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Uppdragsbeskrivning 

Socialnämnden har bland annat ansvar för myndighetsutövning och insatser inom individ- och familjeomsorg. 

Ansvarsområdena är: 

- Barn, ungdom och familj 

- Missbruks- och beroendevård 

- Ekonomiskt bistånd 

- Budget- och skuldrådgivning 

- Familjerätt 

- Familjerådgivning 

- Våld i nära relation 

- Ensamkommande barn 

- Tillstånd och tillsyn av servering av alkohol och tobak 



 

 

 

  3 

 

Året som gått 

 

Ännu ett annorlunda år tillända, hade förhoppningar om nya tag för 2021 framförallt att samhället skulle 

öppna upp och att vi skulle kunna återgå till ett någorlunda normalt liv. Men det här är kanske det nya normala 

några år framåt. Det som är säkert är att verksamheten måste fortgå och det har den gjort även 2021. Nu har 

boendet för samsjukliga öppnat i egen regi och samarbetet mellan VON,SN och region Sörmland förstärkts. Vi 

fortsätter satsningar på våra ungdomar med bland annat projektet "Alla barn i skolan", som handlar om att få 

ökad skolnärvaro. Ett projekt som drivs tillsammans med BUN. Toleransprojektet är nu en del av verksamheten 

och inte bara ett projekt längre. Ett omfattande arbete i syfte att minska det ekonomiska biståndet genom att 

få fler biståndstagare ut i sysselsättning har påbörjats tillsammans med KAN. Nu har vi äntligen fått ett 3-årigt 

IOP avtal med kvinnor/tjejjouren MIRA, bra för både kommunen och MIRA. Vi kom på 8 plats av 187 

kommuner i Unizons kvinnofridsbarometer 2021, en undersökning av kommunernas arbete mot mäns våld 

mot kvinnor och våld i nära relationer. Nu är det bara att analysera vad vi kan göra bättre, för att hamna ännu 

högre på rankningen till 2023. 

Men vi hade aldrig klarat av ge medborgarna i Nyköping så mycket stöd och hjälp utan våran underbara 

personal, så ni ska ha ett stort tack och vi fortsätter att kämpa ett år till. 

Marjo Gustafsson 

Socialnämndens ordförande. 

Väsentliga händelser 

Kommentar: 

Värt att notera är att alla verksamheter inom Socialnämndens ansvarområde kunnat hållas öppna under 

pandemin. 

Ny upphandling av Familjerådgivning i samverkan med Oxelösund och Trosa kommuner har genomförts och 

upphandlingen vanns av samma leverantör som tidigare, Nyköpings Familjerådgivning. 

Kommunstyrelsen har tecknat fortsatt IOP, Idéburet offentligt partnerskap med Stadsmissionen i Eskilstuna för 

perioden 2021-2024. Avtalet administreras och finansieras av Socialnämnden. Uppdraget omfattar härbärge 
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och dagverksamhet. Ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en överenskommelse om samverkan mellan 

offentlig och idéburen sektor i syfte att uppnå ett visst allmännyttigt samhälleligt mål. 

Socialnämnden har även tecknat ett IOP tillsammans med Kvinno- och tjejjouren Mira för perioden 2022-2024. 

Ett längre avtal än tidigare, vilket bland annat leder till att det kan finnas en långsiktighet i samarbetet gällande 

arbetet mot våld i nära relation. 

Gemensamt uppdrag med Vård- och omsorgsnämnden avseende personer med samsjuklighet har så långt 

resulterat i ett gemensamt bedömningsteam och ett boende, HVB Hemgårdsvillan. 

Gemensamt uppdrag med Barn- och ungdomsnämnden, Projekt "Alla barn i skolan" där Division social 

omsorg deltar med personal. 

Socialnämnden har genomfört en omfattande revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd och Insatser till 

barn och unga. Riktlinjerna har gjorts tydligare. 

Ett omfattande arbete har påbörjats för att minska antalet personer med långvarigt ekonomiskt bistånd samt 

att få fler personer med ekonomiskt bistånd i sysselsättning. Arbetet genomförs på olika nivåer inom och i 

samverkan med framförallt KAN. Kommunen deltar också i ett projekt som leds av SKR, i syfte att höja 

effektiviteten i kommunen, och där ekonomiskt bistånd är del som fokuserar på. 

