantera sin ekonomi med respekt och medel ska 
fördelas på ett sätt som skapar ett bättre och långsiktigt socialt hållbart samhälle. 
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3.1. Finansiering 
Verksamheten anslagsfinansieras och ersätts med 1/12-delar genom 
bokföringsorder för den ordinarie arbetsverksamheten. 
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3.1. Volymer och ersättningar 
Utifrån de verksamheter och uppdrag som i detta dokument överenskommits om 
ovan så fördelas resurserna enligt nedanstående tabell. Noter med vad som 
ingår i under respektive verksamhet biläggs till detta dokument.  

Verksamhet Ersättning 
Barn & unga  

- Myndighet & gemensamma funktioner* 30 700 

- Insatser till barn och unga inkl ensamkommande** 83 800 

75540 B/U HVB-VÅRD 28 500 

75571 B/U FAMILJEHEM 28 000 

75580 FÖRORDN VÅRDNADSHAVARE 0 

75681 B/U ÖPPENVÅRD 15 000 

75682 B/U ÖPPNA INS, ÖVRIGA 12 300 

75840 BOENDE ENSAMK FLYKTINGBAR 0 

75842 FÖRORDN VÅRDN.HAV FLYKTBA 0 

Arbete & försörjning  

- Myndighet & gemensamma funktioner 23 800 

- Ekonomiskt bistånd 72 000 

- Insatser till Vuxna 8500 

75581 VUX ÖPPNA INS, BOENDE 600 

75711 ÖVRIGA INSATSER TILL VUXN 7 900 

- Insatser till nyanlända inkl massflyktingsdirektivet 12 200 

75800 FLYKTINGVERKSAMHET ADM, inkl Ukraina 7 000 

75810 HANDL INTEGRATION BOSÄTTN 2 200 

75825 EK.BIST FLYKT KOMPL 3 000 

Missbruk & beroende  

- Myndighet & gemensamma funktioner 12 500 

- Insatser till vuxna*** 34 500 

75521 VUX INSTITUTIONSVÅRD 21 600 

75710 INST PLAC/UPPH FAMILJEH V 0 

75581 VUX ÖPPNA INS, BOENDE 1 200 

75582 VUX ÖPPENVÅRD, IND PRÖV 9 100 

75583 VUX ÖPPNA INS, ÖVRIGA 2 000 

75711 ÖVRIGA INSATSER TILL VUXN 600 

Övrigt   

- Samsjuklighet 4000 

- Övergripande anhörigstöd 230 

Summa alla verksamheter 292 300 
* varav Alla barn i skolan: 200 tkr 
** varav ny familjecentral: 2 500 tkr, Toleransprojekt 350 tkr, Kulturtolk samt Barn som anhöriga 1 100 tkr. 
*** varav 1 000 tkr till Bostad först 
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I nedanstående tabell framkommer noter till de verksamhetskoder som presenteras under avsnitt Ekonomi 
i dokumentet överenskommelse av verksamhet.  

Verksamhet Notering 
Myndighet och gemensamma funktioner 

74101 IFO B/U GEMENSAMT Overheadkostnader 
74102 IFO VUX GEMENSAMT Overheadkostnader 
74103 IFO GEMENSAMT IT-system, tolk, utbildning 
74130 TILLSTÅND SERVERING   
74201 IFO B/U MYNDIGHET Handläggning 
74202 IFO VUX MYNDIGHET Handläggning 
75851 FAMILJERÄTT Handläggning 

Ekonomiskt bistånd 
75750 EKONOMISKT BISTÅND   

Insatser barn och unga inklusive ensamkommande 
75540 B/U HVB-VÅRD Köpta HVB-placeringar 
75571 B/U FAMILJEHEM Köpta och Interna familjehem samt vårdnadsöverflyttade 
75580 FÖRORDN VÅRDNADSHAVARE Särskilt förordnad vårdnadshavare 
75681 B/U ÖPPENVÅRD, IND PRÖV Köpt och Intern öppenvård, myndighetsbeslut 
75682 B/U ÖPPNA INS, ÖVRIGA Service Familjefrid, FC, Ungdomsstöd 
75840 BOENDE ENSAMK FLYKTINGBAR Ensamkommande 
75842 FÖRORDN VÅRDN.HAV FLYKTBA Särskilt förordnad vårdnadshavare Ensamkommande 

Insatser till vuxna 
75521 VUX INSTITUTIONSVÅRD Köpta och Interna HVB-placeringar 
75710 INST PLAC/UPPH FAMILJEH V Köpta familjehem 

75581 VUX ÖPPNA INS, BOENDE ex Verdandi (Missbr o beroende), Bostadssociala teamet, 
kommunkontrakt (Arb o försörjn) 

75582 VUX ÖPPENVÅRD, IND PRÖV Öppenvården Tullportsgatan samt Gula villan, myndighetsbeslut 
75583 VUX ÖPPNA INS, ÖVRIGA Råd och stöd, uppsökare 
75711 ÖVRIGA INSATSER TILL VUXN Spelmissbr (Missbr o beroende), Skyddade boenden (Arb o försörjn) 

