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KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 
2023-01-13 
Vård- och omsorgsnämnden 
Nykvarns kommun 

Klaudia Mozer 
Nämndsekreterare 
Telefon 08 555- 010 70 
Klaudia.mozer@nykvarn.se 

Kallelse till Vård- och omsorgsnämnden 2023-02-06 

Konferensen, Nykvarn, klockan 15:30 

1. Mötets öppnande, upprop samt val av justerare 

2. Fastställande av dagordning 

3. Anmälan om delegationsbeslut samt inkomna överklagningar 
Diarienummer: VON/2023:3 
Ansvarig: Liridona Rama 

4. Anmälningsärenden 
Diarienummer: VON/2023:4 
Ansvarig: Klaudia Mozer 

5. Socialchefen informerar 
Diarienummer: VON/2023:5 
Ansvarig: Liridona Rama 

6. Ekonomisk uppföljning 
Diarienummer: VON/2023:6 
Ansvarig: Liridona Rama 

7. Tillsynsplan serveringstillstånd 2023 
Diarienummer: VON/2022:103 
Ansvarig: Liridona Rama 

8. Revision, Granskning av biståndsbedömning av stödboenden 
Diarienummer: VON/2023:19 
Ansvarig: Liridona Rama 

9. Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan med detaljbudget 2023 
Diarienummer: VON/2023:23 
Ansvarig: Liridona Rama 

10. Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden 
Diarienummer: VON/2023:18 
Ansvarig: Liridona Rama 

11. Övrigt 
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Bertil Svensson (NP) 
Ordförande 

 

Anmärkning: Utsända handlingar är ett urval av de handlingar som finns i respektive ärende. 
Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta kommunen eller mötets 
sekreterare. 

NYKVARNS KOMMUN 
Besöksadress: Centrumvägen 24 A 
Postadress: 155 80 Nykvarn 
Telefon: 08-555 010 00 
Fax: 08-555 014 99 
www.nykvarn.se 

http://www.nykvarn.se/
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2023-01-25 
Vård- och omsorgsnämnden 
Nykvarns kommun 

Klaudia Mozer 
Nämndsekreterare 
Telefon 08 – 550 010 70 
Klaudia.mozer@nykvarn.se 

Tjänsteskrivelse - Anmälan om delegationsbeslut 
samt inkomna överklagningar 
Diarienummer: VON/2023:3 

Förslag till beslut 

Nämnden beslutar följande: 

Att godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning 

• Beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL), Föräldrabalken (FB), lag om vård av unga (LVU), lag 
om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) enligt delegationslista för period 2022-12-01 till 
2022-12-31 

• Beslut enligt FTJ gällande riksfärdtjänst för perioden 2022-12-01 till 2022-12-31 
• Beslut enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) enligt 

delegationslista för period 2022-12-01 till 2022-12-31 
• Beslut enligt lag om bostadsanpassningsbidrag (BAB), perioden 2022-12-01 till 2022-12-

31 
• Övriga delegationsbeslut perioden 2022-12-01 till 2022-12-31 
• Inkomna överklagningar (SoL/LSS) perioden 2022-12-01 till 2022-12-31 

De delegationsbeslut som valts ut är: 

2022-12-05 Ekonomiskt bistånd enl Sol 4:1 o 3 beviljas, delegationshänvisning B.3.1 i vård- och 
omsorgsnämndens delegationsordning 

2022-12-16 Ekonomiskt bistånd enl Sol 4:1 o 3 avslås, delegationshänvisning B.3.1 i vård- och 
omsorgsnämndens delegationsordning 

2022-12-19 Ekonomiskt bistånd enl Sol 4:1 o 3 beviljas, delegationshänvisning B.3.1 i vård- och 
omsorgsnämndens delegationsordning 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Anmälan om delegationsbeslut samt inkomna överklagningar 

Beslutet skickas till 

Akten 
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Liridona Rama 
Socialchef 

 

 
Klaudia Mozer 
Nämndsekreterare 
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Skrivelse 
2023-01-25 
Vård- och omsorgsnämnden 
Nykvarns kommun 

Klaudia Mozer 
Nämndsekreterare  
Telefon 08- 555 010 70 
klaudia.mozer@nykvarn.se 

Anmälningsärenden  
Diarienummer: VON/2023:4 

• Förvaltningsrätten i Stockholm, bistånd enligt socialtjänstlagen, avslag av överklagan daterat 
den 2022-12-20 
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Skrivelse 
2023-01-25 
Vård- och omsorgsnämnden 
Nykvarns kommun 

Klaudia Mozer 
Nämndesekreterare 
Telefon 08 555 – 010 070 
klaudia.mozer@nykvarn.se 

Socialchefen informerar  
Diarienummer: VON/2023:5 

Liridona Rama, socialchef, informerar nämnden om följande 
• Information om SÄBO och pågående läge  
• Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn av särskilt boende för äldre 
• Kommunfullmäktiges strategiska mål 
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Skrivelse 
2023-01-25 
Vård- och omsorgsnämnden 
Nykvarns kommun 

Klaudia Mozer 
Nämndesekreterare 
Telefon 08 555 – 010 70 
klaudia.mozer@nykvarn.se 

Ekonomisk uppföljning  
Diarienummer: VON/2023:6 

Följande information framförs   

• Nyckeltal myndighet vuxna samt barn och familj 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2023-01-25 
Vård- och omsorgsnämnden 
Nykvarns kommun 

Klaudia Mozer 
Nämndesekreterare 
Telefon 08 555- 010 70 
klaudia.mozer@nykvarn.se 

Tjänsteskrivelse - Tillsynsplan 
serveringstillstånd 2023 
Diarienummer: VON/2022:103 

Förslag till beslut 

Nämnden beslutar följande: 

1. Att anta tillsynsplan för serveringstillstånd i Nykvarns kommun år 2023. 

Sammanfattning 

Alkohollagen är en social skyddslag med mål att begränsa alkoholens 
skadeverkningar. Tillgängligheten av alkohol begränsas genom att 
tillståndshavarna ska uppfylla högt ställda krav för att få ett serveringstillstånd, 
samt följa alkohollagen efter att tillstånd meddelats. Enligt alkohollagen ska 
kommunen upprätta en tillsynsplan. Syftet med tillsynsplanen är att få en tydlig 
struktur för tillsynsarbetet. 
 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att anta tillsynsplan för 

serveringstillstånd i Nykvarns kommun år 2023. 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser. 

Konsekvenser för barn och unga 

Ett antagande av en tillsynsplan bedöms stärka efterlevnad av alkohollagens 
intentioner och bör således få en positiv effekt på barn och ungas exponering för 
alkoholens negativa effekter. 
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Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Tillsynsplan serveringstillstånd 2023 

Tillsynsplan alkohol Nykvarn 2023 

Beslutet skickas till 

Socialchef 

Tillståndshandläggare Södertälje kommun 

Tillståndshandläggare Nykvarns kommun 

Akten 

 

 

Liridona Rama 

Socialchef 

Klaudia Mozer 

Nämndsekreterare 

NYKVARNS KOMMUN 
Besöksadress: Centrumvägen 24 A 
Postadress: 155 80 Nykvarn 
Telefon: 08-555 010 00 
Fax: 08-555 014 99 
www.nykvarn.se



  

Vård- och omsorgskontoret 

Tillståndsenheten  

  2022-12-06 

 
 

 
                                      TILLSYNSPLAN 

                      Serveringstillstånd i Nykvarns kommun 

 

                                            ÅR 2023 
       - tillsammans med nationell strategi och tillbakablick på året 2022  

 

 

 

 

 Dnr VON/2022:103 
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1. Sammanfattning 
Denna tillsynsplan grundas på tillståndsenhetens behovsutredning för år 2023 och en 
tillbakablick för det gångna året 2022. Syftet med tillsynen är att förebygga och korrigera brister 
som kan uppstå vid servering av alkoholdrycker. Lagen begränsar tillgängligheten på alkohol 
genom att endast sådana serveringsställen som uppfyller alkohollagens högt ställda krav ska få 
och behålla tillstånd att servera alkohol.  

Tillståndsenheten i Södertälje kommun sköter tillsynen över serveringstillstånd för Vård- och 
omsorgskontoret i Nykvarns kommun. Tillståndsenheten har för avsikt under kommande år att 
kontinuerligt och vid behov tillsyna alla tillståndshavare i kommunen. Detta för att säkerställa att 
tillståndshavarna med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt 
omständigheterna i övrigt är lämpliga att utöva verksamheten. Det är viktigt att verksamheten 
drivs i enlighet med de krav som ställs upp i alkohollagen. Tillståndsenheten kommer därutöver 
prioritera att tillståndshavarna följer Nykvarns kommuns riktlinjer vad gäller utbildningen i 
ansvarsfull alkoholservering, så kallad STAD-utbildning. Den kommer att genomföras till våren 
2023 och är förnärvarande under planering.  

Yttre tillsyn har under år 2022 genomförts främst i egen regi men även i samarbete med 
Polismyndigheten och Södertörns brandskyddsförbund. Under det gångna året har 
tillståndsenheten inte behövt initiera åtgärdsärenden.  

Utbildningen ”Ansvarsfull alkoholservering” har genomförts under 2022 och även erbjudits via 
Södertörns miljö och hälsoförbund i Haninge (SMOHF). 

Det är tillståndsenhetens uppfattning att ordningsläget under året överlag har varit gott på 
restaurangerna i Nykvarn. 
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2. Inledning 
Tillståndsenheten har tagit fram denna tillsynsplan i syfte att informera om hur tillsyn kommer att 
utföras under år 2023 och har utförts 2022 i Nykvarn kommun, utifrån alkohollagen, från nationell 
ANDTS-strategi och Nykvarns kommuns riktlinjer.  

Av alkohollagen 9 kap. 2 § framgår att det är kommunen och Polismyndigheten som har tillsyn 
över efterlevnaden av de bestämmelser som gäller för servering av alkoholdrycker. Kommunen 
ska upprätta en tillsynsplan som ska ges in till länsstyrelsen. Lag (2014:770). 
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3. Alkohollagens huvudsyfte 

Alkohollagen (2010:1622) är en skyddslagstiftning vars huvudsakliga syfte är att begränsa 
alkoholens skadeverkningar, till exempel överkonsumtion av alkohol och alltför tidig 
alkoholdebut. Kravet på ordning och nykterhet har också en framskjuten plats i lagstiftningen. En 
väl fungerande tillsynsverksamhet är också en hörnsten i det alkoholskadeförebyggande arbetet. 

Av förarbeten till alkohollagen (prop. 1994/95:89 s 102–104) framgår bl. a. följande: ”Servering 
av alkoholdrycker är en socialt ansvarsfull uppgift. För att få tillstånd till sådan servering måste 
därför sökanden uppfylla högt ställda krav på lämplighet. Kravet på lämplighet kvarstår även 
efter det att tillstånd har meddelats. 

Om en tillståndshavare inte sköter sig har kommunen möjlighet att meddela en erinran, meddela 
en varning eller att återkalla tillståndet”.  

Genom utdelande av erinran eller varning ger man tillståndshavaren möjlighet att rätta till 
påtalade missförhållanden för att undgå återkallelse. Även med en ordning där påföljderna kan 
trappas upp successivt finns tillfällen då återkallelse måste ske utan föregående varning.  

Exempel på sådana fall är: 

- Allvarlig ekonomisk misskötsamhet där tillståndshavaren gjort sig skyldig till brott som 
gör honom olämplig,  

- det har förekommit brottslig verksamhet i eller i anknytning till serveringsstället med 
hens vetskap och utan att hen ingripit, 

- mer än tillfällig servering av underårig har skett,  
- upprepade fall av ordningsstörningar har förekommit utan att tillståndsmyndigheten har 

fått kännedom om det.  
 

Syftet med dessa administrativa ingripanden är att få bort alkoholpolitiska missförhållanden inom 
restaurangmiljön. 
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4. Kommunens ansvar 

Det är kommunen och polisen med stöd av 9 kap 2 § i alkohollagen som utövar den direkta 
tillsynen över restauranger med serveringstillstånd. Kommunen ska enligt lagen bedriva tillsyn 
över att alkohollagens bestämmelser efterlevs. 

Enligt 9 kap 2 § 3 stycket alkohollagen ska kommunen upprätta en tillsynsplan som ska ges in till 
länsstyrelsen. Ändamålet med tillsynsplanen är att den ska fungera som ett stöd i en effektivare 
tillsyn av restauranger med serveringstillstånd. En tillsynsplan ska redogöra för kommunens 
planerade tillsynsarbete, till exempel om vilka tillsynsåtgärder som planeras. Tillsynsplanen ska 
även bidra till att tillsynsarbetet sker strukturerat med mätbara och uppföljningsbara mål.  

4.1 Förebyggande tillsyn 
För att skapa en god grund för dialog, förståelse och samarbete mellan kommun och 
tillståndshavare sker den förebyggande tillsynen genom information, rådgivning och utbildning. 
Den förebyggande tillsynen i kommunen ska ske genom:  

 

- att krögare och serveringspersonal årligen bjuds in till utbildning i ”Ansvarsfull 
alkoholservering”. Den utbildningen sker i samverkan med andra kommuner i Södertörn,  

- att handläggare finns tillgängliga för samtal, mejl och besök,  
- att informationsmaterial om bestämmelser i alkohollagen är uppdaterat på hemsidan, 

och finns tillgängligt för krögare och allmänheten.  

4.2 Inre tillsyn  
Den inre tillsynen är av administrativ karaktär och sker kontinuerligt under året. Under 
sensommar/höst utförs oftast större delen av kontroller och uppföljning av tillståndshavarnas 
personliga och ekonomiska förhållanden. Inre tillsyn i kommun ska ske genom:  

- att tillståndshavarna av stadigvarande serveringstillstånd och personer med betydande 
inflytande i serveringsverksamheten årligen kontrolleras gällande personlig- och 
ekonomisk lämplighet, genom remissförfaranden,  

- att granska restaurangrapporter, 
- att bevaka tillståndshavarnas marknadsföring, framförallt på hemsidor, Facebook och 

annonser med mera,  
- att stickprovsvis begära räkenskaper för granskning. 

4.3 Yttre tillsyn  
Yttre tillsyn avser den tillsyn som sker på serveringsstället i syfte att följa upp att verksamheten 
bedrivs enligt alkohollagens bestämmelser. Den yttre tillsynen genomförs årligen och om möjligt 
i samverkan med andra myndigheter. Tillsynen fokuserar på de största riskerna, och vidtar de 
åtgärder som är nödvändiga så att de avvikelser som upptäckts i kontrollen åtgärdas inom utsatt 
tid. Tillsynsarbete sker genom en plan där olika fokusområden kontrolleras extra under en viss 
tidsintervall, enligt nedan. Vid den yttre tillsynen kontrolleras alltid:  

- att servering inte sker till minderåriga,  
- att ordning och nykterhet råder på serveringsstället, 
- att servering inte sker till märkbart påverkade personer,  
- att servering sker inom serveringsytan,  
- att lagad mat tillhandahålls under hela serveringstiden,  
- att det finns ett allsidigt matutbud fram till klockan 23:00,  
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- att serveringsansvarig personal finns på plats, 
- att det finns alkoholfritt alternativ. 

 

Samordnad tillsyn kan ske med andra myndigheter så som Skatteverket, Polismyndigheten, 
räddningstjänsten eller med någon annan myndighet - om möjligt vid ett par tillfällen per år. 
Samordnad tillsyn sker med fördel vid de tillställningar som klassas som mycket hög risk, enligt 
prioritering av tillsynsobjekt. Myndigheter deltar med stöd av den lagstiftning som gäller för deras 
respektive sakområde.  

 
-Räddningstjänsten ansvarar för brandsäkerhetsfrågor såsom utrymningsvägarna och SBA, 
(systematiskt brandskyddsarbete),  
 
-miljönämnden ansvarar för livsmedels- och hälsofrågor,  

-Skattemyndigheten ansvarar för bokföring, kassaregister och personalliggare,  

- Polismyndigheten har samma tillsynsansvar som vid kommunens yttre tillsyn.  
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5. Folkhälsomyndigheten och ANDT- strategi 

Folkhälsomyndigheten är en central statlig tillsynsmyndighet som ska följa utvecklingen 
avseende alkohollagens tillämpningsområde och vara vägledande vid tillämpningen av lagen. 
Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att stödja genomförandet av politiken 
avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar 2021–2025. 
Folkhälsomyndigheten tar fram kunskapsstöd om hälsofrämjande insatser och förebyggande 
åtgärder. Myndigheten följer även hur användningen och skadorna av ANDTS utvecklas och 
fördelas mellan grupper i samhället samt orsakerna bakom detta. Kunskapsstödet består bland 
annat av publikationer, data i Folkhälsomyndighetens statistikverktyg och information på 
myndighetens webbplats. 

 
Folkhälsomyndigheten sammanställer, analyserar och förmedlar kunskap i syfte att förebygga 
ANDT-relaterad ohälsa samt vara vägledande vid tillämpningen av lagen. 

5.1 Länsstyrelsens roll 
Länsstyrelsen ska ge kommunerna vägledning men ska också utöva tillsyn av kommunernas 
verksamhet till exempel genom att säkerställa att gällande lagstiftning följs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Huvudrubrik | 2022-12-06 | Södertälje kommun | Kontor/nämnd | Arbetsställe 9 (10) 

6. Planerad tillsyn 2023 

Inre och yttre tillsyn kommer att ske kontinuerligt under hela året. Samtliga tillståndshavare ska 
granskas. Remissutskick kommer främst att göras till Polismyndigheten och Skatteverket samt 
slagningar i informationsdatabaser som Syna och i vissa fall Infotorg, hemsidor och Facebook. I 
de fall oegentligheter upptäcks kommer åtgärdsärenden att inledas.  

Utbildningen i ansvarsfull alkoholservering är i enlighet med Nykvarns kommuns riktlinjer för 
alkoholservering obligatorisk för serveringspersonal på de restauranger som beviljas 
serveringstillstånd. Tillståndsenheten kommer under året prioritera att kontrollera att 
tillståndshavarna följer Nykvarns kommuns riktlinjer vad gäller utbildningen i ansvarsfull 
alkoholservering, så kallad STAD-utbildning. Tillståndsenheten kommer att genomföra STAD-
utbildning till våren 2023. Utbildningen ska ses som en viktig del i det förebyggande arbete om 
att sprida information om bland annat risker som finns med alkoholservering. En inbjudan 
kommer i god tid att skickas till samtliga tillståndshavare. Om tillståndshavaren trots påminnelse 
därom inte sänder sin serveringspersonal till utbildningen kan åtgärdsärende initieras.   

För att förbättra grund för dialog, förståelse och samarbete mellan kommunen och 
tillståndsinnehavarna sker den förebyggande tillsynen genom information, rådgivning och 
utbildning genom god tillgänglighet. Tillståndsenheten arbetar kontinuerligt med att förbättra sin 
service till medborgarna och har därav god tillgänglighet i telefon för råd och stöd. Medborgarna 
kan i stor utsträckning samma dag få svar på sina frågor i telefon eller i mejl eller senast 
påföljande arbetsdag.  
 
Samverkan med myndigheter såsom Polismyndigheten och räddningstjänsten, m. fl. ska 
fortsätta. Påkallad tillsyn ska prioriteras. Tillsynen ska alltid utföras av minst två personer, dels 
av säkerhetsskäl och dels för att kunna styrka uppgifterna i tillsynsrapporten. Vid nya tillstånd 
gör tillståndsenheten alltid platsbesök innan tillstånd meddelas av kommunen. Påkallad tillsyn 
kommer att ske i de fall rapporter från polisen eller tips från allmänheten inkommer. Vid signal 
om oegentligheter ska tillsyn göras så fort som möjligt efter aktuell händelse och då eventuellt 
med Polismyndigheten. Ambitionen är att tillsynen även fortsättningsvis ska ske på samma nivå.  
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7. Handläggning och tillsyn under år 2022 

Tillståndsenheten bedömer att ordningsläget under året i stort har varit bra i Nykvarns kommun. 

Under år 2022 har alla tillståndshavarnas skötsamhet mot det allmänna granskats genom yttre 
och inre tillsyn. Tillsyn har utförts myndighetsgemensamt med Södertörns brandförsvarsförbund. 
Det uppdagades brister i brandskyddet men dessa korrigerades efter dialog med sökande. 
Tillståndsenheten har under året inte uppmärksammat oegentligheter vid inre tillsyn vare sig vid 
kontroll av restaurangrapporter, vandel eller skötsamhet mot det allmänna. Flera av serverings-
ansvariga från Nykvarns kommun deltog i STAD-utbildningen som anordnades under våren 
2022 i Södertälje.  Utbildningen ”Ansvarsfull alkoholservering” har även erbjudits via Södertörns 
miljö och hälsoförbund i Haninge (SMOHF). 

Nykvarns kommun har för närvarande nio (9) serveringsställen med stadigvarande 
serveringstillstånd. En ansökan om stadigvarande serveringstillstånd återkallades av sökande 
efter ca sex månaders handläggning och en tillståndshavare har under året återkallat sitt 
serveringstillstånd. Därutöver har tillståndsenheten under det gångna året handlagt ett nytt 
stadigvarande serveringstillstånd, 10 tillfälliga serveringstillstånd till slutna sällskap, ett tillfälligt 
utökat tillstånd och en stadigvarande ändring i ett serveringstillstånd utöver ett antal anmälningar 
om ändringar av de serveringsansvariga. För närvarande finns en pågående ansökan avseende 
stadigvarande serveringstillstånd för servering utomhus tillsammans med ansökan om 
stadigvarande serveringstillstånd för catering. 

Vid yttre tillsyn har tillståndsenheten främst haft fokus på ordning och nykterhet men även 
kontroll av matförsäljning, prissättning av alkohol samt marknadsföring och att tillståndsenheten 
har korrekta kontaktuppgifter.  

Under året har 2 anmälda och 13 oanmälda yttre tillsynsbesök utförts både dag och kvällstid. 
Polismyndigheten som delar tillsynsansvaret har lämnat rapporter om deras egna självständiga 
tillsynsbesök hos kommunens tillståndshavare. Kommunen har även varit behjälplig vid tillsyn 
som Polismyndigheten har utfört. 

Nykvarns kommun har under året anslutit sig vid handläggning till Södertälje kommuns digitala 
ärendesystem som underlättat för sökande och tillståndshavare vid anmälan eller ansökan om 
ändring i befintligt serveringstillstånd. Denna åtgärd var efterfrågad av flera av kommunens 
tillståndshavare. Arkivering av handlingar dock ske i Nykvarns kommun på papper och arkiveras 
inom kommunen.  