Hänt till följd av Corona 

Kommentar: 

Alla verksamheter inom Socialnämndens område har hållits öppna under Covid-19. 

Försörjningsstödet har under pandeminökat i både antal hushåll såväl den samlade kostnaden. Detta till följd 

av en osäker arbetsmarknad. En minskning av nya ärenden kunde ses under hösten, dock är det oklart hur den 

nya vågen kommer påverka försörjörjningsstödet. 

Gällande uppdrag kring bättre samverkan mellan BUN och SN kring elever med omfattande frånvaro så har 

den allmänna ökade skolfrånvaron under pandemin försvårat arbetet. 

Förväntad utveckling på tre års sikt 

Kommentar: 

Fortsatt osäkerhet inom flera av nämndens verksamhetsområden till följd av pandemin, framförallt inom 

ekonomiskt bistånd. 

Årets måluppfyllelse för prioriterade målområden 

Målområde 3. Social omsorg 

Bedömning 

 

Mål KF 

3.1.5 Andelen vuxna biståndsmottagare med ekonomiskt bistånd ska minska (SN) 
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Bedömning 

 

Kommentar: 

Pandemin har fortsatt under 2021 vilket bedöms ha haft negativa effekter på utvecklingen av 

försörjningsstödet. Sådana branscher där kanske framför allt unga vuxna och nyanlända har lättast att få jobb 

som ex hotell o restaurang har drabbats hårt av pandemin. 

Alla instanser som försörjningsstödstagare har behov av att få hjälp och stöd ifrån har haft svårare att 

genomföra sina uppdrag under pandemin, både försörjningsstöd själva, Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan, hälso- och sjukvård, missbruksvård. Under hösten har en analys av nuläget genomförts och 

arbete med en kommunövergripande handlingsplan pågår inom ramen för kommunens deltagande i SKR-

projektet Effektiva kommuner. 

De kommunala arbetsmarknadsinsatserna inom ramarna för VTS/Jobbtorg har inte ännu gett full effekt på 

försörjningsstödet för målgruppen långvariga biståndstagare. 

Förbättringsuppdrag KF 

3.1.8 Minska det långvariga ekonomiska biståndet (SN) 

Bedömning 

 

 

Titel Utfall Mål Bedömning 

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt 

bistånd, andel (%) (andel av biståndsmottagare) 

44.0% 37.0%  

Kommentar: 

Utfall för 2021 finns inte tillgängliga vid tidpunkten för rapportering i verksamhetsberättelsen för 2021. Det 

som visas ovan är utfall för 2020. 

Ekonomiskt bistånd, andel vuxna med mycket 

långvarigt bistånd 

21.1% 18.0%  

Kommentar: 

Utfall för 2021 finns inte tillgängliga vid tidpunkten för rapportering i verksamhetsberättelsen för 2021. Det 

som visas ovan är utfall för 2020. 
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Särskilda uppdrag KF 

3.1.9 VON och SN ska tillsammans implementera resultatet av arbetet med 2020 års uppdrag att 

samordna insatser för personer med samsjuklighet (VON, SN) 

Status 

 

Kommentar: 

Under arbetet med de olika utvecklingsuppdragen startades ett "bedömningsteam" bestående av chefer, 

samordnare eller andra nyckelpersoner från både myndighet och verkställighet under de olika nämnderna. 

Syftet med forumet är att stärka samverkan och hitta samsyn i både individärenden, samt verksamhetsfrågor. 

HVB-hemmet Hemgårdsvillan startade upp i april. Hemgårdsvillan har 10 platser och har under hösten haft 8 

brukare placerade. 

Öppenvårdens FR-ACT-team har under året arbetat på med att utveckla sitt arbetssätt och sin samverkan med 

framför allt psykiatrin. Det finns en planering kring att arbeta mer integrerat mellan FR-ACT och Boendestöds 

nya samsjuklighetsteam. 

Sysselsättning behöver fortsätta utvecklas för målgruppen. Samverkan och arbetssätt som också gynnar 

målgruppen finns inom Jobbtorg Nyköping. 