Insatser till nyanlända 
75800 FLYKTINGVERKSAMHET ADM   
75810 HANDL INTEGRATION BOSÄTTN Inkl lokal- och bostadshyror 
75825 EK.BIST FLYKT KOMPL   

Samsjukliga 
75999 SAMSJUKLIGA Hemgårdsvillan 
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  PROTOKOLLSFÖRSLAG  

 Socialnämnden 2023-01-26 
 
 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

SN §     Tillsynsplan för serveringstillstånd 2023 

Diarienummer: SN22/41 

Enligt 9 kapitlet 2 § första stycket Alkohollagen (2010:1622) ska kommunen 

och polismyndigheten ha tillsyn över efterlevnaden av de bestämmelser 

som gäller för servering av alkoholhaltiga drycker och 

alkoholdrycksliknande preparat. I tredje stycket anges att kommunerna ska 

upprätta en tillsynsplan för tillsynen. Planen ger struktur och underlättar för 

verksamheten. I tillsynsplanen bör det specificeras vad kommunen under 

det kommande verksamhetsåret planerar att prioritera i sin tillsyn. 

Planen ska skickas till Länsstyrelsen i Södermanlands län som granskar 

kommunernas tillsyn inom länet och har uppdraget att stötta kommunerna 

med bland annat samordning av kontakter med andra myndigheter samt 

information och rådgivning. 

Alkoholinspektörerna har tagit fram en plan som beskriver hur tillsynen för 

året ska bedrivas. Tillsynsplanen lämnas som bilaga till tjänsteskrivelsen. 

Barnrättsprövning 

Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet 

med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets 

bästa?  

Ja, ärendet berör barns rättigheter enligt konventionen då de negativa 

skadeverkningarna och effekterna av alkohol kan drabba barn särskilt hårt. I 

tillsynsarbetet och det förebyggande arbete som genomförs ska skyddet för 

barnen alltid finnas med som ett prioriterat perspektiv. En särskild 

barnrättsprövning har dock inte genomförts då tillsynsplanen bedöms vara 

ett instrument för att skydda barns rättigheter. 

 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar 

 
1) att fastställa Tillsynsplan för serveringstillstånd 2023, enligt bilaga till 

tjänsteskrivelse daterad 2023-01-09, 

 

2) att översända den till Länsstyrelsen i Södermanlands län, 

 

3) att uppdra till Division Social omsorg att rapportera genomförd 

tillsyn till Socialnämnden enligt målen i tillsynsplanen i samband med 

delårs- och årsredovisning 2023, samt 

 

4) att förklara paragrafen omedelbart justerad. 



  PROTOKOLLSFÖRSLAG  

 Socialnämnden 2023-01-26 
 
 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

Beslutet skickas till:  

Länsstyrelsen i Södermanlands län 

Division Social omsorg 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

KLK, Politisk beredning och 
samordning

Tjänsteskrivelse
2023-01-09

Dnr SN22/41

Socialnämnden 

Tillsynsplan för serveringstillstånd 2023 
Bakgrund 
Enligt 9 kapitlet 2 § första stycket Alkohollagen (2010:1622) ska kommunen och 
polismyndigheten ha tillsyn över efterlevnaden av de bestämmelser som gäller 
för servering av alkoholhaltiga drycker och alkoholdrycksliknande preparat. I 
tredje stycket anges att kommunerna ska upprätta en tillsynsplan för tillsynen. 
Planen ger struktur och underlättar för verksamheten. I tillsynsplanen bör det 
specificeras vad kommunen under det kommande verksamhetsåret planerar att 
prioritera i sin tillsyn. 

Planen ska skickas till Länsstyrelsen i Södermanlands län som granskar 
kommunernas tillsyn inom länet och har uppdraget att stötta kommunerna med 
bland annat samordning av kontakter med andra myndigheter samt information 
och rådgivning. 

Alkoholinspektörerna har tagit fram en plan som beskriver hur tillsynen för året 
ska bedrivas. Tillsynsplanen lämnas som bilaga till tjänsteskrivelsen. 

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen 
Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med 
barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa?  

Ja, ärendet berör barns rättigheter enligt konventionen då de negativa 
skadeverkningarna och effekterna av alkohol kan drabba barn särskilt hårt. I 
tillsynsarbetet och det förebyggande arbete som genomförs ska skyddet för 
barnen alltid finnas med som ett prioriterat perspektiv. En särskild 
barnrättsprövning har dock inte genomförts då tillsynsplanen bedöms vara ett 
instrument för att skydda barns rättigheter. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar 

1) att fastställa Tillsynsplan för serveringstillstånd 2023, enligt bilaga till 
tjänsteskrivelse daterad 2023-01-09, 