Tillståndsenheten har under året deltagit två gånger i konferens hos Länsstyrelsen i 
övergripande frågor i alkohollagen och även haft samverkansmöten med handläggare från andra 
städer i mellansverige. Därutöver har Folkhälsomyndigheten även initierat en digital utbildning 
där tillståndsenheten deltog.  
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1. Sammanfattning 
Denna tillsynsplan grundas på tillståndsenhetens behovsutredning för år 2023 och en 
tillbakablick för det gångna året 2022. Syftet med tillsynen är att förebygga och korrigera brister 
som kan uppstå vid servering av alkoholdrycker. Lagen begränsar tillgängligheten på alkohol 
genom att endast sådana serveringsställen som uppfyller alkohollagens högt ställda krav ska få 
och behålla tillstånd att servera alkohol.  

Tillståndsenheten i Södertälje kommun sköter tillsynen över serveringstillstånd för Vård- och 
omsorgskontoret i Nykvarns kommun. Tillståndsenheten har för avsikt under kommande år att 
kontinuerligt och vid behov tillsyna alla tillståndshavare i kommunen. Detta för att säkerställa att 
tillståndshavarna med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt 
omständigheterna i övrigt är lämpliga att utöva verksamheten. Det är viktigt att verksamheten 
drivs i enlighet med de krav som ställs upp i alkohollagen. Tillståndsenheten kommer därutöver 
prioritera att tillståndshavarna följer Nykvarns kommuns riktlinjer vad gäller utbildningen i 
ansvarsfull alkoholservering, så kallad STAD-utbildning. Den kommer att genomföras till våren 
2023 och är förnärvarande under planering.  

Yttre tillsyn har under år 2022 genomförts främst i egen regi men även i samarbete med 
Polismyndigheten och Södertörns brandskyddsförbund. Under det gångna året har 
tillståndsenheten inte behövt initiera åtgärdsärenden.  

Utbildningen ”Ansvarsfull alkoholservering” har genomförts under 2022 och även erbjudits via 
Södertörns miljö och hälsoförbund i Haninge (SMOHF). 

Det är tillståndsenhetens uppfattning att ordningsläget under året överlag har varit gott på 
restaurangerna i Nykvarn. 
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2. Inledning 
Tillståndsenheten har tagit fram denna tillsynsplan i syfte att informera om hur tillsyn kommer att 
utföras under år 2023 och har utförts 2022 i Nykvarn kommun, utifrån alkohollagen, från nationell 
ANDTS-strategi och Nykvarns kommuns riktlinjer.  

Av alkohollagen 9 kap. 2 § framgår att det är kommunen och Polismyndigheten som har tillsyn 
över efterlevnaden av de bestämmelser som gäller för servering av alkoholdrycker. Kommunen 
ska upprätta en tillsynsplan som ska ges in till länsstyrelsen. Lag (2014:770). 
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3. Alkohollagens huvudsyfte 

Alkohollagen (2010:1622) är en skyddslagstiftning vars huvudsakliga syfte är att begränsa 
alkoholens skadeverkningar, till exempel överkonsumtion av alkohol och alltför tidig 
alkoholdebut. Kravet på ordning och nykterhet har också en framskjuten plats i lagstiftningen. En 
väl fungerande tillsynsverksamhet är också en hörnsten i det alkoholskadeförebyggande arbetet. 

Av förarbeten till alkohollagen (prop. 1994/95:89 s 102–104) framgår bl. a. följande: ”Servering 
av alkoholdrycker är en socialt ansvarsfull uppgift. För att få tillstånd till sådan servering måste 
därför sökanden uppfylla högt ställda krav på lämplighet. Kravet på lämplighet kvarstår även 
efter det att tillstånd har meddelats. 

Om en tillståndshavare inte sköter sig har kommunen möjlighet att meddela en erinran, meddela 
en varning eller att återkalla tillståndet”.  

Genom utdelande av erinran eller varning ger man tillståndshavaren möjlighet att rätta till 
påtalade missförhållanden för att undgå återkallelse. Även med en ordning där påföljderna kan 
trappas upp successivt finns tillfällen då återkallelse måste ske utan föregående varning.  

Exempel på sådana fall är: 

- Allvarlig ekonomisk misskötsamhet där tillståndshavaren gjort sig skyldig till brott som 
gör honom olämplig,  

- det har förekommit brottslig verksamhet i eller i anknytning till serveringsstället med 
hens vetskap och utan att hen ingripit, 

- mer än tillfällig servering av underårig har skett,  
- upprepade fall av ordningsstörningar har förekommit utan att tillståndsmyndigheten har 

fått kännedom om det.  
 

Syftet med dessa administrativa ingripanden är att få bort alkoholpolitiska missförhållanden inom 
restaurangmiljön. 
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4. Kommunens ansvar 

Det är kommunen och polisen med stöd av 9 kap 2 § i alkohollagen som utövar den direkta 
tillsynen över restauranger med serveringstillstånd. Kommunen ska enligt lagen bedriva tillsyn 
över att alkohollagens bestämmelser efterlevs. 

Enligt 9 kap 2 § 3 stycket alkohollagen ska kommunen upprätta en tillsynsplan som ska ges in till 
länsstyrelsen. Ändamålet med tillsynsplanen är att den ska fungera som ett stöd i en effektivare 
tillsyn av restauranger med serveringstillstånd. En tillsynsplan ska redogöra för kommunens 
planerade tillsynsarbete, till exempel om vilka tillsynsåtgärder som planeras. Tillsynsplanen ska 
även bidra till att tillsynsarbetet sker strukturerat med mätbara och uppföljningsbara mål.  

4.1 Förebyggande tillsyn 
För att skapa en god grund för dialog, förståelse och samarbete mellan kommun och 
tillståndshavare sker den förebyggande tillsynen genom information, rådgivning och utbildning. 
Den förebyggande tillsynen i kommunen ska ske genom:  

 

- att krögare och serveringspersonal årligen bjuds in till utbildning i ”Ansvarsfull 
alkoholservering”. Den utbildningen sker i samverkan med andra kommuner i Södertörn,  

- att handläggare finns tillgängliga för samtal, mejl och besök,  
- att informationsmaterial om bestämmelser i alkohollagen är uppdaterat på hemsidan, 

och finns tillgängligt för krögare och allmänheten.  

4.2 Inre tillsyn  
Den inre tillsynen är av administrativ karaktär och sker kontinuerligt under året. Under 
sensommar/höst utförs oftast större delen av kontroller och uppföljning av tillståndshavarnas 
personliga och ekonomiska förhållanden. Inre tillsyn i kommun ska ske genom:  

- att tillståndshavarna av stadigvarande serveringstillstånd och personer med betydande 
inflytande i serveringsverksamheten årligen kontrolleras gällande personlig- och 
ekonomisk lämplighet, genom remissförfaranden,  

- att granska restaurangrapporter, 
- att bevaka tillståndshavarnas marknadsföring, framförallt på hemsidor, Facebook och 

annonser med mera,  
- att stickprovsvis begära räkenskaper för granskning. 

4.3 Yttre tillsyn  
Yttre tillsyn avser den tillsyn som sker på serveringsstället i syfte att följa upp att verksamheten 
bedrivs enligt alkohollagens bestämmelser. Den yttre tillsynen genomförs årligen och om möjligt 
i samverkan med andra myndigheter. Tillsynen fokuserar på de största riskerna, och vidtar de 
åtgärder som är nödvändiga så att de avvikelser som upptäckts i kontrollen åtgärdas inom utsatt 
tid. Tillsynsarbete sker genom en plan där olika fokusområden kontrolleras extra under en viss 
tidsintervall, enligt nedan. Vid den yttre tillsynen kontrolleras alltid:  

- att servering inte sker till minderåriga,  
- att ordning och nykterhet råder på serveringsstället, 
- att servering inte sker till märkbart påverkade personer,  
- att servering sker inom serveringsytan,  
- att lagad mat tillhandahålls under hela serveringstiden,  
- att det finns ett allsidigt matutbud fram till klockan 23:00,  
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- att serveringsansvarig personal finns på plats, 
- att det finns alkoholfritt alternativ. 

 

Samordnad tillsyn kan ske med andra myndigheter så som Skatteverket, Polismyndigheten, 
räddningstjänsten eller med någon annan myndighet - om möjligt vid ett par tillfällen per år. 
Samordnad tillsyn sker med fördel vid de tillställningar som klassas som mycket hög risk, enligt 
prioritering av tillsynsobjekt. Myndigheter deltar med stöd av den lagstiftning som gäller för deras 
respektive sakområde.  

 
-Räddningstjänsten ansvarar för brandsäkerhetsfrågor såsom utrymningsvägarna och SBA, 
(systematiskt brandskyddsarbete),  
 
-miljönämnden ansvarar för livsmedels- och hälsofrågor,  

-Skattemyndigheten ansvarar för bokföring, kassaregister och personalliggare,  

- Polismyndigheten har samma tillsynsansvar som vid kommunens yttre tillsyn.  
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5. Folkhälsomyndigheten och ANDT- strategi 

Folkhälsomyndigheten är en central statlig tillsynsmyndighet som ska följa utvecklingen 
avseende alkohollagens tillämpningsområde och vara vägledande vid tillämpningen av lagen. 
Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att stödja genomförandet av politiken 
avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar 2021–2025. 
Folkhälsomyndigheten tar fram kunskapsstöd om hälsofrämjande insatser och förebyggande 
åtgärder. Myndigheten följer även hur användningen och skadorna av ANDTS utvecklas och 
fördelas mellan grupper i samhället samt orsakerna bakom detta. Kunskapsstödet består bland 
annat av publikationer, data i Folkhälsomyndighetens statistikverktyg och information på 
myndighetens webbplats. 

 
Folkhälsomyndigheten sammanställer, analyserar och förmedlar kunskap i syfte att förebygga 
ANDT-relaterad ohälsa samt vara vägledande vid tillämpningen av lagen. 

5.1 Länsstyrelsens roll 
Länsstyrelsen ska ge kommunerna vägledning men ska också utöva tillsyn av kommunernas 
verksamhet till exempel genom att säkerställa att gällande lagstiftning följs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Huvudrubrik | 2022-12-06 | Södertälje kommun | Kontor/nämnd | Arbetsställe 9 (10) 
 

6. Planerad tillsyn 2023 

Inre och yttre tillsyn kommer att ske kontinuerligt under hela året. Samtliga tillståndshavare ska 
granskas. Remissutskick kommer främst att göras till Polismyndigheten och Skatteverket samt 
slagningar i informationsdatabaser som Syna och i vissa fall Infotorg, hemsidor och Facebook. I 
de fall oegentligheter upptäcks kommer åtgärdsärenden att inledas.  

Utbildningen i ansvarsfull alkoholservering är i enlighet med Nykvarns kommuns riktlinjer för 
alkoholservering obligatorisk för serveringspersonal på de restauranger som beviljas 
serveringstillstånd. Tillståndsenheten kommer under året prioritera att kontrollera att 
tillståndshavarna följer Nykvarns kommuns riktlinjer vad gäller utbildningen i ansvarsfull 
alkoholservering, så kallad STAD-utbildning. Tillståndsenheten kommer att genomföra STAD-
utbildning till våren 2023. Utbildningen ska ses som en viktig del i det förebyggande arbete om 
att sprida information om bland annat risker som finns med alkoholservering. En inbjudan 
kommer i god tid att skickas till samtliga tillståndshavare. Om tillståndshavaren trots påminnelse 
därom inte sänder sin serveringspersonal till utbildningen kan åtgärdsärende initieras.   

För att förbättra grund för dialog, förståelse och samarbete mellan kommunen och 
tillståndsinnehavarna sker den förebyggande tillsynen genom information, rådgivning och 
utbildning genom god tillgänglighet. Tillståndsenheten arbetar kontinuerligt med att förbättra sin 
service till medborgarna och har därav god tillgänglighet i telefon för råd och stöd. Medborgarna 
kan i stor utsträckning samma dag få svar på sina frågor i telefon eller i mejl eller senast 
påföljande arbetsdag.  
 
Samverkan med myndigheter såsom Polismyndigheten och räddningstjänsten, m. fl. ska 
fortsätta. Påkallad tillsyn ska prioriteras. Tillsynen ska alltid utföras av minst två personer, dels 
av säkerhetsskäl och dels för att kunna styrka uppgifterna i tillsynsrapporten. Vid nya tillstånd 
gör tillståndsenheten alltid platsbesök innan tillstånd meddelas av kommunen. Påkallad tillsyn 
kommer att ske i de fall rapporter från polisen eller tips från allmänheten inkommer. Vid signal 
om oegentligheter ska tillsyn göras så fort som möjligt efter aktuell händelse och då eventuellt 
med Polismyndigheten. Ambitionen är att tillsynen även fortsättningsvis ska ske på samma nivå.  
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7. Handläggning och tillsyn under år 2022 

Tillståndsenheten bedömer att ordningsläget under året i stort har varit bra i Nykvarns kommun. 

Under år 2022 har alla tillståndshavarnas skötsamhet mot det allmänna granskats genom yttre 
och inre tillsyn. Tillsyn har utförts myndighetsgemensamt med Södertörns brandförsvarsförbund. 
Det uppdagades brister i brandskyddet men dessa korrigerades efter dialog med sökande. 
Tillståndsenheten har under året inte uppmärksammat oegentligheter vid inre tillsyn vare sig vid 
kontroll av restaurangrapporter, vandel eller skötsamhet mot det allmänna. Flera av serverings-
ansvariga från Nykvarns kommun deltog i STAD-utbildningen som anordnades under våren 
2022 i Södertälje.  Utbildningen ”Ansvarsfull alkoholservering” har även erbjudits via Södertörns 
miljö och hälsoförbund i Haninge (SMOHF). 

Nykvarns kommun har för närvarande nio (9) serveringsställen med stadigvarande 
serveringstillstånd. En ansökan om stadigvarande serveringstillstånd återkallades av sökande 
efter ca sex månaders handläggning och en tillståndshavare har under året återkallat sitt 
serveringstillstånd. Därutöver har tillståndsenheten under det gångna året handlagt ett nytt 
stadigvarande serveringstillstånd, 10 tillfälliga serveringstillstånd till slutna sällskap, ett tillfälligt 
utökat tillstånd och en stadigvarande ändring i ett serveringstillstånd utöver ett antal anmälningar 
om ändringar av de serveringsansvariga. För närvarande finns en pågående ansökan avseende 
stadigvarande serveringstillstånd för servering utomhus tillsammans med ansökan om 
stadigvarande serveringstillstånd för catering. 

Vid yttre tillsyn har tillståndsenheten främst haft fokus på ordning och nykterhet men även 
kontroll av matförsäljning, prissättning av alkohol samt marknadsföring och att tillståndsenheten 
har korrekta kontaktuppgifter.  

Under året har 2 anmälda och 13 oanmälda yttre tillsynsbesök utförts både dag och kvällstid. 
Polismyndigheten som delar tillsynsansvaret har lämnat rapporter om deras egna självständiga 
tillsynsbesök hos kommunens tillståndshavare. Kommunen har även varit behjälplig vid tillsyn 
som Polismyndigheten har utfört. 

Nykvarns kommun har under året anslutit sig vid handläggning till Södertälje kommuns digitala 
ärendesystem som underlättat för sökande och tillståndshavare vid anmälan eller ansökan om 
ändring i befintligt serveringstillstånd. Denna åtgärd var efterfrågad av flera av kommunens 
tillståndshavare. Arkivering av handlingar dock ske i Nykvarns kommun på papper och arkiveras 
inom kommunen.  

Tillståndsenheten har under året deltagit två gånger i konferens hos Länsstyrelsen i 
övergripande frågor i alkohollagen och även haft samverkansmöten med handläggare från andra 
städer i mellansverige. Därutöver har Folkhälsomyndigheten även initierat en digital utbildning 
där tillståndsenheten deltog.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2023-01-10 
Vård- och omsorgsnämnden 
Nykvarns kommun 

Harri Luukko 
Utvecklingsledare 
Telefon 08 555 011 52 
harri.luukko@nykvarn.se 

Tjänsteskrivelse -Revision, Granskning av 
behovsbedömning av stödboenden 
Diarienummer: VON/2023:19 

Förslag till beslut 

Nämnden beslutar följande: 

Att anta tjänsteskrivelse daterad 2023-01-10 som sitt svar till revisionen gällande 

granskning av behovsbedömning av stödboenden. 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har via EY, genomfört en granskning av om nämnden har 
säkerställt en ändamålsenlig, likvärdig och effektiv myndighetsutövning avseende 
handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen. 
 
Granskningen har omfattat nämndens säkerställande av olika former för 
stödboenden på ett 
ändamålsenligt sätt. Revisionens övergripande bedömning är att vård- och 
omsorgsnämnden har ett pågående arbete för att säkerställa en ändamålsenlig, 
likvärdig och effektiv myndighetsutövning. 
 
Revisionen lämnar i sin granskning till nämnden rekommendationer och önskar 
att nämnden återkommer med svar gällande de aktuella rekommendationerna. 

Ärendebeskrivning 

På uppdrag av kommunens revisorer har EY genomfört en granskning av vård- 
och 
omsorgsnämnden om den har säkerställt en ändamålsenlig, likvärdig och effektiv 
myndighetsutövning avseende handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen. 
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Granskningen har omfattat nämndens säkerställande av olika former för 
stödboenden på ett 
ändamålsenligt sätt.  
 
Revisionens övergripande bedömning är att vård- och omsorgsnämnden har ett 
pågående arbete för att säkerställa en ändamålsenlig, likvärdig och effektiv 
myndighetsutövning avseendehandläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen. 
Verksamheterna har utvecklat anvisningar och rutiner som dock har behov av att 
utvecklas vidare. Förnärvarande finns det ingen som har ett uttalat ansvar för att 
vidareutveckla ovanstående rutiner och anvisningar, vilket utgör en tydlig brist. 
 
Revisionen önskar erhålla vård- och omsorgsnämndens svar på granskningen 
senast den 15 
mars 2023. Utöver svar från nämnden har revisionen för avsikt att följa upp 
nämndens 
åtgärder med utgångspunkt från revisionens rekommendationer. 
 
Revisionens rekommendationer framgår nedan (fet stil). Förvaltningens förslag till 
nämndens svar följer därefter: 
 
Säkerställa att rutiner och anvisningar systematiseras 
Revisionen har i sin rapport belyst att det saknas ett uttalat ansvar för att 
vidareutveckla rutiner och anvisningar. Förvaltningen anser att detta i grunden 
inte är otydligt, då detta åligger respektive chefsansvar. Dock står upplevd 
otydlighet för något och behöver därmed hanteras. I syfte att förtydliga detta 
avser förvaltningen föra dialog om detta i organisationen. 
 
Vidare avser förvaltningen att vidta åtgärder gällande att alla rutiner och 
anvisningar upprättade i verkställigheten ska förvaras i 
ärendehanteringssystemet LEX. Systemet ger möjligheter till att varje rutin eller 
anvisning har ett eget och unikt handlingsnummer. Detta säkerställer både 
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spårbarhet, åtkomst och automatisk datering som ger svar på när en specifik rutin 
eller anvisning är upprättad. 
 
Säkerställa att rutiner är uppdaterade och aktualiserade 
Förvaltningen bedömer att det är lämpligt att kontroll av att rutiner är 
uppdaterade och aktualiserade genomförs som en del av nämndens 
internkontroll. Förvaltningen avser att föreslå att nämnden i kommande 
internkontrollplan att ha ett kontrollmoment för detta. 
 
Säkerställa att rutiner är lätt åtkomliga för personalen 
Förvaltningen har tagit steg gällande att använda Insidan (webbsida för 
anställda), som en lösning för att internt publicera rutiner så att dessa blir lätt 
åtkomliga för samtliga anställda. I nuläget har de olika verksamheterna kommit 
olika långt i detta arbete. Förvaltningen kommer att lyfta frågan för att accelerera 
tempot i att färdigställa detta. 
 
Undersöka om det finns en teknisk möjlighet att märka rutiner och anvisningar för 
en 
automatisk påminnelse om uppdatering 
Som revisionen rekommenderat, ser även förvaltningen fördelar med att 
automatisera överväga om redan i verksamheten befintliga verksamhetssystem 
kan tillgodose och säkerställa detta behov. Ett av dessa befintliga system LEX, 
har exempelvis funktioner för bevakning som i praktiken är en automatiserad 
påminnelsefunktion och kan således utgöra en av dessa möjligheter till att 
automatisera påminnelser om uppdateringsbehov. Förvaltningen avser att 
ytterligare överväga om detta kan utgöra en lämplig lösning. 

Bedömning 

Förvaltningen bedömer att i ärendet redovisade åtgärder, utgör lämpliga åtgärder 

i förhållande till de rekommenderingar som revisionen ger till nämnden.  

Ekonomiska konsekvenser 

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.  
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Konsekvenser för barn och unga 

Ärendet medför inga konsekvenser för barn och unga. 

Ärendets beredning 

Vård- och omsorgskontoret. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – 2023-01-10 

Revisionsskrivelse 

Revisionsrapport 

Beslutet skickas till 

Revisionen 

Akten 

 

 

Liridona Rama 

Socialchef 

Harri Luukko 

Utvecklingsledare 
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NYKVARNS KOMMUN 
Besöksadress: Centrumvägen 24 A 
Postadress: 155 80 Nykvarn 
Telefon: 08-555 010 00 
Fax: 08-555 014 99 
www.nykvarn.se



 
Nykvarns kommun  Revisionsskrivelse 
Revisorerna 2022-12-20 

 
 
Till  Vård- och omsorgsnämnden  
För kännedom Kommunfullmäktiges presidium  

 

Revisionsrapport nr 2/2022 – Granskning av Vård- och 
omsorgsnämndens biståndsbedömning  

På uppdrag av kommunens revisorer har EY genomfört en granskning av Vård- och 
omsorgsnämnden om de har säkerställt en ändamålsenlig, likvärdig och effektiv 
myndighetsutövning avseende handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen. 
Granskningen har omfattat nämndens säkerställande av olika former för stödboenden på ett 
ändamålsenligt sätt. 

Prövning av rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen utgår ifrån den enskildes ansökan och 
den utredning som genomförs. De regler som styr handläggningen syftar till att garantera 
den enskildes rättssäkerhet. Ytterst ska den enskilde få sitt ärende prövat och avgjort på ett 
sakligt och opartiskt sätt. Beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen ska tillförsäkras genom 
en likvärdig biståndsbedömning. 

Vår övergripande bedömning är att vård- och omsorgsnämnden har ett pågående arbete för 
att säkerställa en ändamålsenlig, likvärdig och effektiv myndighetsutövning avseende 
handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen. Kommunen har utvecklat anvisningar och 
rutiner som dock har behov av att utvecklas vidare. Förnärvarande finns det ingen som har 
ett uttalat ansvar för att vidareutveckla ovanstående rutiner och anvisningar, vilket utgör en 
tydlig brist.  

 

Vård- och omsorgsnämnden rekommenderas att: 

✓ säkerställa att rutiner och anvisningar systematiseras.  

✓ säkerställa att rutiner är uppdaterade och aktualiserade. 

✓ säkerställa att rutiner är lätt åtkomliga för personalen. 