Målområde 6. Utbildning 

Bedömning 

 

Särskilda uppdrag KF 

6.1.4 BUN och SN ska tillsammans arbeta för en bättre samverkan kring elever med omfattande 

frånvaro (BUN, SN) 

Status 

 

Kommentar: 

Ett omfattande arbete har skett avseende Närvaroprojektet det gångna året. Två metodutvecklare anställdes i 

början av året. En arbetsmetod har tagits fram, vilken har övervägande givit positiva resultat, både gällande för 

elever med hög frånvaro men även i samverkan. Under 2022 ska arbetsmetoden implementeras samt personal 

ska utbildas. 

Målområde 8. Effektiv organisation 

Bedömning 
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Mål KF 

8.1.1 Alla som bor i Nyköpings kommun ska känna att kommunen tar hand om ekonomin så väl att 

kommande generationer ges goda förutsättningar till ett gott liv (KS) 

Bedömning 

 

8.1.2 Kommunen ska använda, vårda och underhålla sina mänskliga och materiella resurser för att 

skapa långsiktigt hållbara värden. Det ska finnas en långsiktig planering och en god medvetenhet om 

kommunens ekonomi och en vilja inom hela organisationen att vara med att bidra till att den utvecklas i 

rätt riktning (KS) 

Bedömning 

 

Förbättringsuppdrag KF 

8.1.5 Resultat före exploateringsintäkter i förhållande till skatter och generella statsbidrag ska minst 

uppgå till 1,5 % år 2021, 2 % år 2022 och 2023 (KS) 

Bedömning 

 

 

Titel Utfall Mål Bedömning 

Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella 

statsbidrag 

1.5% 1.5%  

8.1.7 Verksamhetens nettokostnader årligen har en mindre ökning än skatteintäkter, generella 

statsbidrag och bidraget från utjämningssystem (KS) 

Följs upp i delåret. 

Uppdrag/mål är formulerat på en kommunövergripande nivå, nämnd/division/verksamhet bidrar genom att 

hålla budget. 

Alla bidrar: nämnder, divisioner, verksamheter. 

----------------------------------------------------------------------------------- 
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Totalt kommunen: 

Utfall 2018: Kostnader +5,6%, Intäkter +3,6% 

Utfall 2019: Kostnader +3,4%, Intäkter +4,6% 

Utfall 2020: Kostnader +2,8%, Intäkter +4,8% 

Utfall 2021: Kostnader +4,0%, Intäkter +4,5%* 

Acceptabelt värde 2021: Kostnadsutveckling < Intäktsutveckling 

Bedömning 

 

Särskilda uppdrag nämnd 

8.5.1 Fortsätta utvecklingen av ett digitalisertat arbetssätt och öka användningen av teknisk utrustning 

som ett komplement till personal  

Status 

 

Kommentar: 

Uppföljning har gjorts genom en skattning med hjälp av ett verktyg som gör en uppdelning utifrån ledning, 

kompetens, användning och infrastruktur. Enligt skattningen har förbättring skett inom samtliga områden, och 

störst förbättring har skett inom områdena användning och ledning. 

Prioritering inom har skett delvis genom ledning men har också påverkats av pandemin. Till exempel har 

verktyg att arbeta hemifrån och hålla möten internt samt med klienter kunnat ske digitalt. Införande av e-tjänst 

för ansökan om ekonomiskt bistånd har medfört att 35-39% av ansökningarna inkommer via e-tjänsten. E-

tjänsten bedöms underlätta för brukare. Även användning av Previct - ett digitalt stöd för behandling och 

uppföljning av beroendeproblematik – bedöms som framgångsrikt och planeras att införas i andra delar av 

DSOs verksamheter. 

Det finns fortsatta behov av utveckling, framförallt genom upphandling av ett nytt journal- och 

dokumentationssystem. Nyköpings kommun deltar i en gemensam upphandling tillsammans med andra 

kommuner via Sveriges kommuner och regioner (SKR). 

Övriga uppdrag 

Division Social omsorgs grunduppdrag (SN) 

Status 
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Kommentar: 

Finns rapporterad i Socialnämndens sammanträde från 2021-06-10, 2021-10-28 samt 2021-12-16, diarienr: 

SN20/45. 