2) att översända den till Länsstyrelsen i Södermanlands län, 

Postadress
Nyköpings kommun
611 83 Nyköping

Besöksadress
Stadshuset
Tfn 0155-24 80 00
Fax 0155-24 83 30

Org nr 21 20 00-29 40
Bg 619-03 42
kommun@nykoping.se
www.nykoping.sePage 1 of 2
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2023-01-09 

3) att uppdra till Division Social omsorg att rapportera genomförd tillsyn till 
Socialnämnden enligt målen i tillsynsplanen i samband med delårs- och 
årsredovisning 2023, samt 

4) att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

Caroline Svensson  
Sakkunnig tjänsteperson Socialnämnden  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 
2023-01-16 

  
  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 
  

Beslut till: 
Länsstyrelsen i Södermanlands län 

Division Social omsorg 
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1 BAKGRUND 
Staten, genom Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna, förordar att kommunernas 
skyldighet att utföra tillsyn enligt alkohollagen görs utifrån av en ansvarig nämnd 
beslutad tillsynsplan. Tanken är att en sådan tillsynsplan väsentligt strukturerar upp 
och underlättar verksamheten och också kan öka effekterna av det genomförda 
arbetet. I tillsynsplanen bör det specificeras vad kommunen under det kommande 
verksamhetsåret planerar att prioritera i sin tillsyn, antal tillsynsbesök, tematisk 
inriktning med mera. 

Alkoholinspektörerna har tagit fram denna tillsynsplan för att beskriva och informera 
om hur tillsynsarbetet på alkohollagens område är planerat att genomföras under år 
2023. 

Nyköpings kommun har relativt goda resurser för att genomföra kvalitativ tillsyn i 
enlighet med alkohollagen. Nyköpings kommun levererar också tjänster på området 
till Oxelösund, Trosa och Gnesta kommun. 

Nyköpings kommun finns representerade i initieringsgruppen, vilken består av 
representanter från Polismyndigheten, Skatteverket, Länsstyrelsen och tre 
alkoholhandläggare i länet. Uppgiften är att varje år planera gemensamma 
tillsynsomgångar då samt-liga kommuner i länet, så långt det är möjligt utför 
tillsynsbesök under en kortare tids-period med ett gemensamt tema. De 
länsgemensamma tillsynsbesöken beräknas till ett tillfälle under året. 

Nyköpings kommun har vid årsskiftet 2022/2023 ett stabilt antal stadigvarande serve-
ringstillstånd. Det har utökats med tre nya serveringsställen. Det har genomfört tre 
ägarbyten under år 2022. Nyköpings kommun har haft 4 tillsynsärenden.  

Inför verksamhetsåret 2023 ser antalet serveringstillstånd ut som följer: 

Stadigvarande serveringstillstånd – 79stycken fördelade på: 

21 öster  

24 väster  

32 ytterområde  

1 stadigvarande till slutet sällskap  

1 cateringstillstånd 

Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten och slutna sällskap 50 stycken under år 
2022. 

2 SYFTE 
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 för ungdomar finns också åldersgränser som ska bevakas. 
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3 TILLSTÅNDSPRÖVNING AV 
SERVERINGSTILLSTÅND 

Tillståndsprövningen omfattar arbete i huvudsak med stadigvarande tillstånd till 
allmänhet/slutna sällskap, tillfälliga tillstånd till allmänhet/slutna sällskap, 
utvidgade/ändrade serveringstillstånd och bolagsändringar i bolag som har aktuellt 
serve-ringstillstånd samt cateringverksamhet. 

4 FÖREBYGGANDE ARBETE 
Förebyggande tillsyn kan röra vitt skilda områden men grundtanken är ändå att ge-
nom sådan tillsyn förebygga överträdelser av alkohollagen. Tillståndshavaren kan till 
exempel vända sig till tillsynsmyndigheten för svar på sina frågor för att kunna vara 
säker på vad som förväntas av denne. Även om en tillståndshavare förutsätts ha 
kunskap i alkohollagen för att vara lämplig att inneha ett serveringstillstånd, är det 
tillsynsmyndighetens uppgift att informera samtliga tillståndshavare om till exempel 
kommunala riktlinjer, aktuella lagändringar eller ny rättspraxis. Vidare är det 
myndighetens uppgift att tillhandahålla informationsmaterial och blanketter samt att 
samman-ställa statistik. Myndigheten kan även arrangera krögarmöten eller 
utbildningar för restaurangpersonal. Sist men inte minst är en viktig faktor i det 
förebyggande arbetet att myndigheten bedriver effektiv och regelbunden yttre och 
inre tillsyn. 

5 INRE TILLSYN 
Inre tillsyn innebär att en skrivbordsbaserad kontroll sker av om förutsättningarna för 
tillstånd fortfarande föreligger.  

Tillståndsenheten tar varje år emot tillståndshavarens restaurangrapport och tar på 
basis av denna ut en tillsynsavgift. Restaurangrapporten granskas med avseende på 
avvikelser; till exempel att en orimligt stor del av omsättningen härrör från alkoholför-
säljning. 