✓ undersöka om det finns en teknisk möjlighet att märka rutiner och anvisningar för en 

automatisk påminnelse om uppdatering. 

 

Revisionen önskar erhålla vård- och omsorgsnämndens svar på granskningen senast den 15 
mars 2023. Utöver svar från nämnden har revisionen för avsikt att följa upp nämndens 
åtgärder med utgångspunkt från revisionens rekommendationer.  
 
Nykvarn den 20 december 2022 
 
För kommunens revisorer 
 
Håkan Tornesque 
Revisionens ordförande   
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1. Sammanfattning 

 
 
 
På uppdrag av kommunens revisorer har EY genomfört en granskning av Vård- och omsorgsnämnden 
om de har säkerställt en ändamålsenlig, likvärdig och effektiv myndighetsutövning avseende 
handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen. Granskningen har omfattat nämndens 
säkerställande av olika former för stödboenden på ett ändamålsenligt sätt. 
 

Prövning av rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen utgår ifrån den enskildes ansökan och den 

utredning som genomförs. De regler som styr handläggningen syftar till att garantera den enskildes 

rättssäkerhet. Ytterst ska den enskilde få sitt ärende prövat och avgjort på ett sakligt och opartiskt 

sätt. Beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen ska tillförsäkras genom en likvärdig 

biståndsbedömning. 

 

Vår övergripande bedömning är att vård- och omsorgsnämnden har ett pågående arbete för att 
säkerställa en ändamålsenlig, likvärdig och effektiv myndighetsutövning avseende handläggning av 
bistånd enligt socialtjänstlagen. Kommunen har utvecklat anvisningar och rutiner som dock har 
behov av att utvecklas vidare. Förnärvarande finns det ingen som har ett uttalat ansvar för att 
vidareutveckla ovanstående rutiner och anvisningar, vilket utgör en tydlig brist.  

 

Vård- och omsorgsnämnden rekommenderas att: 

► säkerställa att rutiner och anvisningar systematiseras. 

► säkerställa att rutiner är uppdaterade och aktualiserade. 

► säkerställa att rutiner är lätt åtkomliga för personalen. 

► undersöka om det finns en teknisk möjlighet att märka rutiner och anvisningar för en 

automatisk påminnelse om uppdatering. 
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2. Inledning 

 

2.1 Bakgrund 

Antalet personer med behov av stödinsatser ökar åren framöver och inriktningen på nationell nivå 
är att en stor del av vården ska kunna erbjudas i ordinarie boenden, d.v.s. i det egna hemmet. 
Rätten till bistånd ska tillförsäkras genom en rättssäker och likvärdig biståndsbedömning och 
tillhandahållna insatser ska vara av god kvalitet. Prövning av rätten till bistånd utgår ifrån den 
enskildes ansökan och den utredning som görs av kommunens funktion för biståndsbedömning. 
Utförande av insatser måste svara mot den enskildes behov samt ske inom ramen för de uppdrag 
som beslutas genom biståndsbedömningen. Sammantaget krävs att det finns en väl fungerande 
fördelning av roller och ansvar, planering, styrning och uppföljning på samtliga nivåer i berörd 
organisation.  

Prövning av rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen utgår ifrån den enskildes ansökan och den 

utredning som genomförs. De regler som styr handläggningen syftar till att garantera den enskildes 

rättssäkerhet. Ytterst ska den enskilde få sitt ärende prövat och avgjort på ett sakligt och opartiskt 

sätt. Beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen ska tillförsäkras genom en likvärdig 

biståndsbedömning. 

 

Med bakgrund av ovanstående och kommunrevisorernas risk- och väsentlighetsanalys avser 

revisorerna att genomföra en fördjupad granskning av biståndsbedömning inom vård- och 

omsorgsnämnden. 

2.2 Syfte och revisionsfrågor 

Granskningens övergripande syfte är att bedöma om Vård- och omsorgsnämnden säkerställt en 

ändamålsenlig, likvärdig och effektiv myndighetsutövning avseende handläggning av bistånd enligt 

socialtjänstlagen. Granskningen omfattar nämndens säkerställande av olika former för stödboenden 

på ett ändamålsenligt sätt.  

 

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:  

 Hur organiseras och styrs kommunens process för biståndsbedömning? 

 Vilka rutiner och målsättningar finns för handläggningsprocessen, t.ex. avseende ansökan, 
utredning, behovsbedömning och beslut? Sker kontroll av att fastställda rutiner efterlevs 
och att nämndens mål uppnås? 

 Hur säkerställs att biståndsbedömd insats utförs och hur åtgärdas eventuella avvikelser 
mellan beslut och faktiskt utförd insats? 

 Medför nämndens rutiner för klagomål och överklaganden en likvärdig och rättssäker 
biståndsbedömning? 

 Omfattar nämndens plan för intern kontroll handläggningsprocessen? 

 Säkerställer nämnden en ändamålsenlig tillgång till olika former av stödboenden och följs 
kvalitéten upp på ett ändamålsenligt sätt? 

2.3 Avgränsning och ansvarig nämnd 

Granskningen omfattar biståndsbedömning med fokus på boende för Vuxna, exklusive Äldre. 

Avgränsningen har gjorts i dialog med revisionens ordförande. 

Granskningen omfattar vård- och omsorgsnämnden 
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2.4 Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen för analyser, 

slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna kan hämtas ifrån lagar och förarbeten eller 

interna regelverk, policyer och fullmäktigebeslut.  

I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: 

 Socialtjänstlagen (2001:453) 

 Socialstyrelsens föreskrifter om allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i 
verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. 

 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete. 

2.5 Metod 

Granskningen genomförs i form av dokumentgranskning av relevanta styrande och rapporterande 

dokument och intervjuer med nyckelpersoner inom berörd förvaltning samt ett antal 

biståndsbedömare.  

 Socialchef. 
 Enhetschef, Myndighetsutövning. 
 Enhetschef, Utförarenhet. 
 Socialsekreterare, Missbruk. 
 Socialsekreterare, Socialpsykiatri, LSS. 
 Utvecklingsledare. 
 Vård- och omsorgsnämnden Ordförande 
 Vård- och omsorgsnämnden, 1:e Vice ordförande. 
 Vård- och omsorgsnämnden, 2:e Vice ordförande. 

 
 

Samtliga intervjuade har getts tillfälle att sakfelsgranska rapporten. 
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3. Organisation och processer för biståndsbedömning 
Verksamheten är organiserad i en Myndighetsenhet samt en Utförarenhet. Biståndsbedömningen 
ligger inom Myndighetsenheten och är organisatoriskt indelad i tre team. Ett av teamen fokuserar på 
Äldre och ingår inte i denna granskning. Berörda team för denna granskning är: 
Team 4 som är ett brett team utreder många områden, bland annat missbruk. 
Team 5 utreder Socialpsykiatri samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 
 
Vissa rutiner är gemensamma för samtliga handläggningsprocesser, vissa är områdesspecifika. 
 

3.1 Gemensamma rutiner och stöd 

Som stöd för att handlägga och dokumentera ärenden finns Socialstyrelsens handbok för 
handläggning, ”Handläggning och dokumentation, Handbok för socialtjänsten” att tillgå. 
 
Nykvarn kommun har en riktlinje från 2018 för hur personuppgiftsincidenter ska hanteras. Anmälan 
syftar till att göra det möjligt för Datainspektionen att se och bevaka vilka åtgärder som vidtas för att 
motverka negativa effekter av den inträffade incidenten. Kommunen har även en blankett som 
hanterar Rutin för Personuppgiftsincident. Denna rutin är ett internt dokument som skall användas 
vid upptäckt av eller, vid misstanke om, incident som rör personuppgifter. Ifylld blankett skall skickas 
till Dataskyddsombudet. Om det inträffar en incident som rör personuppgifter, till exempel ett 
dataintrång eller en oavsiktlig förlust av personuppgifter, måste incidenten dokumenteras och 
anmälas till Datainspektionen inom 72 timmar. I första hand är det dataskyddsombudet som gör 
anmälan till inspektionen. 
 
Kommunen har en uppföljningsplan för privata utförare. Syftet med uppföljningen är att säkerställa 
en god kvalitet för brukarna samt att utförare följer gällande avtal. Redovisningar av uppföljningarna 
ska ske i delårsbokslut samt vid årsbokslut. Uppföljningen av externa utförare är riskbaserad vilket 
innebär att fördjupad uppföljning sker på de områden där det bedöms finnas störst risk för brister. 
Den löpande uppföljningen består av kontroll av: om utföraren har tillstånd av IVO, tillsynsbeslut hos 
IVO, Lex Sarah anmälningar. Fokusområden för särskild granskning sker utefter genomförd 
riskanalys. 
 
Riktlinjer för loggkontroll antogs våren 2022. Syftet med denna riktlinje är att identifiera om 
obehörig åtkomst skett samt att verka preventivt mot nyfikenhetsläsning. Loggkontroller ska utföras 
två gånger per år. 
 
Nämndens plan för internkontroll är riskbaserad. Riskanalysen görs genom en sammantagen 
bedömning utifrån tidigare uppföljningar av aktuella avtal, ramavtalens längd, genom inhämtande av 
information och synpunkter från berörda funktioner inom förvaltningen samt genom 
omvärldsbevakning.    
 
Inom verksamheten finns detaljerade anvisningar och rutiner angående Rättelse och ändring av 
beslut, Ej inkommen överklagan samt Överklagan att tillgå. På kommunens hemsida finns även 
hänvisning som stöd för överklagandeprocessen. 
 
Under de veckovisa möten som respektive team håller med enhetschef diskuteras aktuella ärenden 
och även rutiner och anvisningar. 
 

 Klagomål och avvikelser 

Nykvarn kommun har, år 2020, tagit fram ett dokument för arbetet med avvikelser ”Missförhållande 
eller påtaglig risk för missförhållanden”. Dokumentet beskriver processen från avvikelse till Lex 
Sarah rapport och Lex Sarah anmälan. Syftet är att komma tillrätta med brister i den egna 
verksamheten, att utveckla den och förhindra att liknande missförhållanden uppkommer igen. 
Verksamheterna använder sig av ett avvikelsesystem LifeCare. Klagomål som berör vård- och 
omsorg kan även lämnas in via hemsidan.  
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Socialchefen avrapporterar regelbundet till Vård- och omsorgsnämnden. På nämndens möten 
rapporteras även allvarliga klagomål samt avvikelser. Vidare rapporteras Ej verkställda beslut 
kvartalsvis. 
 

 Mål och uppföljning 

Nämndens uppföljning sker genom regelbundna ärendedragningar. Dessa ärenden väljs dels ut av 
tjänstemän i förvaltningen dels av nämnden som gör urval genom stickprov. Nämnden följer upp 
beslutade mål som beskrivs i Verksamhetsplanen. I verksamhetsplanen presenteras ett antal 
nyckeltal där följande har relevans för denna granskning: 

► Brukare ska känna trygghet och få ett bra bemötande i boendet. 
► Generell brukarnöjdhet. 
► Andel brukare är nöjda med delaktigheten och sitt inflytande över insatsen. 
► Antal synpunkter och klagomål som hanteras i verksamhetssystemet. 
► Antal besvarade synpunkter och klagomål. 
► Ej begärda återkopplingar. 

 
Mål relaterat till boende är 3 månader från beslut till verkställighet. I intervjuer framkommer att 
nämnden har möjlighet att följa verksamheten och ärenden mycket nära då kommunen är så pass 
liten. 
 
Ovanstående mål följs upp i delårsrapport 

 Våra kommentarer och bedömning 

Nykvarn kommun har de senaste åren utvecklat ett antal generella rutiner och anvisningar som stöd 
vad gäller biståndsbedömning. Vår bedömning är att dessa rutiner är välutvecklade och 
ändamålsenliga, i allt väsentligt. 
 

3.2 Våld i nära relationer 

När det gäller behovsbedömning i våld i nära relationer finns stöd att finna i Socialstyrelsen 
utredningsprocess. FREDA- Farlighetsbedömning. FREDA-beskrivning är främst tänkt som ett 
underlag för samtal om det våld som förekommit och bedömningen av behov av hjälp och skydd. Det 
kan användas både för att beskriva det våld som förekommit innan den utsatte fått insatser och för 
att undersöka våldssituationen efter insats. Detta görs i samtal med den våldsutsatta. Till detta har 
myndigheten även tagit fram ett antal ”kortfrågor”.  

Kommunen har år 2020 tagit fram anvisningar (rutin) för handläggning av våld i nära relationer. 
Stödinsats kan exempelvis vara akutboende eller skyddat boende. Kommunen har även tagit fram 
ett dokument analys om vad de nya reglerna från år 2021 om socialtjänstens arbete med 
våldsutövare innebär. Till detta har kommunen även tagit fram ett metodstöd ”Våld i nära relation”.  

Det finns även en handlingsplan för kommunens arbete med Våld i nära relationer, 2020–2024, 
liksom en aktivitetsplan. 

Rutinen för vid Våld i nära relationer finns beskriven i detalj i bilaga. 

3.3 Sociala kontrakt 

Kommunen har tagit fram en anvisning som stöd för handläggare som utreder och fattar 
beslut om insatser enligt 4 kap. 1-2 §§ SoL samt att ge en allmän beskrivning av insatser till 
målgruppen. Anvisningarna ska vara vägledande vid bedömning av insatser, men det är den 
enskildes individuella behov och förutsättningar som påverkar beslutet. Kommunkontrakt 
kan beviljas personer över 18 år med missbruk, psykisk funktionsnedsättning eller allvarlig 
social problematik som behöver särskilt stöd från socialtjänsten för att klara ett eget 
boende. I anvisningarna finns tydliga kriterier för vem som kan erhålla ett socialt kontrakt. 
Kommunen har stöddokument angående: Avhysning, Påminnelse om att lämna tillbaka 
nycklar, Besiktning av lägenheten, Ombesiktning, Brevförsändelse i retur, Uppföljning 
socialt kontrakt, Uppsägning av hyresavtal, Uppsägning på grund av vanvård, Checklista 
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övergiven lägenhet, samt Överenskommelse. Rutinen för Socialt kontrakt finns beskriven i 
detalj i bilaga. 
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4. Missbruk 
Processen vad gäller behovsbedömning med klienter som har en missbruksproblematik beskrivs i 
korthet av de intervjuade enligt följande. En klient antingen ansöker om vård eller stöd alternativt 
har en orosanmälan inkommit till verksamheten. Ett första steg är då ett möte med berörd person 
för att få information om det specifika ärendet samt att få en tydligare problembild. Därefter inleds 
en utredning där verksamheten använder sig av Addiction Severity Index (ASI) metoden som är en 
standardiserad bedömningsmetod i intervjuform. I beslutet som följer därefter har sin grund i 
kartläggningen, men har även utrett frågor om exempelvis samsjuklighet. Information om 
överklagansmöjlighet ges i samband med beslut. Den berörde kan även få hjälp med att formulera 
överklagan om så önskas. 

Vid gynnande beslut skickas ett uppdrag till utförare. Urvalet av utförare sker genom befintligt 
ramavtal. En dialog med utförare sker initialt för att säkerställa att klientens behov kan tillgodoses 
av utföraren. Uppföljning sker månadsvis genom samverkansmöten med utföraren samt via 
uppföljningssamtal med klient efter halva tiden. När det gäller tvångsvård har kommunen 
regelbunden kontakt med SIS institutionen samt när behov uppstår. När det gäller HVB så är 
boendet tidsbestämt, exempelvis åtta veckor. Klient kan även placeras i ett stödboende där det finns 
personal att tillgå, men ingen behandling. Kvaliteten på boende kontrolleras dels genom att de är 
upphandlade, dels genom en standardiserad egenkontroll. De intervjuade menar att med ett så pass 
begränsat antal utförare så har personalen god kännedom om de olika boendena.  

I Nykvarn kommun arbetar en heltid och en halvtid med handläggning av missbruksärenden. I 
handläggningen stödjer handläggarna varandra genom att läsa varandras utredningar. 
Handläggarna har ärendedragningar en gång per vecka med enhetschef. Enhetschef menar att hen 
är tillgänglig för sina medarbetare och insatt i ärenden. Uppföljning och kvalitetskontroll sker 
genom; ärendedragningar, egna stickkontroller, registervård samt logkontrollrutin. 

Kommunen hanterar avvikelser systematiskt via avvikelsesystemet LifeCare. Systemet omfattar alla 
avvikelser, från mindre avvikelser till Lex Sarah. Avvikelser hanteras av chefer 

4.1 Stöddokument 

Kommunen har tagit fram en övergripande beskrivning för Lagen om vård av missbrukare i vissa fall 
(LVM). Dokumentet definierar olika typer av missbruk, läkares anmälningsplikt, olika typer av 
tvångsvård. Domstolsprocessen samt vården därefter. Dokumentet är odefinierat och inte daterad.  

Nykvarn kommun tog år 2020 fram en Handläggnings och verkställighetsprocess vad gäller vuxna 
personer med missbruksproblem, beroendeproblematik eller andra psykosociala svårigheter. Varje 
delprocess är tydligt beskriven vad gäller: aktivitet, ansvarig samt hjälpmedel. Till detta finns även 
en rutin framtagen ”Handläggning vuxna, missbruk och beroende”. Den 30 sidiga rutinen har en 
hög detaljeringsgrad. Rutinen är inte daterad. 
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Förvaltningen har tagit fram ett dokument ”Utredning av LVM” som innehåller en detaljerad 
beskrivning hur handläggning ska genomföras enligt 7 § LVM samt omedelbart omhändertagande 
enligt 13 § LVM. Här beskrivs bland annat handhavandet från anmälan, kommunikation med klient, 
information till nämnder och utskott, läkarintyg, handräckning, insamlande av uppgifter, 
frågeställningar om åtgärder samt avslutning. Dokumentet innehåller även en snabbchecklista vid 
vanlig ansökan. Dokumentet beskriver även processen för omedelbart omhändertagande samt en 
snabbchecklista för densamma. Dokumentets status är odefinierat samt inte daterat. Som stöd till 
omedelbart omhändertagande finns även en lathund att tillgå. Lathundens status är odefinierad och 
inte daterad. Det finns även en beskrivning för handläggare att tillgå vad gäller ”Vad händer i 
rättssalen”. Dokumentets status är odefinierat samt inte daterat 

Kommunen har tagit fram en övergripande beskrivning vad gäller Lagen om omhändertagandet av 
berusade personer (LOB, NOB). Dokumentets status är odefinierat samt inte daterat. Förvaltningen 
har tillgång till polisens rutin för begäran av handräckning. Till detta har verksamheten tagit fram en 
brevmall för information till den omhändertagne om var hen kan vända sig för att söka hjälp 
angående sitt beroende. Brevmallen är odaterad. Det finns även en brevmall för kallelse till möte 
med anledning att en person blivit omhändertagen i syfte att hör om det föreligger något behov om 
stöd relaterat till ett beroende. 

4.2 Våra kommentarer och bedömning 

Det finns ett antal stöddokument som är framtagna. Dokumenten bedöms vara ändamålsenliga och 
använda. Dock är det svårt att utröna dess status samt om de är aktuella eller inte. Ett flertal är inte 
klassificerade eller är inte datummärkta, vilket utgör en brist. 
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5. Socialpsykiatri, LSS 
Processen i korthet vad gäller behovsbedömning inom Socialpsykiatri och LSS beskrivs av intervjuad 
enligt följande: ansökan inkommer via, mejl, muntligt eller blankett. Ansökan aktiveras i 
verksamhetssystemet och en utredning inleds. Det första steget är ett möte med den berörda där 
information sammanställs, exempelvis samlas läkarintyg och kontaktinformation in. Ett beslut fattas 
och beställning skickas till utförare. Vid avslag kommuniceras utredningen via post. Den berörda har 
två veckor för att lämna in synpunkter. Vid eventuell överklagan kan kommunen antingen ändra 
beslutet till gynnande och informera förvaltningsrätten alternativt så får Förvaltningsrätten besluta i 
ärendet. 

Målsättningar är att SoL ärenden ska hanteras inom 3 veckor, från ansökan till beslut. LSS ärenden 
samt SoL ärenden som inkluderar boende så är målet 3 månader.  

Uppföljning sker en gång per år med externa utförare samt veckovisa rapporter, vidare genomförs 
kontinuerliga samverkansmöten. 
 
Vid avvikelse dras detta i gruppen, vilken består av två personer samt enhetschef. Ärendet fördelas 
till ansvarig enhetschef.  
 

5.1 Våra kommentarer och bedömning 

Vid intervjuer framkommer att intervjuade bedömer att rutiner och anvisningar finns i önskvärd 
omfattning, men att de behöver kvalitetsutvecklas. De framkommer att det saknas kapacitet för 
omvärldsbevakning för att kunna följa nya domar. Det finns ett antal stöddokument som är 
framtagna. Dokumenten bedöms vara ändamålsenliga och använda. Dock är det svårt att utröna 
dess status samt om de är aktuella eller inte. Ett flertal är inte klassificerade eller är datummärkta, 
vilket utgör en brist. 
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6. Samlad bedömning 

6.1 Bedömning utifrån revisionsfrågorna 

Revisionsfråga Bedömning 

Hur organiseras och styrs kommunens process för 

biståndsbedömning? 

 

Biståndsbedömningen organiseras i tre team 
vad gäller vuxna under en enhetschef: 
Missbruk, Socialpsykiatri samt LSS och Äldre.  
Den senare behandlas inte i denna granskning. 

Vilka rutiner och målsättningar finns för 

handläggningsprocessen, t.ex. avseende ansökan, 

utredning, behovsbedömning och beslut? Sker 

kontroll av att fastställda rutiner efterlevs och att 

nämndens mål uppnås 

Det finns ett stort antal rutiner för 
handläggningsprocessen, se referenslista. 
Handläggningsprocessen är i stort regelstyrd. 
Nyckeltal presenteras i Verksamhetsplanen. Mål 
för ansökan till beslut vad gäller SoL är 3v, men 
3 månader om det handlar om boende. För LSS 
3 mån. 

Hur säkerställs att biståndsbedömd insats utförs 

och hur åtgärdas eventuella avvikelser mellan beslut 

och faktiskt utförd insats? 

 

Följer bland annat upp genom 
samverkansmöten med utförare samt 
uppföljningssamtal med klient. 

Medför nämndens rutiner för klagomål och 

överklaganden en likvärdig och rättssäker 

biståndsbedömning? 

 

Ja, det finns tydliga rutiner för klagomål och 
överklagan.  

Omfattar nämndens plan för intern kontroll 
handläggningsprocessen? 

Nej. Nämndens plan för intern kontroll är 
riskbaserad. 

Säkerställer nämnden en ändamålsenlig tillgång till 

olika former av stödboenden och följs kvalitéten upp 

på ett ändamålsenligt sätt? 