Årets ekonomiska resultat, tkr 

Verksamhet Utfall 2021  Budget 2021  Avv Budget 

2021  

Utfall 2020  Utf 2021 jmf 

2020  

Nämnd -1 884 -2 197 313 -2 010 126 

Till nämndens 

förfogande 

 -1 000 1 000   

Bidrag till 

verksamhet 

-6 183 -6 256 73 -6 156 -27 

Ekonomiskt 

bistånd 

-78 000 -78 000 0 -69 522 -8 478 

Insatser för barn 

och unga 

-76 746 -76 746 0 -71 041 -5 705 

Insatser för vuxna -36 042 -36 042 0 -37 231 1 189 

DSO övrig 

administration 

-59 159 -59 159 0 -61 482 2 323 

Integration -2 763 -2 500 -263 -4 712 1 949 

Summa 

Socialnämnden 

-260 777 -261 900 1 123 -252 154 -8 623 

Utfall jämfört med budget 

Sammantaget inga större avvikelser mot budget. 

De medel som var avsatta till nämndens förfogande har ej använts. 

Nämndens kostnader blev lägre än budgeterat, troligtvis pga mindre deltagande på sammanträden. 

Kostnader för integration blev något högre än budgeterat, ersättning från Migrationsverket är lägre pga 

minskat flyktingmottagande. 

Utfall jämfört med föregående år 

Volymökningar inom ekonomiskt bistånd samt barn o ungdom. 
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Minskade kostnader inom vuxen beroende på färre externa placeringar. 

Minskade kostnader inom DSO övrig admin pga effektiviseringar. 

Kvalitetssystemet 

Under 2021 har sju stycken Lex Sarahrapporter inkommit till nämnden. De flesta gäller om misstänkta 

missförhållanden inom missbruksvården. I åtgärdsplanerna som följer Lex Sarah rapporterna återfinns planer 

för kompetensutveckling inom flera olika områden, varav Lex Sarah är en. 

DSO har under året jobbat med att utveckla processer kring Lex Sarah-rapportering. Under 2021 har 

utredningsprocessen utvecklats och nästa steg är "Återkoppling, förbättringsarbete och uppföljning av Lex 

Sarah". Parallellt med detta pågår ett arbete gällande att ta fram och besluta om ett ramverk kring divisionens 

systematiska kvalitetsarbete i sin helhet. Ramverket syftar till att förtydliga de olika processerna (där Lex Sarah-

rapporteringen är en del) och att genom tydliga aktiviteter och uppföljningar säkerställa att tex kunskap 

gällande Lex Sarah och avvikelserapportering ska vara god hos samtliga medarbetare inom verksamheten. 

Det systematiska kvalitetsarbetet kommer presenteras i en kvalitetsberättelse som en del av uppföljningen av 

överenskommelsen om verksamhet från DSO till SN. 

Internkontroll 

Internkontroll har genomförts enligt plan för 2021: 1. Brister i beslutsunderlag inför att nämnden ska fatta 

beslut om placering av barn och unga i dygnsvård. 2. Brister i handläggningen av orosanmälningar gällande 

barn och unga där det finns uppgifter om våld i nära relationer. 3. Brister i bevakning av orosanmälningar som 

inkommer utanför kontorstid. 4. Brist på (förutsättningar för) uppsökande arbete mot ungdomar leder till 

uteblivna eller försenade insatser från socialtjänsten samt till ökad oro i kommunen. 5. Antalet personer med 

sjukdom eller andra arbetshinder ökar inom försörjningsstöd vilket leder till ökat utanförskap och ökade 

kostnader för nämnden. 6. Otillräcklig kunskap/bristande hantering av Lex Sarah och avvikelserapportering 

gör att brister i verksamheten inte kommer till nämndens kännedom. 

Inom flera av punkterna har det genomförts åtgärder och riskerna/hotens om oönskade händelser inom dessa 

punkter har minskats. Gällande punkt två har DSO getts i uppdrag till första nämnden 2022 att inkomma till 

nämnden med en åtgärdsplan för att säkerställa kvaliteten i den omedelbara bedömning och 

dokumentationen av bedömningen av att barn och unga är skyddade vid tillfällen där det inkommer oro om 

våld i nära relation. Vissa av punkterna kommer fortsätta följas i olika former under 2022. 