Uppgift om hur en tillståndshavare sköter sig i ekonomiskt hänseende inhämtas från 
skattemyndigheten eller kronofogdemyndigheten. Uppgift om hans personliga 
lämplig-het består kan inhämtas via polisen belastnings- och misstankeregister. 

Uppgift kan även hämtas från Bolagsverket för kontroll av huruvida den personkrets 
som lämplig-hetsprövades inför tillståndsgivningen består eller om förändringar i 
denna har skett utan att anmälas till tillsynsmyndigheten. Information inkommer 
också till alkoholinspektörerna via samverkande myndigheter och från andra källor 
såsom allmänhet och media.  

Alkoholinspektörerna arbetar under året kontinuerligt med inre tillsyn av 
tillståndshavare och dess bolag. 

6 YTTRE TILLSYN 
Yttre tillsynsbesök kan uppdelas i rutinbesök, påkallade besök och 
uppföljningsbesök. Alkoholinspektörerna genomför minst ett rutinbesök per 
tillståndshavare och år. Påkallade besök görs då inre tillsyn givit anledning till det. 
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Uppföljningsbesök blir aktuella då missförhållanden förelegat vid tidigare besök. 
Under året har 85 tillsynsbesök genomförts i Nyköpings kommun. 

Alkoholinspektörerna kontrollerar att de alkoholpolitiska kraven i lagen efterlevs ge-
nom observationer av hur verksamheten bedrivs. Huvudfokus ligger på ordning, 
nykterhet, och kontroll av att servering inte sker till underåriga och/eller märkbart 
påverkade personer. Vidare kontrolleras förekomsten av lagad mat samt att 
serveringsansvarig finns på plats. Kontroll sker också av att försäljningen sker i enlig-
het med tillståndet som det framgår av tillståndsbeviset. Hit hör frågor som rör vilka 
slag av alkoholdrycker som serveras, om servering sker till allmänheten eller till slutet 
sällskap, serveringslokalernas och kökets beskaffenhet, matutbud, serveringstid 
samt i förekommande fall om meddelade villkor för tillståndet följs. Vidare 
kontrolleras bland annat att förvarings- och förtäringsförbuden efterlevs, tillgången på 
lättdrycker samt eventuell marknadsföring. När det gäller servering av folköl så 
kontrolleras det på serveringsställen som enbart serverar folköl. 

7 SAMORDNAD YTTRE TILLSYN 
Vid minst ett tillfälle under verksamhetsåret genomförs en så kallad samordnad 
tillsyn. Samverkande parter med kommunen kan variera mellan till exempel 
Polismyndigheten, Skatteverket, Miljöenheten och Räddningstjänsten. 

8 PRIORITERING AV OBJEKT VAD 
GÄLLER TILLSYN 

Nyköpings kommun prioriterar sin tillsynsverksamhet utifrån en enkel 
riskanalysmodell där tillsynsobjekten delas in i fyra olika kategorier. Detta görs för att 
utnyttja kommunens resurser på området så effektivt som möjligt och för att arbetet 
ska få så stor effekt som möjligt där effekten bäst behövs. 

Mycket hög prioritet 

De tillståndshavare som har tillstånd för servering till allmänheten och med ett åter-
kommande nöjesutbud för unga eller vuxna eller har haft allvarliga och/eller 
återkommande brister. Något av följande kriterier ska vara uppfyllda: 

• Nöjesrestaurang/disco/pub med låg matförsäljning och hög alkoholförsäljning 

• Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten 

• Återkommande störningar 

• Återkommande brister och förseelser enligt alkohollagen 

• Tillståndshavaren har meddelats varning 

• Serveringstider efter kl. 01.00 

Hög prioritet 

De tillståndshavare som har tillstånd till allmänheten eller har haft mindre allvarliga 
brister. Något av följande kriterier ska vara uppfyllda: 

• Serveringsstället vänder sig till unga vuxna 
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• Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten 

• Matrestaurang med hög alkoholförsäljning 

• Nöjesutbud förekommer tillfälligt eller under viss period 

• Brister av mindre allvarlig karaktär har förekommit under den senaste treårsperioden 

Låg prioritet 

De tillståndsinnehavare som vänder sig till slutna sällskap, föreningar som 
återkommande ansöker om serveringstillstånd till slutet sällskap, lunchrestauranger 
eller restauranger med serveringstillstånd till allmänheten med hög kostnadsbild där 
familjer och äldre gäster är huvudsakliga besökare. Något av följande kriterier ska 
vara upp-fyllda: 

• Låg försäljning 

• Inget nöjesutbud 

• Inga kända störningar 

Mycket låg prioritet 

De tillståndshavare som endast vänder sig till ett slutet sällskap och där inga 
ordningsstörningar är kända. 

Nyköpings kommun ska varje år kategorisera tillståndshavarna enligt ovanstående 
riskbedömning. Kategoriseringen utgör underlag för detaljplanering av tillsynsarbetet. 
Kategoriseringen kan komma att ändras under innevarande verksamhetsår om till 
exempel brister uppmärksammas på ett mindre prioriterat serveringsställe. 