 

Tillgången säkerställs via upphandling samt vid 
enstaka tillfällen direktkontakt om upphandlad 
tjänst saknas. Kvaliteten följs upp via 
regelbundna möten med utförare samt med 
klient. 
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6.2 Slutsatser och rekommendationer 

Vår övergripande bedömning är att vård- och omsorgsnämnden har rutiner för en ändamålsenlig, 
likvärdig och effektiv myndighetsutövning avseende handläggning av bistånd enligt 
socialtjänstlagen. Kommunen har utvecklat anvisningar och rutiner som dock har behov av att 
utvecklas vidare.  

Förnärvarande finns det ingen som har ett uttalat ansvar för att vidareutveckla ovanstående rutiner 
och anvisningar, vilket utgör en tydlig brist ur ett intern kontroll-perspektiv. 

 

Vård- och omsorgsnämnden rekommenderas att: 

► säkerställa att rutiner och anvisningar systematiseras. 

► säkerställa att rutiner är uppdaterade och aktualiserade. 

► säkerställa att rutiner är lätt åtkomliga för personalen. 

► undersöka om det finns en teknisk möjlighet att märka rutiner och anvisningar för en 

automatisk påminnelse om uppdatering. 

 
Stockholm, 15 december 2022 
 
 
Klas Öberg 
Verksamhetsrevisor 
Ernst & Young  
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Källförteckning 

Dokument, Övergripande 
► Anvisning och rutin missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande. 
► Anvisning och rutin, Rättelse och ändring av beslut, Ej inkommen överklagan, Överklagan. 
► Avvikelse klagomål och synpunkter. Produktbeskrivning. 
► Delårsrapport per 31 augusti. Vård- och omsorgsnämnden. 
► Riktlinje för hantering av personuppgiftsincident. 
► Riktlinjer för loggkontroll. 
► Rutin för hantering av personuppgiftsincident. 
► Socialstyrelsen, Handläggningsprocessen. 
► Uppföljningsplan 2022. 
► Verksamhetsplan, Vård- och omsorgsnämnden 2022. 

 
Dokument, Våld i nära relation 

► Aktivitetsplan. 
► Anvisningar, Våld i nära relation. 
► Arbetet med våldsutövare. 
► FREDA, farlighetsbedömning. 
► FREDA kortfrågor. 
► FREDA, Beskrivning. 
► HandlingsplanVINR2020. 
► MetodstödVINR2020. 

 
Dokument, Sociala kontrakt 

► Aktivitetsplan. 
► Anvisningar. 
► Brevförsändelse i retur 
► Brev om besiktning av lägenheten 
► Brev om ombesiktning. 
► Brev om tillsyn av lägenheten pga. klagomål 
► Checklista övergiven lägenhet. 
► Påminnelse om återlämning av nycklar 
► Socialkontrakt, checklista, uppföljning vid hembesök 
► Socialt kontrakt överenskommelse 
► Uppsägning, avsaknat behov och obetalda hyror. 
► Uppsägning 
► Uppsägning vanvård av lägenheten. 

 
Protokoll, Vård- och omsorgsnämnden 

► 2021-12-06 
► 2022-01-10 
► 2022-02-07 
► 2022-03-07 
► 2022-04-27 
► 2022-05-16 
► 2022-06-13 
► 2022-09-19 
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Bilaga 1. Rutin för Våld i nära relationer. 
 

Nr Aktivitet Ansvarig Beskrivning 

1 Ansökan Socialsekreterare Muntlig eller skriftlig ansökan inkommer 

från klient. 

2 Orosanmälan Socialsekreterare Vid misstanke om att barn har bevittnat 

och/eller utsatts för våld ska 

orosanmälan skrivas och lämnas till 

Mottagningen på Barn- och 

familjeenheten. 

3 Aktualisering Socialsekreterare Ärendet aktualiseras i ProCapita. 

4 Bedömning av hotbild via 

FREDA kortfrågor och FREDA 

farlighetsbedömning 

Socialsekreterare Hög  hotbild 

Akuta skedet: fokus på individens behov 

av skydd. 

 

Långsiktigt: Sociala stödåtgärder för att 

underlätta brytningen, stabilisera 

livssituation  samt åtgärder för att 

förebygga att klient utsätts för våld. 

 

Låg  hotbild 
Individer som inte bedöms vara i behov 
av skyddsåtgärder men som har behov 
av stödinsatser för att frigöra sig från 
en kriminell eller våldsbejakande 
extremistiskt miljö eller gruppering. 
Insatser fokuseras mot sociala 
stödåtgärder i syfte att underlätta 
brytningen, att stabilisera 
livssituationen samt åtgärder för att 
förebygga återfall i brottslighet.  

5 Sekretessmarkering Socialsekreterare 

Om en person har sekretessmarkering 
via Skatteverket ska personens akt 
sekretessmarkeras i 
verksamhetssystemet. 
Sekretessmarkeringen innebär att 
personen finns med personnummer och 
namn, men adressen inte är synlig. Se 
separata rutiner: Hantering av skyddade 
personuppgifter inom vård och omsorg. 

Vid behov lägger vi till 
sekretessmarkering i väntan på att 
klientens ärende hanteras hos 
Skatteverket. 

6 Utredning enligt 11:1 SoL  samt 

FREDA beskrivning 

Socialsekreterare  

Ärendet utreds i enlighet med aktuella 
anvisningar. 

FREDA-beskrivning genomförs. Den ger 
en närmare beskrivning av karaktär och 
omfattning av det våld som en person 
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varit utsatt för, såväl psykiskt som 
fysiskt och sexuellt. 

Vid behov av andra insatser som 
exempelvis försörjningsstöd alternativt 
insatser på grund av av missbruk får 
klient stöd i kontakt med ny 
socialsekreterare. 

OBS! Vid hög hotbild kan det bli aktuellt 
att fatta beslut om placering innan 
utredning är färdig. 

7 Beslut enligt 4:1 SoL Enligt delegation Fatta beslut i enlighet med aktuella 
anvisningar. 

8 Uppdrag 

 

Vårdplan 

Socialsekreterare Intern insats/Uppdrag skickas avseende 
kvalificerad kontaktperson. 
 
Extern insats/Vårdplan till extern 

9 Uppföljning Socialsekreterare Uppföljning minst 1 gång i månaden till 

en början och därefter beroende av 

behov. 

10 Avslut Socialsekreterare Om behov ej längre kvarstår eller 

klienten ej längre önskar insatser via 

kommunen. 
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Bilaga 2. Rutin för socialt kontrakt 
 

Nr Aktivitet Ansvarig Beskrivning 

1 Ansökan Socialsekreterare Muntlig eller skriftlig ansökan inkommer 

från klient. 

2 Aktualisering Socialsekreterare Ärendet aktualiseras i ProCapita 

3 Utredning Socialsekreterare  Ärendet utreds i enlighet med aktuella 

anvisningar. 

4  Bevilja avslå enligt 4:1 eller 4:2.  Enligt delegation.  Fatta beslut i enlighet med aktuella 

anvisningar. 

5 Uppdrag skickas till utförare Socialsekreterare Information om önskad strlk på lägenhet, 

hyra, orsak till behov etc. 

6 Tillgång till ny lägenhet vid kö Enhetschefer När boendesamordnare informerar om att 

lägenhet finns så sammankallas 

enhetschefer (Vuxenenheten, Barn- och 

familjeenheten, Integration) för 

prioritering. 

Socialsekreterare informeras om vilket 

ärende som utifrån behov ska prioriteras. 

7 Utreda behov av andra insatser Socialsekreterare  Andra insatser utreds och beslutas ex 

boendestöd. Genomförs av 

Socialsekreterare på enhet där klient är 

aktuell för andra insatser exempelvis 

missbruk, socialpsykiatri, försörjningsstöd 

etc 

8 Skriva förstahandskontrakt samt 

andrahandskontrakt 

Boendesamordnare 

Fastighetschef 

Informera fastighetschef på 

fastighetsavdelningen som skriver 

förstahandskontrakt med hyresvärd.  

Därefter skriver fastighetschef under 

andrahandskontrakt (två ex) som skickas 

till Boendesamordnare. 

9 Träffa klient och skriva: 

- Andrahandskontrakt  

- Överenskommelse  

- Handlingsplan  

- Nyckelkvittens 

Socialsekreterare 

Boendesamordnare 

Samtliga handlingar skrivs i 2 exemplar så 

att klienten kan behålla ett ex. 

Andrahandskontrakt, överenskommelse 

och nyckelkvittens förvaras i akt hos 

boendesamordnare 

Handlingsplanen skrivs av 

socialsekreterare och innehåller bland 

annat att klienten ska vara aktiv i att söka 
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boende, är inskriven i bostadskö och har en 

hemförsäkring etc. Den ska skrivas under 

av klient och användas vid kontinuerlig 

uppföljning 

10 Flytt av elabonnemang Boendesamordnare Fastighetsägaren meddelas för el-

överflyttning. 

11 Skriva bort besittningsrätten Boendesamordnare Kopia av kontrakt skickas till hyresnämnd. 

Original förvaras hos boendesamordnare. 

Viktigt steg då vi avser att skriva bort 

besittningsrätten. 

13 Blockhyra. 

OBS! – enbart aktuellt i vissa 

ärenden. 

Boendesmordnare Fakturan för blockhyra är en samlad 

kostnad på en eller flera lägenheter. Vid 

kontering av blockhyra gäller det att se över 

vad varje lägenhet har i månads hyra och 

sedan kontera kostnaden under den 

avdelning som har beviljat det sociala 

kontraktet. Den konteringen ska 

överensstämma med kontosträngen som 

uppges i den uppdateringslista som skickas 

till Ekonomi. Detta säkerställer att 

avdelningen får tillbaka den lägenhets 

kostnad som man ligger ute med.  

Boendesamordnares uppdaterar 

sammanställnings lista med 

hyresgästensuppgifter, lägenhetsnummer, 

hyra samt kontosträng. 

Sammanställningslista finns i G:mapp, 

Ekonomi, Bostäder. Sammanställningslista 

uppdateras första dagen i en ny månad. 

14 Uppföljning kort efter inflyttning Socialsekreterare Möte med klient inom 1 vecka efter 

inflyttning. Handlingsplan, hemförsäkring 

kontrolleras 

15 Kontinuerlig uppföljning Socialsekreterare Hembesök var 3:e månad alternativt efter 

behov. Okulärbesiktning och information 

om handlingsplanen samt säkerställa att 

hyran betalts och hemförsäkringen 

fortfarande gäller. Hjälp med att leta annat 

boende, rapporteras till socialsekreterare 

16 Vid obetald hyra Socialsekreterare 

Boendesamordnare 

Ekonomi/Nybo skickar en lista om obetalda 

hyror till boendesamordnare. 

Boendesamordnare meddelar 

socialsekreterare som då tar kontakt med 

hyresgästen/hyresgästerna för att 

säkerställa att hyresgästen/hyresgästerna 
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ska betala hyran samt för att kartlägga vad 

behovet kan vara och stödja för att betala 

hyran.  

17 Varning 1 Socialsekreterare 

Boendesamordnare 

Vid fortsatt obetald hyra kontaktar 

socialsekreterare hyresgästen för att 

informera om konsekvenserna vid obetald 

hyra och boendesamordnare skickar 

varning 1 om en begäran att hyresgästen 

betalar hyran.  

18 Varning 2 Socialsekreterare 

Boendesamordnare 

Efter 3 veckor gör socialsekreterare en 

uppföljning med hyresgästen. Om den 

obetalda hyran kvarstår så kontaktar 

boendeadministratör fastighetschefen om 

att upprätta varning 2 samt initierar 

socialsekreterare en kontakt med den 

avdelning som försörjningsstöd eller om 

behovet finns även barnavdelningen och 

informeras att risk för avhysning 

förekommer. 

19 Hembesök inför avhysning Socialsekreterare 

Boendesamordnare 

Fastighetschef 

Hembesök görs hos hyresgästen av 

socialsekreterare, boendesamordnare och 

fastighetschefen och informerar om 

avhysning.  

20 Återbetalningsplan Socialsekreterare 

Boendesamordnare 

En återbetalningsplan ska upprättas.   

 

21 Ta upp ärendet på samråd med 

fastighetsvärd 

Socialsekreterare 

Boendesamordnare 

Vid samråd ska ärenden om hyresgäster 

som löper risk för avhysning tas upp. En 

riskbedömning ska göras tillsammans med 

fastighetsvärden och boendesamordnare 

utifrån om det finns barn eller annan 

problematik att ta särskild hänsyn till. Om 

inga andra möjliga vägar finns för att 

avbryta avhysningen ska själva 

avhysningen ske i samarbete mellan 

kommunen och fastighetsvärden. 

22 Avhysning Socialsekreterare 

Boendesamordnare 

Efter man genomfört steg 18-21 och gjort 

en riskbedömning så kallar man in de 

avdelningar inom vård och omsorg som 

berörs till ett nätverksmöte, om situationen 

för avhysning kvarstår. Information från 

Fastighetsvärden (Nybo eller annan) om 

avhysning med tid och datum inkommer till 

boendesamordnare. Boendesamordnare 

informerar vidare och kallar barn eller 

vuxenhandläggare samt fastighetsansvarige 
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till platsen där avhysningen sker. Detta sker 

tillsammans med fastighetsvärden som 

genomför själva avhysningen.  

22 Förlängning av insats Socialsekreterare Inom 1 år. Ny ansökan/utredning/beslut 

23 Uppsägning av socialt kontrakt Socialsekreterare Vid uppsägning av hyreskontrakt så ser 

man till att det sker enligt 3 månaders 

uppsägningstid undantag för 

bosättningskontrakten där gäller det 1 

månads uppsägningstid. 

Boendesamordnare meddelas som hanterar 

administrationen mot fastighetsvärdar. 

24 Besiktning Boendesamordnare I samband med uppsägning av 

hyreskontraktet ska fastighetsvärden och 

boendesamordnare boka tid för en kontroll 

besiktning av lägenheten innan hyresgästen 

flyttat ut.  

25 Avflyttningsbesiktning Boendesamordnare Besiktning ska utföras när lägenheten är 

tömd och flyttstädad och hyresgästen har 

flyttat ur lägenheten. Är inte lägenheten 

ordentligt städat ska en städfirma anlitas 

och hyresgästen debiteras. Vid större 

slitage som överstiger det normala slitaget 

ska fastighetsansvarige kallas till 

besiktningen. Vid obetald hyra (se Nybos 

rutin förebyggande vräkningsarbete)  

26 Uppdatera sammanställningslista Boendesamordnare När man har fastställt uppsägningsdatumet 

och hyresgästen ska flytta ut, uppdaterar 

man sammanställningslista som finns i 

G:mappen Ekonomi, Bostäder. En 

uppsägningsblankett skickas till 

socialt.kontrakt@nykvarn.se. Lägenheten 

återgår till Nykvarnsbostäder eller annan 

Hyresvärd. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2023-01-13 
Vård- och omsorgsnämnden 
Nykvarns kommun 

Harri Luukko 
Utvecklingsledare 
Telefon 08 555 011 52 
harri.luukko@nykvarn.se 

Tjänsteskrivelse - Vård- och omsorgsnämndens 
verksamhetsplan med detaljbudget 2023 
Diarienummer: VON/2023:23 

Förslag till beslut 

Nämnden beslutar följande: 

1. Att godkänna detaljbudget för år 2023. 

2. Att anta förvaltningens förslag till verksamhetsplan för år 2023, samt 

bilagorna Upphandlingsplan, Handlingsplan för digitalisering, Plan för insyn 

och uppföljning av privata utförare, Konkurrensprogram och Lokalplan. 

Sammanfattning 

Förvaltningen har med utgångspunkt från genomförd mål- och budgetdag i 

samråd med vård- och omsorgsnämndens förtroendevalda, arbetat fram ett 

förslag till Verksamhetsplan 2023 med detaljbudget för vård- och 

omsorgsnämnden inklusive bilagor.  

I verksamhetsplanen beskrivs bland annat nämndens ansvarsområden, målbild 

(med budget) och bilagor. Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan för 

2023 innehåller effektmål och utgår från kommunfullmäktiges strategiska mål.   

I verksamhetsplanen har för nämndens del upprättats en detaljbudget med en 

nettoram för verksamhetens drift. Denna ram har fördelats mellan nämndens 

verksamheter, vilket framgår i förslaget till detaljbudget.  
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I enlighet med kommunens styrmodell upprättas årligen även särskilda planer för 

vissa processer. Dessa planer presenteras som bilagor till nämndens 

verksamhetsplan och detaljbudget 2023: 

 Upphandlingsplan 
 Handlingsplan för digitalisering 
 Plan för insyn och uppföljning av privata utförare 
 Konkurrensprogram 
 Lokalplan  

 
 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen har med utgångspunkt från genomförd mål- och budgetdag i 

samråd med vård- och omsorgsnämndens förtroendevalda, arbetat fram ett 

förslag till Verksamhetsplan 2023 med detaljbudget för vård- och 

omsorgsnämnden inklusive bilagor.  

Förslaget har sin utgångspunkt i Vision 2035 samt den målbild som 

kommunfullmäktige har fastställt för Nykvarns kommun genom strategiskt 

övergripande mål. I verksamhetsplanen beskrivs bland annat nämndens 

ansvarsområden, målbilden med underliggande mått och aktiviteteter samt 

detaljbudget. Dessutom innehåller verksamhetsplanen nämndens detaljbudget 

där fördelningen mellan verksamheterna framgår.  

 

Som bilagor till nämndens verksamhetsplan med detaljbudget 2023 finns:  

 

Konkurrensprogram 

Nämnden ska årligen beskriva de delar av sina tjänster, ansvarsområden och 

verksamheter som den har för avsikt att konkurrenspröva samt återrapportera 
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detta till kommunfullmäktige. Inför varje konkurrensprövning som nämnden 

beslutar om ska en plan upprättas. 

Handlingsplan för digitalisering 

IT-strategi för Nykvarns kommun utgör i dagsläget den övergripande riktningen 

för kommunens fortsatta digitalisering, d.v.s. verksamhetsutveckling med stöd av 

IT. Strategin är indelad i tre huvudområden: medborgare, medarbetare samt 

generellt. Förvaltningen har i sitt förslag till handlingsplan utgått ifrån dessa tre 

områden. 

Plan för insyn och uppföljning av privata utförare 

Enligt fullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs 

av privata utförare ska varje nämnd utarbeta en årlig plan för när och på vilket 

sätt de avtal som nämnden tecknat följs upp.  

Upphandlingsplan 

För att nämnden ska kunna tillgodose att nödvändiga och relevanta avtal finns på 

plats i rätt tid skall en upphandlingsplan upprättas årligen. Den omfattar de 

upphandlingar eller avrop som har påverkan på verksamhetens ekonomi och 

resursplanering.   

Lokalplan 

Verksamheternas långsiktiga behov av lokaler ska uttalas i en lokalplan som 

respektive nämnd ansvarar för att årligen upprätta. Förvaltningens förslag till 

lokalplan innehåller en analys av nämndens samlade lokalanvändning, behov av 

ytterligare lokaler och avveckling eller avställning av lokaler och ska omfatta 

behovet på kort, medellång och lång sikt.  
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Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet avser detaljfördelning av tilldelad övergripande budgetram och 
bedöms således inte medföra nya ekonomiska konsekvenser.  

Konsekvenser för barn och unga 

Förslaget innebär inga konsekvenser för barn och unga. 

Ärendets beredning 

Vård och omsorgskontoret 

Ekonomikontoret 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – 2023-01-13 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Akten 

     

 

Liridona Rama 

Socialchef 

Harri Luukko 

Utvecklingsledare 

NYKVARNS KOMMUN 
Besöksadress: Centrumvägen 24 A 
Postadress: 155 80 Nykvarn 
Telefon: 08-555 010 00 
Fax: 08-555 014 99 
www.nykvarn.se
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1 Nykvarn – på väg mot 2035! 
Som Sveriges näst yngsta kommun har vi höga ambitioner. Mognare och mer 
erfarna ser vi fram emot nästa steg i vår utveckling.  
 

År 2035 är vår kommun en välkänd och attraktiv plats där fler vill bo, må bra 
och utvecklas. När allt fler människor flyttar hit och företagen blir fler måste 
vi fråga oss: Vem vill vi vara då? Vilka drömmar vill vi förverkliga? Vilka 
värderingar vill vi hålla fast vid? Vilka mål vill vi nå?  
 
I dialog har invånare, företagare, medarbetare och förtroendevalda varit 
delaktiga i att forma vad vi är, vad vi vill bli och vad vi måste göra för att 
lyckas. Essensen av vårt gemensamma arbete sammanfattas i vår nya 
vision: Kom närmare! Kom närmare ger oss en gemensam färdriktning mot 
framtiden. Med två ord sammanfattar den vårt erbjudande, vår ambition och 
vårt löfte.  
 
Nykvarn kan erbjuda människor att komma nära mycket av det som är viktigt 
i livet: naturen, skolan och varandra, familjen, grannarna och föreningslivet. 
Det är närheten som är storheten med Nykvarn. Den måste vi värna, även 
när vi växer.   
 
Kom närmare handlar också om vår ambition att föra ut bilden av vår 
kommun till fler som funderar på att bosätta sig i Stockholmsregionen och 
Mälardalen. Det handlar om att attrahera människor med nybyggaranda som 
vill bygga sin framtid här med oss. Om att planera för nybyggnation och 
kommunikationer så att det går lika enkelt att arbeta från altanen som från 
kontoret. Om att förenkla för entreprenörer och företagare att etablera sig 
här.  
 
För oss som är med och styr i kommunen är Kom närmare ett löfte. Vi ska 
alltid befinna oss i Nykvarnsbornas vardag, i alla beslut vi fattar. Vi ska 
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lyssna, vara tillgängliga och vara lätta att ha att göra med. Vi ska vara som 
folk är mest, helt enkelt.  
 
Men vår nya vision är också ett gemensamt åtagande för alla oss som bor 
och verkar i Nykvarn. Den sätter ord på vår gemensamma strävan i att 
komma närmare varandra genom samarbete och engagemang - inom 
föreningslivet och i vardagen, i näringslivet och genom samarbete med andra 
kommuner i vår närhet.  
 
Kom närmare handlar om att få Stockholms läns minsta kommun att fortsatt 
kunna erbjuda storheten i det lilla. För att lyckas ska vi göra det 
tillsammans.  
 
Närheten är storheten med Nykvarn. Kom närmare! 

2 Fokusområden 

Vision 2035 gäller hela Nykvarns kommun, både som plats och organisation. 
Arbetet med att utveckla kommunen styrs inte enbart av vision Nykvarn 
2035 utan det finns även andra styrdokument som vägleder kommunens 
arbete. När nya strategier tas fram och gamla uppdateras görs det i enlighet 
med fokusområdena i denna vision.  
 
Genom att prioritera fem fokusområden vill vi i Nykvarns kommun arbeta för 
att nå vår vision för år 2035 – Kom närmare!  