Volymer och nyckeltal 

Den statistik som tagits ut till nämnd under 2021 är inte fullt jämförbara med de nyckeltal och volymer som 

varit underlag för analys under tidigare år. 

Ekonomiskt bistånd 

Antal hushåll som uppbär ekonomist bistånd har under 2021 ökat med 23 hushåll (1,8 procentenheter) sedan 

2020, och 167 hushåll sen 2019.Ökningen ses främst som en konsekvens av effekter på arbetsmarknaden som 

konsekvens av den rådande pandemin. Även kostnaden per hushåll och år har ökat från 2019, från 60 102 

kr/hushåll och år 2019, 61 470 kr 2020 till 67 319 kr/hushåll och år 2021. Ökningen här tros bero på att fler 

hushåll behöver ekonomiskt bistånd över längre tid samt att antal hushåll med barn har ökat senaste åren. Den 

totala kostnadsökningen (i kr) för utbetalt försörjningsstöd landade på ca 11%. 
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Barn och unga 

Antal inkomna orosanmälningar ökade markant mellan år 2019 (1960 st) och 2020 (2438 st). Under 2021 har 

antalet minskat något från 2020 och det har inkommit 2332 stycken orosanmälningar. Anledningarna kring 

ökningarna kan vara flera, tex högre anmälningsbenägenhet hos myndigheter och av privata, och/eller ökad 

oro för barn och unga under pandemin. Verksamheten signalerar ett ökat tryck från november, vilket inte syns 

på helheten. 

Det sammanlagda antalet vårddygn fortsätter att minska, från 39 539 vårddygn 2019 och 36 716 vårddygn år 

2020 till 34 985 vårddygn 2021. En större skillnad kan ses mellan de olika typerna av vård, där 

institutionsvården har halverats sen 2019, från 18 980 vårddygn 2019 till 9 099 vårddygn år 2021, men där 

familjehemsvården har ökat från 20 559 vårddygn år 2019 till 25 886 vårddygn 2021. Minskningen på för vård 

på institutioner beror främst på minskat antal ensamkommande, men även ett prioriterat arbete inom DSO 

utifrån att familjehemsvård generellt sett har bättre effekt än institutionsvård. När det gäller familjehemsvården 

så kan vi se en ökning av konsulentstödda familjehem. 

Vuxna 

Totalt antal vårddygn gällande vuxna med missbruk har minskat marginellt från 2020, från 9068 vårddygn år 

2020 till 9027 vårddygn 2021. Det är fortsatt lågt antal vårddygn på externa placeringar, utan den större delen 

av behandlingen sker på våra interna HVB-hem. 

VINR 

Gällande placeringar utifrån våld i nära relation har antalet vårddygn gått ner från 3556 år 2020 till 2451 år 

2021. Här finns ingen given förklaring. Det har fluktuerat över tid. Möjligtvis så skulle pandemin kunna spela 

roll även här, dvs människor avhåller sig från att söka hjälp, tendenser som ses inom tex öppenvård för 

missbruk och beroende. 
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Bilagor 
Kontogruppsindelad analys (extern), tkr 

Konto Utfall 2021  Utfall 2020  Utf 2021 jmf 

2020  

Förändring % 

Taxor o avgifter 144 166 -22 -13.2% 

Hyror o arrenden  49 -49 -100.0% 

Bidrag 3 737 4 111 -374 -9.1% 

Summa Intäkter 3 882 4 326 -445 -10.3% 

Lämnade bidrag -3 832 -4 256 424 -10.0% 

Lönekostn -1 817 -1 855 38 -2.1% 

Övr personalkostn -15 -10 -5 53.7% 

Material  -1 1 -100.0% 

Lokhyra o städ -5 -6 1 -10.4% 

Köp av tjänst -2 397 -2 468 71 -2.9% 

Summa Kostnader -8 066 -8 595 529 -6.2% 

Summa Redovisat resultat -4 184 -4 269 85 -2.0% 

Ovanstående tabell visar intäkter och kostnader exklusive interna transaktioner inom kommunen. 

Utfall jämfört med föregående år 

Inga större avvikelser att rapportera. 