9 UPPFÖLJNING AV TILLSYNSPLAN 
Uppföljningen av tillsynsplan sker två gånger om året till Socialnämnden. Nämnden 
får del av en rapport där alkoholinspektörerna sammanställer, vilka beslut som tagits 
under året samt tillsynsbesök. 
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10 -ÖVERGRIPANDE INRIKTNING FÖR 2023 
• Minst ett tillsynsbesök hos samtliga tillståndshavare i Nyköpings kommun 

• Genomförande av så kallad Krögarträff 

• Minst ett utbildningstillfälle vad gäller ”Ansvarsfull alkoholservering” 

• Genomförande ett referensgruppsmöte 

• Löpande och kvalitativ inre tillsyn 

• Samverkan med andra myndigheter 

• Kompetensutveckling 
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11 ÄNDRINGSHISTORIK 
Rev Författare Beskrivning av förändring Datum 
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  PROTOKOLLSFÖRSLAG  

 Socialnämnden 2023-01-26 
 
 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

SN §     Attestförteckning för Socialnämnden 

Diarienummer: SN23/13 

I samband med ny mandatperiod har det uppkommit behov av revidering 

av Socialnämndens attestförteckning. Attest innebär att intyga att kontroll av 

ekonomiska transaktioner har utförts. Ansvar och regler för attest i 

Nyköpings kommun regleras i ett attestreglemente som beslutas av 

kommunstyrelsen. 

Förslaget innebär att ansvar 2201 tas bort från förteckningen. Motsvarande 

attesträtt finns redan under ansvar 2203 och behov av attest för ansvar 2201 

finns således inte. Förslaget är därför att stryka hela ansvar 2201 med 

tillhörande attesträtt. Den föreslagna revideringen är markerad i gul färg i 

förslag till attestförteckning. 

Barnrättsprövning 

Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet 

med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets 

bästa?  

Nej, ärendet bedöms inte påverka barn enligt konventionen på så vis att det 

funnits skäl att genomföra en barnrättsprövning. 

 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar 

 

1) att fastställa ” Attestförteckning för Socialnämnden”, enligt bilaga till 

tjänsteskrivelse daterad 2023-01-10, samt 

 

2) att förteckningen gäller från 2023-01-26. 

 

 

Beslutet skickas till:  

Ekonomiavdelningen 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

KLK, Politisk beredning och 
samordning

Tjänsteskrivelse
2023-01-10

Dnr SN23/13

Socialnämnden 

Attestförteckning för Socialnämnden 
Bakgrund 
I samband med ny mandatperiod har det uppkommit behov av revidering av 
Socialnämndens attestförteckning. Attest innebär att intyga att kontroll av 
ekonomiska transaktioner har utförts. Ansvar och regler för attest i Nyköpings 
kommun regleras i ett attestreglemente som beslutas av kommunstyrelsen. 

Förslaget innebär att ansvar 2201 tas bort från förteckningen. Motsvarande 
attesträtt finns redan under ansvar 2203 och behov av attest för ansvar 2201 
finns således inte. Förslaget är därför att stryka hela ansvar 2201 med tillhörande 
attesträtt. Den föreslagna revideringen är markerad i gul färg i förslag till 
attestförteckning. 

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen 
Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med 
barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa?  

Nej, ärendet bedöms inte påverka barn enligt konventionen på så vis att det 
funnits skäl att genomföra en barnrättsprövning.  

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar 

1) att fastställa ” Attestförteckning för Socialnämnden”, enligt bilaga till 
tjänsteskrivelse daterad 2023-01-10, samt 

2) att förteckningen gäller från 2023-01-26. 

Caroline Svensson  
Sakkunnig tjänsteperson Socialnämnden  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 
2023-01-16 

  

Postadress
Nyköpings kommun
611 83 Nyköping

Besöksadress
Stadshuset
Tfn 0155-24 80 00
Fax 0155-24 83 30

Org nr 21 20 00-29 40
Bg 619-03 42
kommun@nykoping.se
www.nykoping.sePage 1 of 2

mailto:kommun@nykoping.se
http://www.nykoping.se/
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2023-01-10 

  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 
  

Beslut till: 
Ekonomiavdelningen 
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Attestförteckning

Socialnämnden 2022
Ansvar Verksamh Benämning Beslutsattest Ersättare Referenskod
2201 ORDFÖRANDE Socialnämnden Socialnämnden Marjo Gustafssojn Ibrahim Mohamud Haji NK22

02200 EGNA ADMINISTRATIONSFASTH

2203 BESTÄLLARE Socialnämnden Socialnämnden Martin Karlsson Marie Johnsson NK22
02100 VERKSAMH.STYR-OFÖRDELAT
02200 VERKSAMHETSNÄMNDER
71490 FAMILJERÅDGIVNING
75450 MIRA
75381 STADSMISSIONEN
79000 BIDRAG TILL ORGANISATIONER