De fem fokusområdena är: 
 Leva och bo – nära hela livet 

 Gemenskap och aktiviteter – nära varandra 

 Resor och kommunikation – nära till och från 

 Entreprenörskap och arbetsmarknad – nära drivkraften 

 Lärande och utbildning – nära kunskapen 
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I. Leva och bo – nära hela livet 
Nykvarn är ett småskaligt samhälle som tänker stort. Naturen och 
brukshistorien är en viktig del av Nykvarns identitet. När kommunen växer 
och bygger nytt med syfte att tillgodose boendebehov för olika skeden i livet 
är det centralt att förvalta och tillgängliggöra naturområden. Nykvarn ska 
vara en plats med möjlighet att växa och där livets alla behov finns 
tillgodosedda, det gör att Nykvarn kan vara nära medborgaren genom hela 
livet. 

 
 

1. I Nykvarn kan du göra hela livsresan. Här finns boende och 
samhällsservice för alla behov. 

2. Nykvarn är en växande kommun år 2035 och ny bebyggelse kompletterar 
den befintliga miljön på ett hållbart sätt. Det gör Nykvarn till en trygg plats 
och en vacker kommun.  

3. Stråket längs Mälaren erbjuder aktiviteter för såväl boende som besökare. 
Samtidigt som miljön värnas ges fler människor möjlighet att leva intill 
Mälaren.  

4. Den gula forssländan lever och frodas vid sjön Yngern.   

 

 

 

1. Nykvarn tar fram ett uppdaterat bostadsförsörjningsprogram. Programmet 
bidrar till en kontinuerlig och stabil samhällsutveckling och är en byggsten i 
kommunens goda samhällsplanering. Nykvarn arbetar aktivt för att 
samhällsservice görs tillgänglig i takt med att nybyggnation sker. Vi verkar 
för en bredd av boendeformer som passar både yngre och äldre. Den 
kommunala samhällsservicen värnas och prioriteras för att hålla hög kvalitet.  

2. I vår kommun byggs attraktiva och efterfrågade boendeformer med en 
medveten arkitektonisk gestaltning och hållbarhet i fokus. Genom att aktivt 

Målbild 2035 – detta vill vi uppnå

Det här gör vi för att komma dit
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söka samarbeten med andra aktörer verkar vi för att kommunen ska vara en 
trygg, säker och hållbar plats att leva och bo i.   

3. Nykvarns kommun arbetar för att Mälarstråket är tillgängligt och levande 
året runt. Vi verkar för att vatten och avlopp ska finnas tillgängligt för de 
boende vid Mälaren. Bad, båt och aktiviteter på vattnet utgår i framtiden 
från nya småbåtshamnar i Taxinge och Sundsvik.  

4. Sjön Yngern görs tillgänglig för besökare utan att göra avkall på kvalitet 
och natur. Nykvarns kommun verkar för att kommunalt vatten och avlopp 
runt Yngern ska finnas tillgängligt för så många boende som möjligt. Bad, 
båt och andra aktiviteter utförs sida vid sida med den utmärkande gula 
forssländan som lever och frodas i sjön även år 2035.  

 
II. Gemenskap och aktiviteter – nära varandra 
I vår kommun är det naturligt att engagera sig. Medborgarnas engagemang 
för människor i Nykvarn nära varandra. Närheten skapar trygghet och goda 
förutsättningar för samarbete. Samarbetet sker såväl kulturellt och 
informellt som professionellt. Detta vill vi värna om på resan mot år 2035.  

 

 

 

1. I Nykvarn är det enkelt som medborgare att engagera sig i kommunens 
utveckling. Dialogen mellan kommun och medborgare är kontinuerlig, 
transparent och tydlig. 

2. Det är lätt att ha en aktiv vardag med friluftsliv och idrott i Nykvarn. Våra 
natur- och friluftsområden är attraktiva och tillgängliga besöksmål.  

3. I Nykvarn, Taxinge och Sundsvik finns mötesplatser och lekplatser som 
bjuder in till kultur och aktivitet.  

4. I Nykvarn är det helt, rent, snyggt och tryggt på gator, torg och i parker. 

 

 

Målbild 2035 – detta vill vi uppnå
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1. Leveransen av god service och god kvalitet till Nykvarnsborna har högsta 
prioritet. Vi strävar efter att engagera medborgare tidigt i processer genom 
god dialog och framförhållning. Nykvarns kommun är en lärande organisation 
som lyssnar på invånare och andra aktörer som kommer i kontakt med 
kommunen. Nykvarns kommun är en 24/7-kommun, det innebär att många 
tjänster finns tillgängliga digitalt under dygnets alla timmar. 

2. Vi arbetar för att utveckla Furuborgsområdet som mötesplats för den 
sport- och friluftsintresserade oavsett ålder. Grönområden och friluftsliv får 
blomstra genom god planering och medveten utveckling. De kommunala 
friluftsbaden utvecklas fram till 2035. 

3. Vi verkar för att det finns fler lokaler för föreningsliv och kulturella 
aktiviteter, såväl i centrala Nykvarn som i Taxinge och Sundsvik. I takt med 
att Nykvarn växer görs nya möteslokaler, mötes- och lekplatser tillgängliga, 
både utomhus och inomhus.  

4. Vi arbetar nära med polis och andra aktörer för att förebygga brott och 
stärka tryggheten. Nykvarns unika Folkets park tas tillvara och utvecklas. 
Det blir en plats för såväl tradition som nytänkande.  

 

 

 
III. Resor och kommunikationer – nära till och från 
Vår kommun har ett strategiskt geografiskt läge. En växande 
Stockholmsregion och ett växande Mälardalen skapar goda förutsättningar 
för Nykvarns fortsatta utveckling. För att nyttja lägets fördelar krävs goda 
kommunikationer, både inom och i anslutning till kommunen. År 2035 är 
Nykvarn nära och tillgängligt, både till och från. 
 

 

 

Målbild 2035 – detta vill vi uppnå
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1. Nykvarn är ännu närmare Stockholm, Södertälje, Eskilstuna och Strängnäs 
genom goda förbindelser med kollektiv- och biltrafik.  

2. Centrala Nykvarn, Sundsvik och Taxinge hänger tydligt ihop och det är 
enkelt att ta sig mellan kommunens olika områden.  

3. År 2035 har möjligheterna att cykla i Nykvarn utvecklats. Det har minskat 
bilberoendet och fört oss närmare grannkommunerna.  

4. Bra internet är tillgängligt i hela kommunen vilket tar Nykvarn närmare 
världen. Det går lika enkelt att arbeta eller studera från altanen som från 
kontoret. 

5. Varje förskole- och skolelev har en säker väg till och från skolan.  

 

 

 

1. Vår position vid Stockholms länsgräns tas tillvara med ett fördjupat 
samarbete med våra grannkommuner i Södermanland, kommuner utmed 
Svealandsbanan, Mälardalen och de övriga Mälarkommunerna. Nykvarns 
kommun arbetar aktivt med att vårda relationerna med kollektivtrafikens 
aktörer i hela regionen. Kommunen är en drivande kraft för att förverkliga 
ytterligare avfarter från E20 samt att få till tätare och mer pålitliga tåg- och 
bussavgångar.  

2. Vi verkar för att medborgarna enkelt kan ta sig runt inom kommunen, 
genom en ringlinje för buss samt goda tvärkopplingar mellan orterna i 
kommunen.  

3. Nykvarns kommun främjar utbyggnaden av cykelvägar. Cykel- och 
gångvägar är en självklar del i planeringen av nya bostadsområden och av 
vägar för biltrafik. Tydlig skyltning, separerade körbanor och jämställd 
snöröjning är exempel på aktiviteter som prioriteras. Genom ett nära 
samarbete med Nykvarns grannkommuner hänger gång-, cykel- och bilvägar 
bättre samman över kommungränserna.  

Det här gör vi för att komma dit
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4. Nykvarns kommun främjar utbyggnad av bredband, fibernät och digitala 
tjänster. Den fortsatta fiberutbyggnaden följer nationella mål om 
tillgänglighet till bredband. Vi tar tillvara digitaliseringen och dess 
möjligheter för en fortsatt god samhällsutveckling.  

5. Vi utgår ifrån det gående eller cyklande barnets perspektiv när nya vägar 
och områden planeras.  

 

IV. Entreprenörskap och arbetsmarknad – nära drivkraften 
I Nykvarn finns en stark entreprenörsanda och en stor andel småföretagare. 
Näringslivets mångfald ger kraft åt regionen och formar nya 
utvecklingsmöjligheter som skapar energi och dynamik på arbetsmarknaden. 
Nykvarns närhet i Stockholmsregionen och Mälardalen gör möjligheterna att 
starta eget extra goda - här har du nära till den lokala och regionala 
drivkraften.  
 

 

1. I Nykvarn ska det vara enkelt att driva företag och kommunen är en 
katalysator som möjliggör ett rikt och varierat näringsliv.  

2. Det lokala näringslivet har en nära koppling till andra verksamheter i 
kommunen. 

3. Stockholm Syd-Mörby är Stockholms läns mest spännande logistik- och 
verksamhetsområde. I Nykvarn skapas möjligheter för fler kvalitativa 
arbetstillfällen med akademiska inslag fram till år 2035.  

4. Nykvarns kommun är en fortsatt attraktiv arbetsgivare år 2035.  

 

 

 

1. Nykvarns kommun möter det lokala näringslivets efterfrågan på digitala 
plattformar och mötesplatser för nätverkande och erfarenhetsutbyte. Vi ska 

Målbild 2035 – detta vill vi uppnå
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vara en möjliggörande part vid företagsetableringar, genom god service, 
dialog och utvecklade e-tjänster.  

2. Vi stärker utbytet och samarbetet mellan olika verksamheter (exempelvis 
genom mentorsprogram och praktik). Vi erbjuder mötesforum där näringsliv, 
föreningsliv, kulturaktörer med flera möts i syfte att värna om nytänkande 
och kreativitet.  

3. Nykvarns kommun skapar allianser mellan akademi, näringsliv och den 
egna organisationen, med särskilt fokus på hållbara transporter. Vi är 
snabba och lyhörda i vårt agerande, och knyter samarbetskontakter med 
andra strategiskt viktiga aktörer och intressenter för att utveckla Stockholm 
Syd-Mörby.   

4. Vi erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling med möjlighet att 
påverka den egna organisationen. Nykvarns kommun ger varje medarbetare 
verktygen att göra skillnad - varje dag.  

 
V. Lärande och utbildning – nära kunskapen 
I Nykvarn finns grundskoleutbildning av hög kvalitet. Tillgången till goda 
utbildningsmöjligheter är en förutsättning för att förverkliga flera av 
fokusområdena i vision 2035. Nykvarn har även i framtiden Sveriges bästa 
skola samtidigt som möjligheterna till lärande breddas och omfattar 
medborgare i olika livsskeden. 

 

 

1. År 2035 har Nykvarn Sveriges bästa skola.  

2. En hög andel av eleverna i Nykvarn genomför gymnasial utbildning.  

3. Det är enkelt att testa sina drömmar och vidareutbilda sig i Nykvarns 
kommun. En majoritet av ungdomarna i Nykvarn går vidare till högskole- 
eller universitetsstudier efter avslutad gymnasieutbildning. 

Målbild 2035 – detta vill vi uppnå
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4. I Nykvarns skolor får alla ta del av kunskap, oberoende om de har 
särskilda behov eller behöver andra typer av stöd på grund av 
funktionsvariation.  

 

 

 

1. Nykvarns kommun erbjuder trygga skolor och förskolor med kompetent 
personal och arbetsro för elever och lärare. Nykvarns kommun arbetar aktivt 
för att vara en god arbetsgivare åt medarbetare i skolan där 
kunskapsöverföringen har hög prioritet. Våra skolor och förskolor 
genomsyras av en stark vilja att lära ut vilket ger barnen en god 
kunskapsgrund.  

2. Nykvarns kommun utvecklar samarbetet med gymnasieskolor i regionen 
samt verkar för förbättrade kollektiva resealternativ till dessa.  

3. Vi arbetar för bra utbyten med närliggande kommuner, skolor och 
utbildningsväsendet. Kommunen satsar på att skapa allmänna studieytor 
och gör det möjligt att utbilda sig på distans genom bra samarbeten och 
studiemiljöer.  

4. I Nykvarn tas alla elever med i skolans kunskapsuppdrag. Nykvarn strävar 
efter att skapa en studiemiljö som tar hänsyn till, och främjar, alla 
människors olika behov. 

 

Detta gör vi för att komma dit
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3 Kommunens styrmodell 
Styrmodellshuset visualiserar hur kommunen styrs samt hur målen och 
visionen förhåller sig till varandra.  

Huset består av fyra delar: högst upp finns taket - Vision 2035. På den 
översta våningen finns styrdokument. Den mellersta våningen i huset 
representerar styrningen med tillhörande målbild som riktar sig både utåt till 
kommunens invånare och andra intressenter och inåt, till kommunens 
organisation och medarbetare. 

Husgrunden längst ner symboliserar kommunens värderingar som 
arbetsgivare.  

Kommunens förtroendevalda beslutar om VAD som ska göras medan 
organisationen ansvarar för HUR arbetet ska genomföras. 
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3.1 Målstruktur  

Kommunfullmäktige redovisar kommunens vision och kommunfullmäktiges 
strategiska mål i kommunens styrmodell. Målbilden fastställs i samband 
med behandlingen av årsbudget och den ekonomiska flerårsplanen. 
Fullmäktiges strategiska mål för den nya mandatperioden utgår ifrån 
hållbarhet och ingår i kommunens mål- och budget.  
 
Respektive nämnd/bolag beslutar därefter om sina årliga effektmål för sin 
verksamhet med utgångspunkt från visionen, kommunfullmäktiges 
strategiska mål och den tilldelade budgetramen.  
 
Därutöver arbetar tjänstemannaorganisationen fram arbetsmål och 
individuella mål som används i den lokala styrningen och uppföljningen. 

Målstrukturen kan i korthet beskrivas i följande schema: 

Vision Kommunfullmäktige fastställer kommunens vision för en längre 

tidsperiod.  

I visionen framgår fem fokusområden som prioriteras särskilt: 

 Leva och bo – nära hela livet 

 Gemenskap och aktiviteter – nära varandra 

 Resor och kommunikation – nära till och från 

 Entreprenörskap och arbetsmarknad – nära drivkraften 

 Lärande och utbildning – nära kunskapen 
Hållbarhetsdime
nsioner 

Utifrån visionen fastställer kommunfullmäktige sina övergripande 

målriktningar som berör samtliga verksamheter. Hållbarhetsperspektivet 

genomsyrar den kommunövergripande målbilden och utgår ifrån de tre 

hållbarhetsdimensionerna.  

 social 

 ekologisk 

 ekonomisk 
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Kommun-
fullmäktiges 
strategiska mål 

Kommunfullmäktiges fem strategiska målen utgår från tre 

hållbarhetsdimensioner och sträcker sig över längre period än ett år, 

oftast en mandatperiod. 

 Attraktiv och trygg kommun att bo och verka i med 
hållbar tillväxt och samhällsbyggande 

 Service med hög kvalitet, delaktighet och inflytande för 
kommuninvånare och andra intressenter 

 Bevara naturresurser och biologisk mångfald  
 Attraktiv organisation och effektiv verksamhet  
 Ekonomi i balans för långsiktig ekonomisk stabilitet 

Kommun-
fullmäktiges 
effektmål 

Kommunfullmäktige fastställer sina årliga effektmål för organisationen 

som kan fördelas ner till nämnder eller enbart återrapporteras på 

kommunövergripande nivå. 

Ägardirektiv Kommunfullmäktige beslutar om ägardirektiv för verksamhet i 

kommunala bolag. 

Effektmål Kommunstyrelsen och nämnderna beslutar om effektmålen för sina 

verksamheter som återrapporteras till kommunfullmäktige två gånger 

om året. 
Arbetsmål 
 

Enheter och arbetslag bryter ner de övergripande målen i respektive 

organisatoriska enhetsarbetsmål (aktiviteter) samt individuella mål för 

medarbetare.   

 

3.2 Uppföljning av politiskt beslutad målbild 

Uppföljning av kommunfullmäktiges strategiska- och effektmål samt 
nämndernas/bolagens effektmål görs i delårsbokslut per augusti samt i 
nämndernas verksamhetsberättelser och kommunens årsredovisning. De 
ekonomiska effektmålen redovisas även i delårsrapporten per den 31 mars. 
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4 Mål och budget  
Budget för Nykvarns kommun är ett lagstadgat övergripande årligt 

styrdokument som är det viktigaste politiska styrmedlet för all kommunal 

verksamhet. Den utgår ifrån Vision 2035 och innehåller politikens 

inriktningsmål, målsättningar för verksamheten och budget med 

nämndernas ekonomiska fördelning det vill säga hur kommunen fördelar 

resurserna mellan olika verksamheter, nämnder och bolag under ett 

verksamhetsår. Kommunfullmäktige fastställer de strategiska målen i 

budgetdokumntet i samband med behandlingen av årsbudget och den 

ekonomiska flerårsplanen. I budgetdokumntet redovisas kommunens vision 

och kommunfullmäktiges strategiska mål. 

5 Verksamhetsplaner 
Efter budgetbeslut i kommunfullmäktige påbörjar nämnderna sitt arbete 

med sina svar på mål och ekonomiska målsättningarna som fastställdes i 

Budget för Nykvarns kommun 2023. Respektive nämnd/kommunstyrelsen 

formulerar i samråd med tjänstemannaorganisation sina verksamhetsplaner. 

I verksamhetsplanerna beslutar nämnder sina effektmål med utgångspunkt 

från visionen, kommunfullmäktiges strategiska mål och den tilldelade 

budgetramen. Verksamhetsplanen blir nämndens svar på målsättningar och 

ekonomiska ramar från kommunfullmäktiges mål och budget. 

5.1 Arbetsplaner  

Organisatoriska enheterna formulerar arbetsmål och aktiviteter i sina 

arbetsplaner som svar på verksamhetsplanen. Därutöver arbetar enheterna 

fram medarbetarnas individuella mål som används i den lokala styrningen 

och uppföljningen. Enhetens och medarbetarens mål tydliggörs därmed i 

medarbetarsamtalet.  
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5.2 Bilagor 

I den ordinarie planerings- och uppföljningsprocessen ingår även nämndens 

upphandlingsplan, digitaliseringsplan, plan för insyn och uppföljning av 

privata utförare, konkurrensplan samt lokalplan. De redovisas som bilagor till 

verksamhetsplanen med särskild beslutats i tjänsteutlåtande. Miljöprogram 

redovisas enbart på kommunövergripande nivå. 

 

 

 

 

6 Vård- och omsorgsnämndens målbild 2023 

Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet 

Strategiskt mål Effektmål vård- och omsorgsnämnd 

Attraktiv och trygg kommun att bo 
och verka i med hållbar tillväxt och 
samhällsbyggande 

Stärka medborgarnas möjlighet till 

ett självständigt liv främjas och 

utvecklas, genom att ta vara på egna 

resurser och möjligheter. 
 

Vård- och omsorgs ska följa 

Nykvarns kommuns 

kommunikationspolicy och riktlinje 

för service och bemötande.  

Service med hög kvalitet, delaktighet och 
inflytande för kommuninvånare och andra 
intressenter 

Vård- och omsorgs ska ha hållbara 

och rättssäkra processer  
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Förbättra dialogen och delaktighet 
för medborgarna med insatser från 
nämndens verksamheter 

Bevara naturresurser och biologisk 
mångfald 

Hållbart miljöarbete inom vård- och 
omsorgsverksamheter 

Attraktiv organisation och effektiv 
verksamhet 

Medarbetare inom vård- och 

omsorgskontoret ska ha hållbart 

arbetsliv. 

Vård och omsorg ska ha tydliga och 
välförankrade processer och rutiner 
för ett ökat förbättringsarbete 

Ekonomi i balans för långsiktig ekonomisk 
stabilitet 

Ökad budget och prognossäkerhet 
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Vård- och omsorgsnämnders målbild 2023 inkl. aktiviteter 
 

 
Strategiskt mål (KF) 

 

 
Hållbarhetsdimensi

on 
(ekonomisk, 

ekologisk eller 
social) 

 
Effektmål (Vård- 

och 
omsorgsnämnden) 

 
Mått 

 
Kort beskrivning av planerade aktiviteter 

kopplade till målet 
 

Attraktiv och trygg 
kommun att bo och 
verka i med hållbar 
tillväxt och 
samhällsbyggande 

Social Stärka 

medborgarnas 

möjlighet till ett 

självständigt liv 

främjas och 

utvecklas, genom 

att ta vara på egna 

resurser och 

 Redovisas i punktform 
 Arbeta fram förslag på lämpliga 

förebyggande tjänster  
 

 Ta fram funktionsprogram för det nya 
särskilda boendet 
 

 Se över möjligheter för en fast 
mötesplats riktad mot anhörigstöd och 
äldres hälsa  
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möjligheter. 

 

 

 Anhörigstödet inledes tillsammans 
med vårdcentralen samverkan i syfte 
att stärka äldres psykiska hälsa 
 

 Arbeta mot första-linjens socialtjänst 
tillsammans-med skolan och 
elevhälsan 
 

 Stärka samarbetet kring förebyggande 
arbete med primärvården  

Service med hög kvalitet, 
delaktighet och inflytande 
för kommuninvånare och 
andra intressenter 
 

Social Vård- och omsorgs 

ska följa Nykvarns 

kommuns 

kommunikationspoli

cy och riktlinje för 

service och 

bemötande 

 Redovisas i punktform 
 Se över rutiner kring klientbesök 

 

 Egenkontroll 

 
 Se över möjligheter till att 

implementera digitalt 

kommunikationshjälpmedel 
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 Implementering av elektroniska 

ansökningar – ekonomiskt bistånd 

Social Vård- och omsorgs 

ska ha hållbara och 

rättssäkra 

processer  

Väntetid i antal 

dagar från 

ansökningsdatu

m till första 

erbjudet 

inflyttningsdatu

m till särskilt 

boende, 

medelvärde 

 

Omsorgspersona

len på vardagar i 

boende med 

särskild service 

Redovisas i punktform 
 Införa LEAN inspirerade arbetssätt i 

handläggningsprocessen 

 

 Definiera behovet av befintliga och nya 
insatser inom individ och 

familjeomsorgen  

 

 Kompetensutveckling för IBIC och 

genomförandeplaner 

 

 Utveckla arbetet kring IBIC, myndighet 

och utförarsidan. Ha en uppföljande 

utbildning, se över systemet och hur vi 

arbetar 
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för äldre med 

adekvat 

utbildning, andel 

 

 

 

 Satsning på kompetensförsörjning som stödjer 

omställningen mot god och nära vård. 

 

 LSS-genomlysning och 

ansvarsfördelning av HSL-uppdrag 

 

 Införa dokumentationsombud 

 

 Ta fram stöd vid 

handläggningsprocessen samt 

användandet av standardiserade 

bedömningsinstrument som tex. BAS, 

ASI, FREDA. 