2205 BESTÄLLARE Socialnämnden Socialnämnden Martin Karlsson Marie Johnsson NK22

74101 IFO B/U GEMENSAMT
74102 IFO VUX GEMENSAMT
74103 IFO GEMENSAMT
74130 TILLSTÅND SERVERING
74201 IFO B/U MYNDIGHET
74202 IFO VUX MYNDIGHET
74401 KOMMUNERS MYND.H.GEMENS
74402 KOMMUNERS FÖRSÖRJN.STÖD
74403 KOMMUNERS BARN O UNGA
74404 KOMMUNERS VUXNA
74406 KOMMUNERS NYANLÄNDA
75521 VUX INSTITUTIONSVÅRD
75540 B/U HVB-VÅRD
75571 B/U FAMILJEHEM
75571 B/U FAMILJEHEM
75583 VUX ÖPPNA INS, ÖVRIGA
75681 B/U ÖPPENVÅRD, IND PRÖV
75711 ÖVRIGA INSATSER TILL VUXN
75851 FAMILJERÄTT
75999 SAMSJUKLIGA
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Attestförteckning

2201, 2203,2205 Therese Larsson NK22
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Attestförteckning

Faktmottagare/granskare Kommentar Datum Sign
Anders Lindblom

Anders Lindblom x

Anders Lindblom

Socialnämnden 2022
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Attestförteckning

Anders Lindblom
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  PROTOKOLLSFÖRSLAG  

 Socialnämnden 2023-01-26 
 
 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

SN §     Val av justerare för mandatperioden 2023–2026 

Diarienummer: SN23/ 

Då en ny mandatperiod inleds finns behov att utse en justerare att utöver 

ordförande justera protokollen som förs vid nämndens sammanträden. Vid 

justeringen går ordförande och justerare igenom protokollet för att 

kontrollera att innehållet stämmer överens med vad som skett och beslutats 

vid sammanträdet samt intygar detta genom att underteckna protokollet.  

Tradition från tidigare mandatperioder bland samtliga nämnder i Nyköpings 

kommun är att andre vice ordförande justerar protokollet jämte ordförande. 

Nämnden föreslås därför utse andre vice ordförande Åsa Berg (L) till 

justerare för mandatperioden 2023–2026. 

Barnrättsprövning 

Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet 

med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets 

bästa?  

Nej, ärendet bedöms inte påverka barns rättigheter enligt konventionen på 

ett sådant sätt att det funnits anledning att genomföra en barnrättsprövning. 

 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar 

 

1) att utse andre vice ordförande Åsa Berg (L) till justerare för 

mandatperioden 2023–2026. 

 

 

Beslutet skickas till:  

Andre vice ordförande Socialnämnden Åsa Berg 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

KLK, Politisk beredning och 
samordning

Tjänsteskrivelse
2023-01-09

Dnr SN23/12

Socialnämnden 

Val av justerare för mandatperioden 2023–2026 
Bakgrund 
Då en ny mandatperiod inleds finns behov att utse en justerare att utöver 
ordförande justera protokollen som förs vid nämndens sammanträden. Vid 
justeringen går ordförande och justerare igenom protokollet för att kontrollera att 
innehållet stämmer överens med vad som skett och beslutats vid sammanträdet 
samt intygar detta genom att underteckna protokollet.  

Tradition från tidigare mandatperioder bland samtliga nämnder i Nyköpings 
kommun är att andre vice ordförande justerar protokollet jämte ordförande. 
Nämnden föreslås därför utse andre vice ordförande Åsa Berg (L) till justerare för 
mandatperioden 2023–2026.  

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen 
Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med 
barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa?  

Nej, ärendet bedöms inte påverka barns rättigheter enligt konventionen på ett 
sådant sätt att det funnits anledning att genomföra en barnrättsprövning. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar 

1) att utse andre vice ordförande Åsa Berg (L) till justerare för mandatperioden 
2023–2026. 

Caroline Svensson  
Sakkunnig tjänsteperson Socialnämnden  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 
2023-01-16 

  
  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 
  

Postadress
Nyköpings kommun
611 83 Nyköping

Besöksadress
Stadshuset
Tfn 0155-24 80 00
Fax 0155-24 83 30

Org nr 21 20 00-29 40
Bg 619-03 42
kommun@nykoping.se
www.nykoping.sePage 1 of 2

mailto:kommun@nykoping.se
http://www.nykoping.se/
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2023-01-09 

Beslut till: 
Andre vice ordförande Socialnämnden Åsa Berg 
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  PROTOKOLLSFÖRSLAG  

 Socialnämnden 2023-01-26 
 
 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

SN §     Val av ledamöter och ersättare till Socialutskottet 

för år 2023–2026 

Diarienummer: SN23/15 

Socialutskottet behövs för att nämnden snabbt ska kunna hantera ärenden 

av myndighetsutövande karaktär. Utskottets beslutanderätt anges i 

Socialnämndens delegationsordning. Det rör bland annat ärenden om 

tillstånd enligt alkohollagen och tobakslagstiftningen men även ärenden 

som gäller vård och omhändertagande av barn.  

Socialutskottet föreslås bestå av fem ledamöter och två ersättare. 

Nomineringar sker vid sammanträdet och endast ledamöter i 

Socialnämnden är valbara. 

Barnrättsprövning 

Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet 

med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets 

bästa?  

Nej, ärendet bedöms inte påverka barn enligt konventionen på så vis att det 

funnits skäl att genomföra en barnrättsprövning. 

 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar 

 

1) att välja XX; XX; XX, XX och XX till ledamöter i Socialutskottet, 

 

2) att välja XX och XX till ersättare i Socialutskottet, samt 

 

3) att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

 

 

Beslutet skickas till:  

Division Social omsorg 

Tromanansvarig 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

KLK, Politisk beredning och 
samordning

Tjänsteskrivelse
2023-01-12

Dnr SN23/15

Socialnämnden 

Val av ledamöter och ersättare till Socialutskottet 
för år 2023–2026 
 

Bakgrund 
Socialutskottet behövs för att nämnden snabbt ska kunna hantera ärenden av 
myndighetsutövande karaktär. Utskottets beslutanderätt anges i Socialnämndens 
delegationsordning. Det rör bland annat ärenden om tillstånd enligt alkohollagen 
och tobakslagstiftningen men även ärenden som gäller vård och 
omhändertagande av barn.  

Socialutskottet föreslås bestå av fem ledamöter och två ersättare. 

Nomineringar sker vid sammanträdet och endast ledamöter i Socialnämnden är 
valbara. 

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen 
Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med 
barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa?  

Nej, ärendet bedöms inte påverka barn enligt konventionen på så vis att det 
funnits skäl att genomföra en barnrättsprövning. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar 

1) att välja XX; XX; XX, XX och XX till ledamöter i Socialutskottet, 

2) att välja XX och XX till ersättare i Socialutskottet, samt 

3) att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

 

Caroline Svensson  
Sakkunnig tjänsteperson  

Postadress
Nyköpings kommun
611 83 Nyköping

Besöksadress
Stadshuset
Tfn 0155-24 80 00
Fax 0155-24 83 30

Org nr 21 20 00-29 40
Bg 619-03 42
kommun@nykoping.se
www.nykoping.sePage 1 of 2
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2023-01-12 

Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 
2023-01-16 

  
  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 
  

Beslut till: 
Division Social omsorg 

Tromanansvarig 
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  PROTOKOLLSFÖRSLAG  

 Socialnämnden 2023-01-26 
 
 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

SN §     Anmälningsärenden 

Diarienummer: SN23/1 

 

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 

2023-01-17 

 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar 

 

1) att lägga förtecknade anmälningsärenden till handlingarna. 
 
 

Bilagor till beslutet: 

Anmälningslista 



Nr Från Handlingsrubrik Dnr
1 Beställarkontoret Inbjudan: Informationsträff gällande förhöjt statsbidrag för föräldraskapsstödsinsatser SN22/1:6

2 Beställarkontoret Mottaget klagomål angående familjerådgivning SN22/1:13

3 Beställarkontoret Svar på mottaget klagomål gällande familjerådgivningen SN22/1:13.1

4 Beställarkontoret Missiv: Nu publicerat - Cirkulär 22:41 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av 
barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar med mera

SN22/1:15

5 Beställarkontoret Cirkulär 22:41 - Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, 
vårdnadsöverflyttningar med mera

SN22/1:15.1

6 Familjehemssekreterare - 
Division Social omsorg

Lex Sarah rapport avseende missförhållande - Familjehemsenheten, Division Social 
omsorg

SN22/42:1

7 Socialstyrelsen Begäran från Socialstyrelsen att inkomma med Återrapportering av 2022 års 
statsbidrag till bostad först 

SN22/26:11

8 Politisk beredning och 
samordning

Beslut från Kommunfullmäktige 2022-12-13, § 196, Taxa för tillsyn och kontroll av 
alkohol, servering av folköl, tobak och liknande produkter

SN22/36:3.1

9 Familjehemssekreterare - 
Division Social omsorg

Utredning av Lex Sarah rapport gällande missförhållanden - Familjehemsenheten SN22/42:2

10 Politisk beredning och 
samordning

Mottagningsbekräftelse från Integritetsskyddsmyndigheten gällande anmälan av 
dataskyddsombud för Socialnämnden

SN22/44:3.1

11 Politisk beredning och 
samordning

Anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten om dataskyddsombud för Socialnämnden SN22/44:2

12 Socialstyrelsen Information om Statsbidrag för att stärka arbetet med att motverka hemlöshet enligt 
metoden Bostad först 2023 

SN22/45:1

13 Politisk beredning och 
samordning

Beslut från Kommunfullmäktige 2022-12-13, § 197, Budget 2023 med flerårsplan 
2024-2025

SN22/47:1.1

Socialnämnden

Utskriftsdatum

2023-01-17

Anmälningar



  PROTOKOLLSFÖRSLAG  

 Socialnämnden 2023-01-26 
 
 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

 

SN §    Delegationsärenden  

Diarienummer: SN23/4 

 

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 2023-

01-17.  