 

 Ta fram en gemensam 

egenkontrollsmall  
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 Öppna upp dialog med 

Arbetsförmedlingen gällande 

funktionskartläggningen 

 

 Skapa nya arbetsmarknadsinsatser i 

egen regi 

 
Social Förbättra dialogen 

och delaktighet för 

medborgarna med 

insatser från 

nämndens 

verksamheter 

Brukarnöjdhet 

särskilt boende  

Mål 55 % 
 
Brukarnöjdhet 

hemtjänsten 

Mål 90 % 
 
Brukarnöjdhet 

LSS  

Redovisas i punktform 
 Ta fram enkät till våra klienter följer 

med vid kommunicering. Utifrån 

Resultatet tas förbättringsåtgärder 

fram. 

 

 Husmöten/anhörig dialog/brukarmöte  

 

 Brukarundersökning via fokusgrupper, 

intervjugrupper 
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Mål 74 % 
 

 Ta fram enkät – mäta kvalitén på 

myndighetsutövning 

 

 Upprätta individuella 

arbetsmarknadsplaner för 

självförsörjning arbetsmarknaden  

Bevara naturresurser och 
biologisk mångfald 

Ekologisk Hållbart miljöarbete 

inom vård- och 

omsorgsverksamhet

er 

Ekologiska 

livsmedel i 

kommunens 

verksamhet, 

andel (%) 

 

Kvantitet av 

inköpta 

handskar och 

förkläden Antal 

(enligt PPM) 

Redovisas i punktform 
 Miljösortering i vård- och 

omsorgsverksamheter  

 

 Rätt användning av handskar och 

förkläden. Plastbanta. Genom 

utbildning i användning av handskar 

och förkläden (basala hygien). 
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Vård- och omsorgsnämnders målbild 2023 inkl. aktiviteter 
 

 
Strategiskt mål (KF) 

 

 
Hållbarhetsdimensi

on 

 
Effektmål (Vård- 

och 

 
Mått 

 
Kort beskrivning av planerade aktiviteter 

kopplade till målet 
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(ekonomisk, 
ekologisk eller 

social) 

omsorgsnämnden)  

Attraktiv organisation och 
effektiv verksamhet 

Social 

 
Medarbetare inom 

vård- och 

omsorgskontoret 

ska ha hållbart 

arbetsliv. 
 

Total 

sjukfrånvaro 

Mål 8% 
 
Korttidsfrånvar

o 

Mål 4,3% 
 

Långtidsfrånva

ro  

Mål 3,7% 
 

Medarbetareng

Redovisas i punktform 
 Regelbunden uppföljning av 

medarbetarenkätens resultat och dess 

handlingsplan för en förbättrad 

arbetsmiljö. 

 

 Medarbetarskapsprogrammet  

 

 Ta fram processrutin för första 

sjukfrånvaro tillfället för ett hållbart 

arbetsliv (projekt) 

 

 Öka svarsfrekvens HME genom att 

frigöra tid 
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agemang 

(HME-index) 

 

Ledarskapindex 

Mål 75% (HME)  

Antal 

tillsvidareanställ

da 

undersköterskor 

inom särskild 

boende med 

utbildning ska 

uppnå till minst 

Mål 80%.  

 

 Uppstart samarbete med gymnasier 

praktikanter) 

 

 Gemensam introduktion för vård- och 

omsorgskontoret 
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Ekonomisk Vård och omsorg 
ska ha tydliga och 
välförankrade 
processer och 
rutiner för ett ökat 
förbättringsarbete 

 Redovisas i punktform 
 Renodla behandlingsdel, ekonomisk 

översikt 

 

Ekonomi i balans för 
långsiktig ekonomisk 
stabilitet 

Ekonomisk Ökad budget och 
prognossäkerhet 

Vuxna 

biståndsmotta

gare med 

långvarigt 

ekonomiskt 

bistånd, andel 

(%) av 

befolkningen 

 

Kostnad 

Redovisas i punktform 
 Ta fram åtgärdsplaner vid negativa 

avvikelser, i samarbete med ekonom 

 

 Tydliggöra 

prestationsersättningsprocessen  
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funktionsneds

ättning LSS 

boende, 

kr/brukare 

Kostnad 

funktionsneds

ättning LSS 

daglig 

verksamhet, 

kr/brukare 

 

Kostnad 

ekonomiskt 

bistånd, kr/inv 

 

Nettokostnad 
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särskilt boende 

äldreomsorg, 

kr/inv 

 

Nettokostnad 

hemtjänst 

äldreomsorg, 

kr/inv 

Kostnad barn 

och 

ungdomsvård, 

kr/inv 

 

Kostnad öppna 

insatser barn 

och unga, 
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kr/inv 

 

Kostnad 

missbruksvård 

vuxna, kr/inv 
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7 Verksamhetsförändringar 
Ramarna har räknats upp/ner med 2,4 % och 4% inom äldreomsorgen. & 
Här ingår den generella ramkompensationen för löne- och 
prisantaganden, volymuppräkning samt några mindre riktade satsningar. 
Vidare har justeringar för kapitalkostnader gjorts. 

Kommunfullmäktige har i budgetbeslutet anslagit 224 697 tkr till 
nämnden    
8 Ekonomisk sammanställning 
Ekonomisk sammanställning – se nedanstående uppställningar. De avser 
Vård- och omsorgsnämndens verksamheter fördelade per ansvar, kontor, 
avdelningar och enheter. 
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Budgetram Vård- och omsorgsnämnd 
2023 2023 2023 

   Budgetram Prestationsersättning 

 Vård o omsorgsnämnd 697,0   

 Vård o omsorgskontoret 22 537,8   

 Myndighetsavdelning 1 450,7   

    Myndighet barn 22 750,0   

    Myndighet vuxen 143 364,7   

 Insatser IFO 1 438,4   

    Stöd och behandling vuxen   5 938 

 Lilla loppan 1 200,0 0 

 Kvarnen 0,0 0 

 Boendestöd Myndighet 0,0 0 

 Boendestöd IFO 0,0 0 

 Öppenvård  0,0 0 

    Integration 1 721,6   

    Arbetsmarknad 3 000,0   

 Insatser LSS 0,0   

    Gruppbostad M48 2 839,1 7 591,7 

    Gruppbostad T28 0,0 9 096,6 

    Servicebostad 0,0 5 346,4 

    Avlösar- och ledsagarservice 0,0   

    Sysselsättning  380,0 12 123,5 

    Torpet - socialpsykiatri SoL 0,0 4 126,6 

 Äldreomsorg 0,0   

 Särskilt Boende  630,6 
läggs ihop med raden 
nedan  

    Hemtjänst 23 529,2 41 380,7 

 Summa Vård och omsorgsnämnd 224 697,1 85 600 

 

9 Bilagor 
Bilagor ska biläggas VP och återrapporteras i verksamhetsberättelse och vid 

behov, i delårsrapport per den 31 augusti. Dessa bilagor är: 

Bilaga 1. Upphandlingsplan, 
Bilaga 2: Digitaliseringsplan, 
Bilaga 3: Plan för insyn och uppföljning av privata utförare, 



 

  27(35) 

Bilaga 4: Konkurrensplaner,  
Bilaga 5: Lokalplan 
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10 Källförteckning: 
Strategiskt mål: Attraktiv och trygg kommun att bo och verka i med hållbar tillväxt och 
samhällsbyggande 

Effektmål Mått Källa 

 
Strategiskt mål: Service med hög kvalitet, delaktighet och inflytande för 
kommuninvånare och andra intressenter  

Effektmål Mått Källa 

Förbättra dialogen och 
delaktighet för medborgarna 
med insatser från nämndens 
verksamheter 

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) Egen statistik 

Förbättra dialogen och 
delaktighet för medborgarna 
med insatser från nämndens 
verksamheter 

Brukarnöjdhet Särskilt boende 
 

Nationell brukarundersökning 

Förbättra dialogen och 
delaktighet för medborgarna 
med insatser från nämndens 
verksamheter 

Brukarnöjdhet Hemtjänst 

 
Nationell brukarundersökning 

Förbättra dialogen och 
delaktighet för medborgarna 
med insatser från nämndens 
verksamheter 

Brukarnöjdhet LSS  

 
SCB, övriga nationella brukarundersökning 

Vård- och omsorgs ska ha 
hållbara och rättssäkra 
processer 

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet 
inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde 

Kolada/RKA 

Vård- och omsorgs ska ha 
hållbara och rättssäkra 
processer 

Omsorgspersonalen på vardagar i boende med särskild service 
för äldre med adekvat utbildning, andel (%) 

Kolada/RKA 

 
Strategiskt mål: Bevara naturresurser och biologisk mångfald 

Effektmål Mått Källa 

Hållbart miljöarbete inom 
vård- och 
omsorgsverksamheter 

Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%) Egen statistik 

Hållbart miljöarbete inom 
vård- och 
omsorgsverksamheter 

Miljösortering inom kontorets verksamheter, andel (%) Egen statistik 

Hållbart miljöarbete inom 
vård- och 
omsorgsverksamheter 

Kvantitet av inköpta handskar och förkläden Antal Egen statistik 

 
Strategiskt mål: Attraktiv organisation och effektiv verksamhet 

Effektmål Mått Källa 

Medarbetare inom vård- 
och omsorgskontoret ska 
ha hållbart arbetsliv.  

Total sjukfrånvaro  Egen statistik 

Medarbetare inom vård- 
och omsorgskontoret ska 
ha hållbart arbetsliv. 

Korttidsfrånvaro Egen statistik 

Medarbetare inom vård- 
och omsorgskontoret ska 
ha hållbart arbetsliv. 

Långtidsfrånvaro (och totalt) Medarbetarenkäten 

Medarbetare inom vård- 
och omsorgskontoret ska 
ha hållbart arbetsliv. 

Medarbetarengagemang (HME-index) Medarbetarenkäten 
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Medarbetare inom vård- 
och omsorgskontoret ska 
ha hållbart arbetsliv. 

Ledarskapindex (HME) Medarbetarenkäten 

Medarbetare inom vård- 
och omsorgskontoret ska 
ha hållbart arbetsliv. 

Medarbetare som anger att de kan rekommendera Nykvarns 
kommun som arbetsgivare 

Medarbetarenkäten 

Medarbetare inom vård- 
och omsorgskontoret ska 
ha hållbart arbetsliv. 

Antal tillsvidareanställda undersköterskor inom särskild boende 
med utbildning ska uppnå till minst 80%. 

Egen statistik 

 
 Strategiskt mål: Ekonomi i balans för långsiktig ekonomisk stabilitet 

Effektmål Mått Källa 

Ökad budget och 
prognossäkerhet 

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

Agenda 2030  

Ökad budget och 
prognossäkerhet 

Kostnad funktionsnedsättning LSS boende, kr/brukare Kolada/RKA 

Ökad budget och 
prognossäkerhet 

Kostnad funktionsnedsättning LSS daglig verksamhet, 
kr/brukare 

Kolada/RKA 

Ökad budget och 
prognossäkerhet 

Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv Kolada/RKA 

Ökad budget och 
prognossäkerhet 

Nettokostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv Kolada/RKA 

Ökad budget och 
prognossäkerhet 

Nettokostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/inv Kolada/RKA 

Ökad budget och 
prognossäkerhet 

Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv Kolada/RKA 

Ökad budget och 
prognossäkerhet 

Kostnad öppna insatser barn och unga, kr/inv Kolada/RKA 

Ökad budget och 
prognossäkerhet 

Kostnad missbruksvård vuxna, kr/inv Kolada/RKA 
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1 Inledning 
Kommunens inköp ska bidra till en likvärdig och god service för alla medborgare. Behovet 
av varor, tjänster och entreprenader ska tillgodoses genom ett inköpsarbete som 
säkerställer en balanserad riskexponering med rätt kvalitet till bästa möjliga pris.  

1.1 Kommunens struktur för inköp och upphandling 

Den övergripande riktningen för kommunens arbete med inköpsfrågor beskrivs närmare i 
styrdokumenten för inköp och upphandling. Dokumenten omfattar all anskaffning och 
samtliga inköp avseende varor, tjänster och entreprenader inom Nykvarns kommun.  

Styrdokumenten för inköp och upphandling är uppdelade i tre delar: 

- Policy för inköp och upphandling  
- Riktlinjer för inköp, upphandling och direktupphandling 
- Instruktioner för inköp och upphandling 

2 Upphandlingsplan – kommunens planeringsverktyg 
För att Inköpsfunktionen i samverkan med verksamheterna ska kunna: 

- tillgodose att avtal finns på plats i rätt tid  
- upprätta realistiska tid- och resursplaner för upphandlingsärenden,  
- säkerställa budget för genomförande 

så upprättas en upphandlingsplan inför varje nytt budgetår.  

Upphandlingsplanen ska omfatta samtliga upphandlingsärenden som har påverkan på 
respektive verksamhets ekonomi och resursplanering under det kommande året. I 
upphandlingsplanen anger respektive verksamhet samtliga upphandlingar, 
direktupphandlingar och avrop med omfattning över 100 000 kr.  

Avvikelser från upphandlingsplanen i form av akuta uppdrag hanteras löpande under året, 
vilket dock kan påverka prioriteringarna i den fastställda planeringen. Dessa uppdrag följs 
upp inom den årliga uppföljningen av upphandlingsplanen. Akuta uppdrag anmäls direkt 
till Inköpsfunktionen. 

3 Ansvar och genomförande 
Det är beställande chef enligt delegationsordningen som: 

- fattar de upphandlingsrelaterade besluten 
- ansvarar för att anmäla upphandlingsbehov i tid 
- tillser att budget och/eller tillgång till resurs (intern eller extern) för 

genomförande av behovsanalys, upphandling och implementering 
säkerställs. 



 

  3(5) 

 

Inköpsfunktionen sammanställer och hanterar kommunens samtliga upphandlingsärenden. 

4 Instruktion för att fylla i blanketten 

4.1 Genomförande av upphandling - uppskattad totalkostnad 

Ett upphandlingsärende kan bestå av flera delsteg. Ibland behöver man börja med att köpa 
in extern kompetens för exempelvis behovsanalys, kravställning eller en extern 
upphandlarkompetens. Budget för genomförande av ett upphandlingsärende måste alltså 
omfatta samtliga aktuella steg i upphandlingen.  

Detta påverkar i sin tur: 

- antal ärenden och tidsplaneringen i upphandlingsplanen, och 
- totalbudgeten för upphandlingsföremålet,  
 

Uppskattad totalkostand per upphandlingsärende skrivs in i formuläret. 
Om ingen extern kompetens kommer behöva anlitas, och upphandlingsärendet bör 
hanteras internt via inköpsfunktionen anges Uppskattad totalkostnad ”0 kr”, och Resursstöd 
(intern/extern) ”intern upphandlare”. 

4.2 Tid för genomförande av ett upphandlingsärende 

Då varje upphandlingsärende är unikt kan det på förhand vara mycket svårt att uppskatta 
exakt tidsåtgång för genomförande. Det gäller alltså att börja i tid. Dels påverkas 
upphandlingsprocesserna av att olika upphandlingsförfaranden har olika obligatoriska 
tidsfrister, dels på hur långt fram ärendet kommit i sin respektive behovsanalys. 
Sammanfattningsvis kan man säga att man åtminstone bör ta höjd inför genomförande av 
stora och/eller komplexa upphandlingsärenden. 
 
Schablonmässigt brukar man säga att: 

- en upphandling av normal storlek och komplexitet tar ca sex månader att 
genomföra 

- avrop via förnyad konkurrensutsättning tar ca tre månader att genomföra 
- avrop via rangordnat förfarande, eller via fördelningsnyckel, eller via 

DIS, eller en normalstor konkurrensutsatt direktupphandling tar ca en 
månad att genomföra. 

 
Dessa tider är som sagt bara en uppskattning. Beroende på förutsättningarna kan processen 
gå mycket fortare, eller ta länge tid, än så. 
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5 Upphandlingsplan 2023 – Vård- och omsorgskontoret 
Planerade upphandlingar för perioden 2023-01-01 – 2023-12-31 
 

Vad 
upphandlingen 
avser   
Ärendenamn  

Resursstöd 
(extern/intern) 

Uppskattad 
totalkostnad 
genomförande 
upphandling 
(Budget) 

Avtalets 
omfattning per 
år 

Starttid för 
inköp/upphand
ling 

Avtalsstart  Typ av avtal  Typ av 
upphandlingsfö
rfarande  

Ansvarig för 
upphandlingen 

Tjänst 
Verksamhetssyst
em 
 
 

Kravställare 
Intern 
upphandlare  
 

0 kr (5 +2+2 år)  
Ca 12 milj 
sammanlagt 

Q2 2022 Q1 2023 Upphandlingsko
ntrakt 

Egen 
upphandling  

Vård- och 
omsorgskontoret  
 

Vara  
 
Digitala lås 
hemtjänst 

Kravställare 
Intern 
upphandlare  
 

Oklart 3 år 
Oklart? 

Q1 2023 Q2 2023 Avropsavtal Avrop/beställnin
g från 
Inköpscentral  

Vård- och 
omsorgskontoret  
- Utförare 
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Planerade upphandlingar för perioden 2024-2025 
 

Vad 
upphandlingen 
avser   
Ärendenamn  

Resursstöd 
(extern/intern) 

Uppskattad 
totalkostnad 
genomförande 
upphandling 
(Budget) 

Avtalets 
omfattning 

Starttid för 
inköp/upphand
ling 

Avtalsstart  Typ av avtal  Typ av 
upphandlingsfö
rfarande  

Ansvarig för 
upphandlingen 

Vara  
 
Trygghetslarm 
ordinärt boende 

Kravställare 
Intern 
upphandlare  
 

Oklart 3 år  
Ca 1,1 milj/år? 

Q4 2023 Q3 2024 Avropsavtal Avrop/beställnin
g från 
Inköpscentral  

Vård- och 
omsorgskontoret  
- Utförare 

Tjänst 
 
Korttidsvistelse 
utanför det egna 
hemmet enligt 
LSS 9§6 p 

Kravställare 
Intern 
upphandlare  
 

Oklart Oklart Q1 2024 Q3 2024 Avropsavtal Avrop/beställnin
g från 
Inköpscentral  

  
Vård- och 
omsorgskontoret  
- Myndighet 

Tjänst 
 
Bemannings 
sjuksköterska 

Kravställare 
Intern 
upphandlare  
 

Oklart Oklart Q2 2023 Q4 2023 Avropsavtal Avrop/beställnin
g från 
Inköpscentral  

Vård- och 
omsorgskontoret  
- Utförare 
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Digitaliseringsplan 2023 
Digitalisering är en metod för verksamhetsutveckling där digitala lösningar 

används för automatisering eller innovation. 

Digitaliseringen förändrar vårt samhälle i grunden. Den påverkar hur vi lever 

och arbetar samt ger oss förutsättningar att göra sådant som tidigare inte 

varit möjligt.  

I Nykvarn tänker vi ”Digitalt först”! Det innebär att digitala lösningar är vårt 

förstahandsval när det är relevant och möjligt. 

En effektiv och innovativ offentlig sektor är av stor betydelse för att klara 

välfärdens utmaningar. Med hjälp av digitalisering ska vi möta 

medborgarnas behov snabbare och med högre kvalitet.  
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Nuläge och framtid 

Nykvarns kommun ska rustas för att ta vara på de möjligheter som 

digitaliseringen ger inom samhällsområdet Vård- och omsorg. På så sätt ska 

tillgänglighet och service till medborgarna och brukare öka. Demokrati och 

medborgarinflytande ska stärkas. Digitaliseringen gör det också möjligt att 

lämna kostnadskrävande och ineffektiva arbetssätt och omfördela resurser 

till insatser som stärker medborgarnytta och bidrar till en god arbetsmiljö. 

Digitaliseringen är en avgörande framtidsfråga som hör nära samman med 

kommunens attraktivitet, och varumärkesbyggande, för medarbetare, nya 

invånare, nya företag och besökare.  

Framtida utmaningar som kan ses idag kan komma att leda till förändrade 

processer i kommuners verksamheter och sätt att arbeta. Utmaningar som 

ligger i en allt äldre och ökande befolkning samt en högre takt och grad av 

teknikutveckling. Förändringarna kommer att ställa stora krav på ledning och 

styrning inom kommunens samtliga verksamheter, och man tror bland annat 

att de flesta tjänster inom kommuner ska kunna utföras när som helst under 

dygnet och via automatiserade funktioner. 

Utmaningarna och utvecklingsmöjligheterna berör inte bara teknikområdet 

utan lika mycket medarbetarnas utbildning och behov av 

kompetensutveckling. Digital kompetens innebär en integrering av kunskap, 

praktiska färdigheter och en öppen attityd till informationstekniken.  
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Digitaliseringens strategiska dimensioner - Riktning 

Digitalisering kan delas in i två aspekter av nytta: intern nytta eller extern 

nytta. Detta utgör en av två riktningar i ett tänkt fyrfältsdiagram. 

Den andra stapeln, eller riktningen, utgörs av huruvida aktiviteten är en 

exploatering av givna förutsättningar eller utforskande av nya möjligheter. 

Det vill säga, gynnar aktiviteten ökad effektivitet eller bidrar den till 

innovation. 

I organisationer som har en lägre digital mognad eller befinner sig i 

inledningen av sin digitaliseringsresa går effektivitet före innovation. 
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Plan för digital utveckling 2023 

 

Vikariehanteringsmodul CGI 

Syftet med utvecklingen är att införa en bemanningsmodul för alla utförare 

verksamheter inom vård- och omsorg i Nykvarns kommun - ett system som 

är modernt, användarvänligt och flexibelt, som förenklar och effektiviserar 

samtliga vikarietillsättningar och bidrar till bättre arbetsmiljö. Vård- och 

omsorg ser med modulen att effektivisera vikariebemanningen med hållbar 

resursplanering, kontinuitet och rätt kompetens inför varje vikariesatt 

arbetspass. 

Procapita/Lifecare 

Procapita är Tietos gamla version av verksamhetssystem inom 

socialtjänsten som nu fasas ute och ersätts av verksamhetssystemet 

Lifecare. De delar som fortfarande är kvar i det gamla verksamhetssystemet 

är funktionella men bygger på ålderstigen teknik samt har ett omodernt 

utseende.   

En viktig del i utvecklingen utav verksamhetssystemet Lifecare är att man 

fokuserar på att automatisera processer och minimera 

dubbeldokumentation. Detta i syfte att minska tidsåtgång samt minska det 

administrativa arbetet för medarbetarna. Procapita är mindre automatiserat 

medan Lifecare är mer automatiserat utifrån att Tieto har ett 

utvecklingsfokus på Lifecare moduler. Tieto Lifecare har kommit långt i 

arbetet om ett processbaserade arbetsflöden och ambitionen är att samtliga 

flöden ska vara processbaserad framgent. Tieto har en längre tid upphört att 

vidare utveckla Procapita, det har lett att verksamheter som än idag arbetar i 
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verksamhetssystemet Procapita inte har tydligt processflöde kopplad till nya 

lagkrav.  

Digitala lås i hemtjänsten 
 
Vård-och omsorg avser därför upphandla system med intelligenta nycklar 

och lås. Målsättningen är att förbättra säkerheten kring nyckelhanteringen, 

ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. Öka kvalitén, använda resurser 

mer effektivt och få en mer jämlik vård och omsorg genom införande av 

digital nyckelhantering. Vård- och omsorg kommer inte att upphandla 

låslösningar som öppnas med hjälp av 

mobiltelefoner utan kommer i första hand att välja annan lösning som 

uppfyller vård- och omsorgs krav och behov. 

 

 

Huvudområde Aktivitet/projekt Nyttobeskrivning Kostna
d 

Verksamhetssystem 

Vård- och 

omsorgskontoret 

 

 

 

 

Grundkonfiguration 

Lifecare IFO 

Lifecare Ekonomisk 

bistånd  

Lifecare Egna 

medel Lifecare 

Vuxna 

Lifecare 

Medborgartjänst 

Handläggare får god 

överblick och stöd i 

arbetsprocessen. 

Rätt val i 

ärendehanterings 

process. 

Underlättar 

handläggningen. 

Strukturerad 

Ca 

455 00

0 kr  
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(Mina Sidor)  

Lifecare Uppdrag 

IFO Utförare 

Lifecare 

Meddelande 

Lifecare 

Utskriftsadministra

tion 

Lifecare KIR 

Lifecare Generell 

utredning 

Lifecare 

schemaintegration 

från Heroma till 

Planering 

Lifecare 

Kundnummer 

dokumentation. 

Korta vägar för att 

hantera ärenden i 

systemet och mindre 

klick, minskar 

arbetsbelastning.  

Medborgartjänsten ger 

klienten möjlighet att 

följa sitt ärende på ett 

enkelt sätt. Ger 

klienten möjlighet att ta 

del av dokumentation, 

få information om 

fattade beslut.  

Tjänsten är tillgänglig 

under dygnets alla 

timmar och fungerar på 

dator, surfplatta eller 

smartphone. 

Medborgaren använder 

sig av e-tjänst om 

ansökan/anmälan om 

insats eller hjälp. 

Ansökan/anmälan 

skickas till 

verksamhetssystemet 
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för ärendehantering. 

Ger kommunen 

möjlighet att bygga 

sina egna 

mallar/blanketter/utskr

ifter i Lifecare som inte 

är standard. 

Vikariehanteringsm

odul 

Tilläggsmodul 

Heroma 

 

Bemanningsmodulen är 
i första hand att skapa 
förutsättningar för att 
tillförsäkra ökad 
kontinuitet för brukare 
genom mer kontrollerad 
vikariesättning. För att 
underlätta 
vikariehanteringen har 
vård och omsorg 
beslutat att införa en 
ny modul i Heroma som 
gör det enklare för 
vikarier att boka in sig 
på lediga arbetspass, 
och enklare för 
verksamhet att 
bibehålla kompetens 
och kontinuitet.  

Ca 

80 000 

kr 

Cambio Vårdlogistik  Cambio Vårdlogistik 

förenklar de manuella 

rutinerna i 

verksamheten. När 

Ca 

120 00

0 kr 
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rutiner och 

dokumentation 

digitaliseras undviks 

dubbeldokumentation 

för att exempelvis 

registrera åtgärder som 

genomförs. Med 

anpassade checklistor 

och automatiserat 

språkstöd ökar 

tillgängligheten till de 

checklistor och rutiner 

som personalen 

förväntas göra. 

Hemtjänsten Digitala lås Vård-och omsorg avser 
därför upphandla 
system med intelligenta 
nycklar och lås. 
Målsättningen är att 
förbättra säkerheten 
kring 
nyckelhanteringen 
inom hemtjänsten och 
ta vara på 
digitaliseringens 
möjligheter samt 
effektiviseringen.  
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1 Plan 

1.1 Inledning 

Fullmäktige ska varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamhet 
som utförs av privata utförare på uppdrag av kommuner och regioner. 

Kommunallagen ställer bland annat följande krav på kommunernas program för 
uppföljning av privata utförare: 

• kontrollera och följa upp verksamhet som enligt avtal drivs av en privat 
utförare, 

• genom avtal tillförsäkra sig information som gör det möjligt för 
allmänheten att få insyn, 

• se till att kommunala företag ger allmänheten insyn i verksamheter som 
de lämnar till privata utförare,  

• i fullmäktige besluta om ett program för varje mandatperiod med 
generella mål och riktlinjer när verksamheter drivs av privata utförare, 

• tillgodose en generell informationsskyldighet när enskilda kan välja 
mellan olika utförare. 

1.1.1 Privat utförare 

Begreppet privat utförare definieras i kommunallagen som en juridisk person 
eller enskild individ som har hand om vården av en kommunal angelägenhet. 
Kravet på program, uppföljning och insyn omfattar alla som utför kommunal 
verksamhet, oavsett om det är välfärdstjänster eller annan kommunal 
verksamhet. Programmet gäller all den verksamhet som upphandlats inom de 
flesta verksamhetsområden 

1.2 Program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av 
privata utförare  

För att kommunen ska kunna tillgodose att nödvändiga och relevanta avtal finns på plats i 
rätt tid skall en upphandlingsplan upprättas inför varje nytt budgetår.  

Plan för uppföljning av privata utförare ska omfatta de upphandlingar eller avrop som har 
påverkan på verksamhetens ekonomi och resursplanering (dvs. inte mindre 
verksamhetsinköp eller löpande beställningar). 
 

1.2.1 Kommunens verksamhetsuppföljningsprocess 

I sin verksamhetsuppföljningsprocess utgår kommunen från systemtiken från Nykvarns 
kommuns styrmodell, Budget för Nykvarns kommun och nämndernas verksamhetsplaner.  

I syfte att förenkla och enhetliggöra uppföljningsprocessen samt optimera resurser knutna 
till tjänstemannaärendeberedningen ingår bland annat nämndens Handlingsplan för insyn 
och uppföljning av privata utförare i verksamhetsplanen. Planen ska bilägga nämndens 
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verksamhetsplan samt följas upp och redovisas i samband med ordinarie 
rapporteringstillfällen. 

1.2.2 Nämndens uppföljningsansvar  

Varje nämnd ansvarar för uppföljning och kontroll inom sitt ansvarsområde och svarar 
också för att detta regleras i de avtal/uppdragsbeskrivningar som träffas med varje utförare. 
I avtalen ska det säkras att utföraren biträder kommunen vid uppföljning och utvärdering 
av verksamheten, lämnar nödvändiga statistikuppgifter samt rapporterar in nödvändiga 
uppgifter till kommunen, i nationella register eller till andra myndigheter. I uppföljningen 
kontrolleras att uppdrag utförs i enlighet med mål, uppdragsbeskrivningar, 
förfrågningsunderlag, anbud och avtal.  

1.2.3 Särskild granskning  

Förutom den regelbundna uppföljningen som ska presenteras i planen ska även särskild 
granskning inom vissa områden göras. Dessa områden utses antingen på förekommen 
anledning (till exempel ett samlat resultat av tidigare uppföljningar eller ny lagstiftning) eller 
efter beslut av nämnd eller ansvarig chef.   

1.2.4 Återkopling och insyn 

Uppföljningsresultat återkopplas till nämnden, utförare och allmänheten som ett led i att 
utveckla verksamheten i syfte att skapa utrymme för nya och förbättrade tjänster. 

1.3 Plan för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata 
utförare år 2023 

Enligt program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare 
ska varje nämnd följa upp de avtal som nämnden tecknat med privata utförare samt de 
uppdragsbeskrivningar som överenskommits med verksamheter i kommunens egen regi 
när de agerar i konkurrens med privata utförare. Varje nämnd ska med 
kommunfullmäktiges program som grund utarbeta en årlig plan för när och på vilket sätt 
avtal och verksamhet ska följas upp. Planen ska inkluderas i nämndernas 
verksamhetsplaner och följas upp och redovisas i samband med delårsrapportering och 
årsredovisning. 

1.3.1 Nämndens uppföljningsansvar  

Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområden är följande:  
 

• SoL/ÄO (äldreomsorg)  
• SoL/IFO (individ- och familjeomsorg)  
• SoL/OF (omsorg och funktionshindrade)  
• LSS  

 
Vård och omsorgsnämnden ansvarar för uppföljning och kontroll inom sitt ansvarsområde 
och svarar också för att detta regleras i de avtal/uppdragsbeskrivningar som 
Myndighetsavdelningen, i enligt gällande delegationsordning, träffas med varje utförare. I 
avtalen ska det säkras att utföraren biträder kommunen vid uppföljning och utvärdering av 
verksamheten, lämnar nödvändiga statistikuppgifter samt rapporterar in nödvändiga 
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uppgifter till kommunen, i nationella register eller till andra myndigheter. I uppföljningen 
kontrolleras att uppdrag utförs i enlighet med mål, uppdragsbeskrivningar, 
förfrågningsunderlag, anbud och avtal. 

1.3.2 Uppföljning 2023 

Under 2023 har vård- och omsorgsnämnden arbetat för att förbättra underlaget för 
uppföljning, bland annat genom att införa/kontrollera/förbättra följande delar.  

Uppföljningsresultat återkopplas till nämnden, utförare och allmänhet som ett led i att 
utveckla verksamheten i syfte att skapa utrymme för nya och förbättrade tjänster.  

Ramarna för uppföljningen ska sättas redan under upphandlingen av ett nytt ramavtal. 
Avtalen ska innehålla förutsättningar för en bra och ändamålsenlig uppföljning vilket 
innebär att de krav som ställs i avtalen ska vara relevanta och i möjligaste mån vara 
uppföljningsbara. Även leverantörens åtagande kopplat till uppföljningen behöver 
tydliggöras i varje enskild upphandling. Erfarenheter från de uppföljningar som genomförs 
ska också utgöra underlag för utvecklingsområden i kommande upphandlingar. 
 
Uppföljningen består av olika delar och nivåer. Löpande översiktlig uppföljning utgör 
basen för majoriteten av ramavtalen och sker på olika sätt kontinuerligt under året. Ibland 
finns det även skäl för omedelbar s.k. händelsestyrd uppföljning för att hantera och 
uppmärksammade brister och avvikelser. Efter en årlig riskbedömning fastställs 
fokusområden för kommande års plan, som innehåller ett urval av ramavtal och 
leverantörer som ska följas upp särskilt under året, utöver det löpande uppföljningsarbetet. 
 
Uppföljningen av externa utförare är i stor utsträckning riskbaserad vilket innebär att 
fördjupad uppföljning sker på de områden där det bedöms finnas störst risk för brister. 
Samtidigt är syftet också att i kommande rapportering i den mån det är möjligt även belysa 
branschen och samt det som fungerar väl i avtalen. 

Den översiktliga uppföljning syftar till att upptäcka områden och utförare där en fördjupad 
uppföljning behöver göras och består av följande delar: 

 
• Kontroll av om utföraren har tillstånd från IVO att bedriva stödboende.  
• Kontroll av tillsynsbeslut hos IVO  
• Kontroll av Lex Sara-anmälningar. 
• Referenstagning av tidigare placerande kommuner (Barn och Unga) 
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Verk- 
samhet 

Avtal Uppdragsbeskrivning Uppfölnings- 
metod 

 

Uppföljnings-
ansvar 

Tids- 
intervall 

för upp- följning 

Form för 
återkoppling 

Återkopplas 

Myndighet   Kontroll av om utföraren har 
tillstånd från IVO att bedriva 
stödboende.  
 
Kontroll av tillsynsbeslut hos 
IVO  
 
Kontroll av LEX Sara-
anmälningar.  
 
Referenstagning av tidigare 
placerande kommuner (Barn 
och Unga) 

    

 

Myndig- 
het 

 

SKR- HVB Barn och 
unga 2017 

SKR- HVB Vuxna 
med missbruk 2019 
 
TI 2021 - 1043 
Stödboende för vuxna 
med 
substansberoende 
alternativt 
psykiskafunktionsneds
ättningar        

HVB Stöd- 
boende 

 
 

Enhets- 
chef 

Löpande Avstämningsmö
ten, muntlig och 
skriftlig 
återkoppling 

Verksamhetsch
ef, utförare och 
nämnden 
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Verk- 
samhet 

Avtal Uppdragsbeskrivning Uppfölnings- 
metod 

 

Uppföljnings-
ansvar 

Tids- 
intervall 

för upp- följning 

Form för 
återkoppling 

Återkopplas 

TI 2021 - 1044 
SKR- 
HVB Vuxna med 
missbruk 2019 

Direktupphandling 

SKR:s ramavtal - 
Konsulentstödd 
familjehemsvård 2019 

Jourhem  Enhets- 
chef 

Löpande Avstämningsmö
ten, muntlig och 
skriftlig 
återkoppling 

Verksamhetsch
ef, utförare och 
nämnden 

TI 2020-1015E 
Kompletterande 
utredning i öppenvård 

TI 2020-1015C 
Familjepedagogiska 
insatser i hemmet 

TI 2020-1015A 
Omfattande 
familjebehandling i 
hemmet 

TI 2020-1015B 
Familjebehandling 

Öppenvårdverksamhet  Enhets- 
chef 

Löpande Avstämningsmö
ten, muntlig och 
skriftlig 
återkoppling 

Verksamhetsch
ef, utförare och 
nämnden 
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Verk- 
samhet 

Avtal Uppdragsbeskrivning Uppfölnings- 
metod 

 

Uppföljnings-
ansvar 

Tids- 
intervall 

för upp- följning 

Form för 
återkoppling 

Återkopplas 

Direktupphandling 

TI 2019-2041 
Korttidsvistelse 
utanför det egna 
hemmet enligt LSS 
9§6 p 

Direktupphandling 

Korttidsvisstelse  Enhetschef Löpande Avstämningsmö
ten, muntlig och 
skriftlig 
återkoppling 

Verksam- 
hetschef, 
utförare och 
nämnden 

Direktupphandling Bostad med särskild 
service 

 Enhetschef Löpande Avstämningsmö
ten, muntlig och 
skriftlig 
återkoppling 

Verksamhetsch
ef, utförare och 
nämnden 

 TI 2018-2080J 
 
TI 2018-2080G 
 
TI 2018-2080H 
 
Direktupphandling 
 

Korttidsboende ÄO  Enhetschef Löpande Avstämningsmö
ten, muntlig och 
skriftlig 
återkoppling 

Verksam- 
hetschef, 
utförare och 
nämnden 

 TI 2018-2080B 
 
TI 2018-2080E 
 
TI 2018-2080D 
 

Särskilt boende ÄO  Enhetschef Löpande Avstämningsmö
ten, muntlig och 
skriftlig 
återkoppling 

Verksam- 
hetschef, 
utförare och 
nämnden 
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Verk- 
samhet 

Avtal Uppdragsbeskrivning Uppfölnings- 
metod 

 

Uppföljnings-
ansvar 

Tids- 
intervall 

för upp- följning 

Form för 
återkoppling 

Återkopplas 

TI 2018-2080A 
 
Direktupphandling 
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1.4 Särskilda granskningar 

Förutom den regelbundna uppföljningen som ska presenteras i planen ska även särskild 
granskning inom vissa områden göras. Dessa områden utses antingen på förekommen 
anledning (till exempel ny lagstiftning) eller efter beslut av nämnd/respektive ordförande 
eller ansvarig chef. 

Riskanalys har gjorts genom en sammantagen bedömning utifrån tidigare uppföljningar av 
aktuella avtal, ramavtalens längd, genom inhämtande av information och synpunkter från 
berörda funktioner inom förvaltningen samt genom omvärldsbevakning. 
 
Fokusområde för uppföljningen 2023 kommer utifrån detta vara hur verksamheterna 
arbetar med det systematiska kvalitets- och förbättringsarbetet med särskilt fokus på 
egenkontroll och avvikelsehantering. 
 
Bedömning utifrån en riskanalys är vidare att ramavtalet för HVB för Barn och unga ska 
följas upp särskilt under året och ett urval av leverantörer har gjorts baserat på antal inledda 
placeringar sedan avtalsstart. 
 
Områden för fördjupning och metoder utformas med utgångspunkt i detta. Den 
kan exempelvis omfatta följande: 

• Kontroll av hur utföraren hanterat brister som framkommit vid tillsyn av IVO. 
• Kontroll av uppgifter som utföraren lämnat vid den översiktliga uppföljningen. 

• Kontroll av att utföraren lever upp till ett urval av ska-krav i avtalet. 

• Kontroll genom intervju med utförare och brukare. 
 

1.4.1 Särskild granskning 2023 
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Verk- 
samhet 

Avtal 
 

Uppdrags-
beskrivning 

Uppföljnings- 
Metod 

 
 

Uppföljnings-
ansvar 

Tids- 
intervall för 
uppföljning 

Form för 
Återkopp- 

ling 

Åter- 
kopplas  

 

Särskild 
granskning 
beslutad av 

Myndighet   Kontroll av hur utföraren 
hanterat brister som 
framkommit vid tillsyn av 
IVO. 
 
Kontroll av uppgifter 
som utföraren lämnat vid 
den översiktliga 
uppföljningen 
 
Kontroll av att utföraren 
lever upp till ett urval av 
ska-krav i avtalet. 
 
 

     

Myndighet Aktiv vård och boende 
AB 
Org.nr:559004-2569 
 
Humana stödboende 
Org.nr:556589-3767 

Vibor AB 
Org.nr:556455-8020 

Nytida stödboende 
Org.nr:5567351696 

HVB 
Stödboende 

 Enhetschef Löpande Avstämningsmöten, 
muntlig och 
skriftlig 
återkoppling 

Ansvar- 
ig verk- 
samhet 

Verksamhetschef, 
utförare och 
nämnden 
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Riande 
ABOrg.nr:556911-
1817 
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1 Konkurrensprogram 

Nykvarns medborgare och kunder ska erbjudas tjänster av god kvalitet och som präglas av 
kostnadseffektivt resursutnyttjande. Det är av underordnad betydelse om leverantören är 
kommunen, ett företag, en förening eller ett kooperativ. Därmed ska varje nämnd årligen 
konkurrenspröva den egna verksamheten och redovisa detta i ett konkurrensprogram vid 
detaljbudgeten.  
Syftet med konkurrensprövningen är att effektivisera och förbättra kvalitén i servicen 
gentemot medborgarna samt öka medborgarnas valmöjlighet och inflytande. 

1.1 Nämndens ansvar och uppdrag 

Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde är äldreomsorg, socialtjänst, verksamhet 

för personer med funktionsnedsättning, kommunal hälso- och sjukvård samt andra 

sociala frågor. Vidare fullgör nämnden kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen, 

lag om vård av unga, lag om vård av missbrukare i vissa fall, lag om stöd och service 

till vissa funktionshindrade, lag om assistansersättning, 2 & 9 §§ skuldsaneringslagen, 

lag om bostadsanpassningsbidrag, lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst. 

Nämnden fullgör även kommunens verksamhet beträffande arbetsmarknadsåtgärder 

och kommunal hyresgaranti. Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens 

tillståndsverksamhet enligt alkohollagen, samt fullgör kommunens tillsynsverksamhet 

enligt alkohollagen. 

1.2 Konkurrensutsättning 

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för myndighetsutövningen för hela 
ansvarsområdet som beskrivs i punkt 1.1 ovan. Enligt gällande lagstiftning är det inte 
tillåtet att via konkurrensutsättning låta annan aktör att utföra myndighetsutövningen. 

 

I nuläget finns valfrihetssystem enligt LOV (lagen om valfrihetssystem) inom 
hemtjänsten gällande så kallade servicetjänster. Exempel på servicetjänster är 
städning, tvätt och inköp. Dock finns inga aktuella andra utförare än kommunens 
hemtjänst i egen regi. 

1.3 Konkurrensprövning 

Vård- och omsorgsnämnden ger som ett första steg förvaltningen i uppdrag att i enlighet 

med kommunfullmäktiges beslut 2022, uppdraget att utreda kvalitetsmässiga och 

kostnadsmässiga konsekvenser av att konkurrensutsätta verksamheten i ett nytt särskilt 

boende. 

2 Konkurrensplan 2023, Utreda driftsformer för ett nytt 
särskilt boende 

Vård- och omsorgsnämnden ger som ett första steg förvaltningen i uppdrag att i enlighet 
med kommunfullmäktiges beslut 2022, uppdraget att utreda kvalitetsmässiga och 
kostnadsmässiga konsekvenser av att konkurrensutsätta verksamheten i ett nytt särskilt 
boende. Under förutsättning att kommunfullmäktige inte tidssätter utredningstiden, 
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bedömer förvaltningen att utredningen kan presenteras som första steg för vård- och 
omsorgsnämnden kvartal 4 år 2023, för att därefter presenteras för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. Eventuellt beslut om att föreslå faktisk konkurrensutsättning kan i så 
fall hanteras på nämndens sammanträde i början av år 2024. Förvaltningen bedömer att 
beslutet anses utgöra ett beslut av principiell karaktär och bör således slutgiltigt avgöras av 
även kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  

Utöver ovanstående bör utredningen göra överväganden utifrån följande teman: 
 

 Beskrivning av nuvarande verksamhet 

 Syfte med konkurrensprövning 

 Analys av konsekvenser kort och lång sikt 

 Risker på kort och lång sikt 

 Positiva respektive negativa effekter 

 Ekonomiska konsekvenser 

 Form för eventuell konkurrensutsättning 

 Marknadsförutsättningar för konkurrensutsättning 

 Förutsättningar och konsekvenser för uppföljning 

 Krav som bör ställas vid en eventuell konkurrensutsättning 
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1 Lokalplan 2023 för Vård- och omsorgsnämnden 

1.1 Syfte och bakgrund 

Nykvarns kommun ska tillgodose verksamheternas behov av ändamålsenliga och kostnadseffektiva 
lokaler. Kommunen ska eftersträva balans mellan tillgång och efterfrågan på lokaler. 
Verksamheternas behov varierar över tid och därför är det angeläget att ständigt anpassa 
lokalbeståndet efter det aktuella och förväntade behovet.  
 
Verksamheternas långsiktiga behov av lokaler ska uttalas i en lokalplan som respektive nämnd 
ansvarar för att årligen upprätta. Lokalplanen ska innehålla en analys av nämndens samlade 
lokalanvändning, behov av ytterligare lokaler och avveckling eller avställning av lokaler och ska 
omfatta behovet på kort sikt (ca 1 år), medellång sikt (5 år) och lång sikt (10 år).  
 

• Det 10-åriga perspektivet behövs för att kunna integrera verksamheternas lokalbehov i 
kommunens långsiktiga översiktliga planering.  