 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar 

 

1) att lägga förtecknade delegationsärenden till handlingarna. 

 

 

Bilagor till beslutet: 

Delegationslista 

  



Pt Dnr Handlingsrubrik Beslutande Beslutsdatum
5.1.3 Anmälan om delegationsbeslut Tillf tillstånd allmänheten 

Skärgårdsvåfflan AB Magasinet Gula Kvarn
Alkoholinspektör 2021-12-16

5.1.3 DSO22/6:13 Anmälan om delegationsbeslut: pausserv Nyk Teater Hellmanska, 
ändr av styrelse 100& Arnitos Mat, ändr av styrelse Scandic Hotell, tillf 
tillst allm Dala & Co, tillf tillst slutet sällsk Dala & Co

Alkoholinspektör 2022-11-01

5.2.1 DSO22/6:13 Anmälan om delegationsbeslut: pausserv Nyk Teater Hellmanska, 
ändr av styrelse 100& Arnitos Mat, ändr av styrelse Scandic Hotell, tillf 
tillst allm Dala & Co, tillf tillst slutet sällsk Dala & Co

Alkoholinspektör 2022-11-07

5.2.1 DSO22/6:13 Anmälan om delegationsbeslut: pausserv Nyk Teater Hellmanska, 
ändr av styrelse 100& Arnitos Mat, ändr av styrelse Scandic Hotell, tillf 
tillst allm Dala & Co, tillf tillst slutet sällsk Dala & Co

Alkoholinspektör 2022-11-22

5.1.3 DSO22/6:13 Anmälan om delegationsbeslut: pausserv Nyk Teater Hellmanska, 
ändr av styrelse 100& Arnitos Mat, ändr av styrelse Scandic Hotell, tillf 
tillst allm Dala & Co, tillf tillst slutet sällsk Dala & Co

Alkoholinspektör 2022-11-25

5.1.7 DSO22/6:13 Anmälan om delegationsbeslut: pausserv Nyk Teater Hellmanska, 
ändr av styrelse 100& Arnitos Mat, ändr av styrelse Scandic Hotell, tillf 
tillst allm Dala & Co, tillf tillst slutet sällsk Dala & Co

Alkoholinspektör 2022-11-29

5.2.1 DSO22/6:14 Anmälan om delegationsbeslut: utökad serveringstid Brovakten, 
utökad serveringstid Domino, anm ändr av ny PB Tres Tapas, tillf tillst 
slutet sällskap Gulan Ankans Catering 

Alkoholinspektör 2022-12-12

5.2.1 DSO22/6:14 Anmälan om delegationsbeslut: utökad serveringstid Brovakten, 
utökad serveringstid Domino, anm ändr av ny PB Tres Tapas, tillf tillst 
slutet sällskap Gulan Ankans Catering 

Alkoholinspektör 2022-12-12

5.2.2 DSO22/6:14 Anmälan om delegationsbeslut: utökad serveringstid Brovakten, 
utökad serveringstid Domino, anm ändr av ny PB Tres Tapas, tillf tillst 
slutet sällskap Gulan Ankans Catering 

Alkoholinspektör 2022-12-19

5.1.7 DSO22/6:14 Anmälan om delegationsbeslut: utökad serveringstid Brovakten, 
utökad serveringstid Domino, anm ändr av ny PB Tres Tapas, tillf tillst 
slutet sällskap Gulan Ankans Catering 

Alkoholinspektör 2022-12-20

Delegationsbeslut

2023-01-17

Utskriftsdatum

Socialnämnden



3.1.1 DSO23/19:2 Beslut gäller begäran om utlämnande av handlingar. Verksamhetschef 2023-01-02

0 SN22/4:71 Protokoll från sammanträde med Socialutskottet 2022-12-06 Protokoll från 
sammanträde med 
Socialutskottet 2022-12-
06

2022-12-07

0 SN22/4:73 Anmälan om delegationsbeslut: Lista över beslut november 2022 - 
Vuxenenheten

Anmälan om 
delegationsbeslut: Lista 
över beslut november 
2022 - Vuxenenheten

2022-12-21

0 SN22/4:74 Protokoll från sammanträde med Socialutskottet 2022-12-20 Socialutskottet 2022-12-20

0 SN22/4:75 Protokoll från sammanträde med Socialutskottet 2022-12-29 Socialutskottet 2022-12-30

8.1.1 SN22/42:3 Beslut att avsluta Lex-Sarah utredning gällande eventuella brister i 
rättssäkerhet vid handläggning och genomförande inom 
Familjehemsvården 

2022-12-19

1.3.1 SN22/44:1 Delegationsanmälan av Beslut att utse Dataskyddsombud för 
Socialnämnden

Delegationsanmälan av 
Beslut att utse 
Dataskyddsombud för 
Socialnämnden

2022-12-05
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