• Det femåriga perspektivet är den tidsperiod som behövs mellan beslut om förändring i 
lokalbeståndet, exempelvis byggande av en ny förskola, via detaljplan och projektering till 
det faktiska genomförandet.  

• Genom att löpande fånga upp behoven på lång och medellång sikt är tanken att behoven på 
kort sikt ska kunna begränsas till hastigt uppkomna, icke förutsägbara samt mindre 
förändringar i lokalbehovet.  
 

Nämndernas lokalplaner ska antas i samband med detaljbudget för att sedan ligga till grund för 
kommunens samlade lokalförsörjningsplan som tas under våren nästföljande år.  
 
Lokalförsörjningsplanen utgör sedan ett underlag i budgetarbetet kopplat tillbåde investerings- och 
driftbudgeten.  
 
Projekt som får tilldelade medel i budget inleds under kommande år. Det kan innebära att projekt 
som föreslås i nämndens lokalplan december 2023 genomförs först under verksamhetsåret 2025.  

1.2 Nämndens ansvar och uppgifter 

Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde är socialtjänst, verksamhet för personer med 

funktionsnedsättning, kommunal hälso- och sjukvård samt andra sociala frågor. Vidare 

fullgör nämnden kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen, lag om vård av unga, lag om 

vård av missbrukare i vissa fall, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, lag om 

assistansersättning, 2 & 9 §§ skuldsaneringslagen, lag om bostadsanpassningsbidrag, lag om 

färdtjänst och lag om riksfärdtjänst. Nämnden fullgör även kommunens verksamhet 

beträffande arbetsmarknadsåtgärder och kommunal hyresgaranti. Vård- och 

omsorgsnämnden fullgör kommunens tillståndsverksamhet enligt alkohollagen, samt fullgör 

kommunens tillsynsverksamhet enligt alkohollagen. 

1.3 Nämndens behov av verksamhetslokaler 

Antalet äldre ökar generellt i riket samt i Nykvarn de kommande åren. I Nykvarn förväntas 

antal personer 80 år och äldre, öka från 517 personer till 808 personer fram till och med år 



2031. Antal personer som är 65–79 år förväntas också öka fram till år 2031, dock i lägre 

omfattning än personer över 80 år, med motsvarande 176 personer. 

Kommunens särskilda boende Lugnet är fullbelagd och nämnden tillämpar externa 

placeringar för de som inte kan erbjudas plats på Lugnet. Förvaltningen bedömer att i väntan 

på att ett nytt särskilt boende ska bli klart att ytterligare utökat antal kommer att få sitt behov 

av särskilt boende tillgodosett via en extern placering. Kommunfullmäktige har beslutat i 

oktober 2022 om byggnation av nytt särskilt boende för äldre med 85 platser. I väntans på att 

boendet blir klart kommer nämnden att behöva kompensera för platsunderskottet genom att 

tillämpa externa placeringar utöver de platser som finns på Lugnet. Uppskattningsvis 

kommer det nya boendet kunna vara färdigställt år 2024/2025. De närmaste åren därefter 

fram till år 2028/2029 kommer troligen ett succesivt minskande platsöverskott råda, för att 

därefter åter gå till ett platsunderskott. Förvaltningen bedömer det behöver tas höjd för att 

planeringsprocesser inleds i tid kring hur platstillgången hanteras även efter att det nya 

särskilda boendet är färdigt. 

 

Dagverksamheten flyttade under 2022 till egna lokaler. Dagverksamheten bedrivs i av 

kommunen inhyrda lokaler, på Trädgårdsvägen 6. Dagverksamheten för äldre har under 2023 

möjlighet att utöka med verksamhet under ytterligare en dag per vecka. I dagsläget bedrivs 

dagverksamhet för äldre med inritning mot äldre med kognitiv svikt eller demenssjukdom. 

Förvaltningen undersöker behov av dagverksamhet för äldre med normal kognitiv förmåga. 

Ett sådant behov kan ställa ytterligare krav på lokal. Vidare så utreder förvaltningen möjlighet 

för samlokalisering i befintliga lokaler för exempelvis anhörigstöd. Vidare bedömer 

förvaltningen att det är lämpligt om överväganden görs gällande att på sikt samlokalisera 

dagverksamhet för äldre med det nya särskilda boendet för äldre. Förvaltningen kan se 

positiva kvalitetsaspekter gällande tillgänglighet och synergieffekter med en sådan lösning. 

Andra alternativ som förvaltningen ser kan ge motsvarande positiva effekter är att 

samlokalisering kan ske med hemtjänstverksamhet och/eller daglig verksamhet enligt LSS. 

 

Enligt socialtjänstlagen har nämnden ett utpekat ansvar gällande att bostäder/boendeformer 

skapas för de som har behov/insatser. Inom området bostad med särskild service enligt LSS 

(lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade), är detta ofta planeringsmässigt svårt. 

Dels kan bostäder inte av ekonomiska skäl skapas i väntan på någon ska flytta in, dels är det 

samlade behovet komplext att prognostisera på förhand. Förnärvarande finns 26 personer 

som har bostad med särskild service enligt LSS, antingen i form av gruppbostad eller 

servicebostad i kommunen. Utöver detta finns fyra personer som har bostad med särskild 

service genom extern placering. Med nuvarande årlig befolkningsökning, betyder det att cirka 

årligen tillkommer en ytterligare personer som behöver bostad med särskild service enligt 

LSS, förutsatta att belagda platser inte blir lediga. Med anledning av att full beläggning råder 

och



att behoven delvis tillgodoses via extern placering, finns skäl att accelerera 

planeringsprocessen under år 2023 för byggnation av ytterligare en gruppbostad. 

 

Gällande målgruppen bostad med särskild service i form av servicebostad finns 

förnärvarande 16 lägenheter som är fullbelagda. Ökad diagnostisering av neuropsykiatriska 

diagnoser och det faktum att befolkningsprognoser pekar på att antalet unga personer 

kommer att öka, talar för en ökad efterfrågan servicebostad. Under år 2023 bedöms att det 

behöver ses över möjligheten till utökning av lägenheter för servicebostad. Verksamheten för 

servicebostad har ökat i platser och kommer även behöva dela upp verksamheten till två 

separata enheter i syfte att undvika att det uppstår så kallad institutionell prägel i det aktuella 

området. Ökad efterfrågan gällande servicebostad bedöms stiga proportionellt med 

befolkningsökningen i kommunen. Vilket motsvara en ökningstakt med 1–2 platser per år.  

 

Autismgruppen, Estetgruppen och Solhöjden har i lokalplanen för år 2022 signalerat särskilda 

behov och förutsättningar gällande sitt lokalbehov. Dessa verksamheter har under våren 2022 

omlokaliserats till Trädgårdsvägen 4. Förvaltningen bedömer att det tidigare lokalbehovet är 

tillgodosett på kort och medellång sikt. 

 

Behovet av utökning gällande sociala kontrakt följer den generella befolkningsökningen på 

orten och förväntas att växa i proportion till befolkningsökningen. Migrationsverket har inte i 

skrivande stund presenterat konkreta tal för anvisningar av flyktingar på kommunnivå för år 

2023.  För länets del förväntas ca 1 900 kvotflyktingar vara aktuella för att fördelas på länets 

kommuner. Under förutsättning att fördelning sker enligt varje kommuns befolkningsstorlek, 

bör Nykvarns volym motsvara cirka 17–20 personer. Flyktingar från Ukraina enligt 

massflyktingsdirektivet, är osäkert till antal med hänsyn till att endast sju personer har år 2022 

fått sitt boende verkställt i modulhusen. I denna målgrupp har förhållandevis många tackat 

nej till boendet och självständigt löst sitt boende på annat sätt. Lokalbehovsmässigt går det 

inte på förhand bedöma om de anvisade är aktuella för placering på ett boende eller i en 

lägenhet, då det för förvaltningen är okänt på förhand om de anvisade består av 

ensamstående eller familjer. Detta får förvaltningen kännedom om i samband med att 

anvisningen verkställs. Med anledning av dessa osäkerhetsfaktorer finns behov av tillgång till 

de befintliga boenden primärt för ensamstående och fristående lägenheter för familjer. Med 

hänsyn till att befintliga boenden har viss merkapacitet, bedöms det primära behovet utgöras 

av tillgång till lägenheter. Utöver ansvingar behöver vård- och omsorg även ta höjd för 

eventuella biståndsbedömda beslut om sociala kontrakt. Under år 2023 bedöms att 

verksamheten i samverkan med NYBO behöver se över möjligheten till utökning av 

lägenheter för sociala kontrakt. 

 

Lokaler för myndighetsutövning och ledning/stab är nya och har inget behov av underhåll. 



 

 

 

 

Förvaltningen kommer under 2023 fortsätta att se över lokaliseringen av 

öppenvården och mötesplatsen, då mötesplatsen lokalisering påverkas av 

centrumomvandlingen. Vidare görs bedömningen att verksamheternas lokaler på 

Nedrebruket samt Trädgårdsvägen inte på sikt är ändamålsenliga i förhållande till 

behovet och kommer således de kommande åren att behöva bli föremål för en 

lokalmässig förändring. 

1.3.1 Kapacitet och prognoser 

För att på bästa sätt kunna möta framtida efterfrågan på verksamhetslokaler är det viktigt 

att lokalanalysen utgår ifrån flera parametrar för att säkerställa att den prognosticerade 

efterfrågan tillgodoses på bästa sätt. 

1.3.2 Platskapacitet 

Belagda platser och platskapacitet redovisas under punkt 1.6 

1.3.3 Befolkningsprognos 

Befolkningsprognosen beskriver den förväntade utvecklingen av befolkningen i olika 

åldrar. Lokalanalysen utgår från befolkningsprognosen på ett, fem och tio års sikt.  

Nykvarns kommun är under tillväxt och i befolkningsprognosen för 2022–2032 väntas 
antalet invånare i kommunen 2027 uppgå till cirka 13 749 (SCB). Det motsvarar en ökning 
om ca 18 % från dagens ca 11 670 invånare. För år 2032 prognostiseras invånarantalet 
uppgå till närmare 14 100 personer.  
 
Tillväxten innebär att behovet av kommunal service kommer att förändras framöver vilket 
bland annat påverkar behovet av lokaler. 
 
Aktuell befolkningsprognos för Nykvarns kommun  

 
 
Källa: SCB  
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1.4 Hyreskostnader 

Kommunen tillämpar internhyra för sina verksamhetslokaler. Hyresprincipen innebär att 

lokalkostnader ska betalas genom internhyror som ska motsvara självkostnaden.  

Hyrorna för resultatenheternas lokaler varierar kraftigt beroende på att lokalerna byggts vid 

skilda tidpunkter samt har olika underhållsbehov och förutsättningar. För att skapa 

likvärdiga förutsättningar för verksamheterna har lokalersättningen i skolpengen förts över 

centralt till respektive nämnd och den centrala fastighetsförvaltningen förhyr och betalar 

hyrorna för alla verksamhetslokaler. Detta innebär att resultatenheterna inte själva hanterar 

sina hyreskostnader. De har dock insyn i de faktiska kostnaderna för lokalerna och ges 

möjlighet till ökad kostnadsmedvetenhet och incitament för att effektivisera sitt lokal- och 

energiutnyttjande. 

Omvärldfaktorer som 9,7 % inflation (september 2022) och att styrräntan succesivt har 

höjts till 1,75 % kommer att orsaka ökade hyreskostnader. Enligt Riksbanken förväntas 

inflationen i landet under 2023, sjunka relativt snabbt. Riksbanken menar dock inte att 

detta innebär att priserna slutar stiga, men mer att de sluta stiga lika snabbt.  

I verksamheten är det troligt att vi fortsatt kommer se ökade hyreskostnader. 

1.5 Kommunens planarbete 

Flera stora nybyggnadsområden planeras inom kommunen. Det kommer att ta flera år 

innan områdena är fullt utbyggda och det är viktigt att anpassa den kommunala servicen 

innan ett nytt område är klart för att skapa en bra balans mellan tillgång och efterfrågan.  

Det är strategiskt viktigt att tidigt i detaljplanearbetena ta hänsyn till behovet av lokaler för 

kommunal service såsom förskolor, skolor och vårdboenden. I några av detaljplanerna 

finns förberett för framtida verksamhetslokaler medan det i andra områden behöver 

utredas ytterligare. 

En proaktiv lokalresursplanering syftar till att tydliggöra vilka verksamheter som behöver 

utökade verksamhetslokaler och var i kommunen det kan vara lämpligt att placera dessa. 

Det är även i det sammanhanget av vikt att se om en avveckling av vissa lokaler behöver 

ske till förmån för andra lägen och om privata verksamheter, såsom fristående förskolor 

och privata vårdboenden, har för avsikt att etablera sig i kommunen. 
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1.6 Befintliga verksamhetslokaler 

Lokal Verksamhet 

som nyttjar 

lokalen 

Belagda 

platser 

Kapacitet 

platser 

Lokalens standard 

(Låg/Bra/Mycket bra) och ev. 

önskemål om hur lokalen kan 

utvecklas 

Vårdhuset (inhyrd) IFO insatser 
7 8 Bra 

Lugnets äldreboende 
Särskilt boende 52 52 Låg 

Nedre bruket 

(inhyrd) Arbetsmarknad
sinsatser 

23 25 Låg 

Gruppbostad, 

Trädgårdsvägen 28 Boende enligt 
LSS 

5 5 Bra 

Gruppbostad, 

Maskinförarevägen 

48 
Boende enligt 
LSS 

5 5 Bra 

Satellitlägenhet 

Maskinförarev 60 

(tillhör 

Maskinförarevägen 

48) 

Boende enligt 
LSS 

1 1 Bra 

Serviceboende enligt 

LSS, Skogsvägen Boende enligt 
LSS 

16 16 Bra 

Stödboende SoL, 

socialpsykiatri, 

Trädgårdsvägen 
Boende enligt 
SoL 

5 5 Låg/Bra 

Daglig verksamhet 

Nedre bruket 

kooperativet (inhyrd) 

Daglig 
verksamhet 
enligt LSS 

12 19 Låg 

Daglig verksamhet, 

Solhöjden, 

Estetgruppen, 

Autismgruppen 

Trädgårdsvägen 

Daglig 
verksamhet 
enligt LSS 

20 13 Bra 

Daglig verksamhet 

Konferensen Mikael 

Wincklersväg 9 

Daglig 
verksamhet 
enligt LSS 

7 7 Bra 

Dagverksamhet 

Trädgårdsvägen 
Dagverksamhet 
för äldre enligt 
SoL 

14 20 Bra 
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Sysselsättning Lilla 

Loppan, Second 

Hand, 

Trädgårdsvägen 

Arbetsmarknad
/daglig 
verksamhet 
enligt LSS 

7 6 Bra 

Öppenvården 

Trädgårdsvägen 4 Insatser mot 
beroende 

- - Bra 

Mötesplatsen  
Integration - - Låg 

Modulhus (2 st.) 

Södertäljevägen 14 Integration 7 50 Bra 

Fristående villa (3 

st.), integration Integration 11 11 Bra 

Fristående lgh, 

sociala kontrakt Generella 
sociala behov 

72 77 Bra 

 

1.7 Lokalanalys kort sikt (1 år) 

Här beskrivs hur det framtida behovet av verksamhetslokaler/antal platser ser ut under det 

närmaste året. Fyll bara i för de verksamhetslokaler som ingår i nämndens 

verksamhetsområde.  

Verksamhet Behov 2023 Antal platser som ryms inom 

befintliga lokaler samt var 

Eventuella platser som inte 

ryms inom befintliga 

lokaler 

Vårdhuset (inhyrd) 7 8  

Särskilt boende, äldre 62 52 10 

Gruppbostad, LSS 10 10  

Servicebostad, LSS 17 16 1 

Stödboende SoL, 

socialpsykiatri 
5 5  

Daglig verksamhet, LSS 46 51  

Dagverksamhet för äldre 16 20  

Boende, integration 42 55  

Fristående lgh, sociala 

kontrakt 
74 77  
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1.8 Lokalanalys meddellång sikt (5 år) 

Här beskrivs hur det framtida behovet av verksamhetslokaler/antal platser ser ut fram till 

2027. Denna analys ska baseras på befolkningsökningen och andra faktorer som redovisats 

ovan. Fyll bara i för de verksamhetslokaler som ingår i nämndens verksamhetsområde.  

Verksamhet Behov 

2024 

Behov 

2025 

Behov 

2026 

Behov 

2027 

Behövs utökning av lokaler? När? 

Vårdhuset 

(inhyrd) 
7 8 8 8  

Särskilt 

boende, äldre 
67 72 77 82 

Kommunfullmäktige har beslutat oktober 2022 om 

byggnation av nytt särskilt boende för äldre med 85 

platser 

Gruppbostad, 

LSS 
11 12 13 14 

Planering för ny gruppbostad behöver inledas under 

år 2023 

Servicebostad, 

LSS 
18 19 20 21  

Stödboende 

SoL, 

socialpsykiatri 

6 6 7 7  

Daglig 

verksamhet, 

LSS 

46 47 48 49  

Dagverksamh

et för äldre 
18 20 22 24  

Boende, 

integration 
- - - - 

Går ej att bedöma, då utvecklingen till stor del beror 

på omvärldsfaktorer som snabbt kan ändras 

Fristående 

lgh, sociala 

kontrakt 

76 78 80 82  
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1.9 Lokalanalys lång sikt (10 år) 

Här beskrivs hur det framtida behovet av verksamhetslokaler/antal platser ser ut fram till 

2032. Denna analys ska baseras på befolkningsökningen och andra faktorer som redovisats 

ovan. Fyll bara i för de verksamhetslokaler som ingår i nämndens verksamhetsområde.  

Verksamhet Behov 

2028 

Behov 

2029 

Behov 

2030 

Behov 

2031 

Behov 

2032 

Behövs utökning av lokaler? När? 

Vårdhuset 

(inhyrd) 
9 9 9 9 10  

Särskilt 

boende, äldre 
85 90 95 100 105 År 2029 

Gruppbostad, 

LSS 
14 15 16 17 18 År 2032 

Servicebostad, 

LSS 
22 23 24 25 26 

Insatsen består av lägenheter av ca 2 

rumsstorlek. Vid år 2030 bör det finnas två 

kluster bestående av 12 lgh i varje. 

Stödboende 

SoL, 

socialpsykiatri 

8 8 9 9 10  

Daglig 

verksamhet, 

LSS 

50 51 52 53 54  

Dagverksamh

et för äldre 
26 28 30 32 34  

Boende, 

integration 
- - - - - 

Går ej att bedöma, då utvecklingen till stor 

del beror på omvärldsfaktorer som snabbt 

kan ändras 

Fristående 

lgh, sociala 

kontrakt 

84 86 88 90 92  
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1.10 Kostnadsuppskattning 

Här beskrivs när utökade driftskostnader och investeringskostnader förväntas. Detta är 

endast en uppskattning för att ge en fingervisning för kommande års budgetarbete, beslut 

om utökad driftkostnad och/eller investeringskostnad tas i respektive års budget. 

Verksamhet 2023  2024  2025  2026  2027  2028 2029 2030  2031 2032 

Särskilt 

boende 
 

200 

mkr 

investe

ringsk

ostnad 

        

Gruppbostad, 

LSS 
     

75 mkr 

investe

ringsk

ostnad 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2023-01-09 
Vård- och omsorgsnämnden 
Nykvarns kommun 

Harri Luukko 
Utvecklingsledare 
Telefon 08 555 011 52 
harri.luukko@nykvarn.se 

Tjänsteskrivelse -Delegationsordning för Vård- och 
omsorgsnämnden 
Diarienummer: VON/2023:18 

Förslag till beslut 

Nämnden beslutar följande: 

Att anta förvaltningens förslag till delegationsordning för vård- och 

omsorgsnämnden. 

Sammanfattning 

Förvaltningen föreslår att vård- och omsorgsnämnden ska anta en ny 

delegationsordning för att reglera beslutanderätten i verksamheten. 

Förslaget till ny delegationsordning innehåller kommungemensamma delar för 

administration, upphandling och ekonomi. Vidare innehåller förslaget anpassning 

till ny lagstiftning, förtydliganden och en anpassning till effektiv handläggning.  

 

Ärendebeskrivning 

Delegering innebär att nämnden ger någon i uppdrag att fatta beslut på 

nämndens vägnar i vissa ärenden. Besluten gäller på samma sätt som om 

nämnden själv skulle ha fattat dem. 

Det är upp till nämnden att avgöra i vilken utsträckning man ska överlåta sin 

beslutanderätt. 

Möjligheterna att delegera beslutanderätten har följande två syften: 
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 Att avlasta nämnden i rutinärenden. 

 Snabbare handläggning och kortare beslutsvägar för en effektivare 

kommunal förvaltning. 

Nämnden kan delegera beslutanderätt till utskott, ledamöter eller anställda enligt 

en delegationsordning. Delegeringen lämnas i enlighet med kommunallagens 

(2017:725), nedan KL, bestämmelser 6 kap 37–40 §§ samt 7 kap 5–8 §§. 

Beslutanderätten får enligt 6 kap. 38 § KL inte delegeras i följande slag av 

ärenden: 

 Beslut som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller 

kvalitet. 

 Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden 

med anledning av att beslut av styrelsen i dess helhet eller av 

fullmäktige har överklagats. 

 Beslut som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av 

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

 Beslut som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över 

till nämnden. 

 Beslut som enligt lag eller annan författning inte får delegeras, 

exempelvis enligt socialtjänstlagen (SoL) eller föräldrabalken (FB). 

Endast beslut som omfattas av kommunallagens definition av begreppet beslut 

kan delegeras. Detta innebär att beslut som faller utanför den definitionen anses 

utgöra verkställighet. Gränsen mellan delegering och ren verkställighet är inte 

alltid tydlig och nämnden kan behöva ta ställning till om ett ärende utgör 

verkställighet. 

Rent förberedande åtgärder eller rent verkställande åtgärder där det saknas 

utrymme för självständiga bedömningar anses inte utgöra beslut i 
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kommunallagens mening. Beslut där det föreligger alternativa lösningar och 

beslutsfattaren själv måste göra vissa överväganden eller bedömningar anses 

däremot utgöra beslut i kommunallagen mening. 

Förslaget till delegationsordning innehåller gemensamma och likadana delar för 

kommunens alla nämnder gällande administration, upphandling och ekonomi. För 

de delar vård- och omsorgsnämnden ansvarar för har förtydliganden gjorts 

gällande de delar som ej får delegeras till tjänsteperson. Syftet med detta är att 

öka användarvänligheten och tydligheten för tjänstepersoner.  

Vidare har tillägg gjorts gällande lagstiftning som tillkommit kring ”Lex lilla 

hjärtat”, exempelvis kring uppföljning av minderårigs vård enligt lagen om vård av 

unga i vissa fall (LVU). Det nya förslaget till delegationsordning innehåller även 

reglering kring provtagning av vårdnadshavare i samband med umgänge enligt 

LVU. 

I övrigt har ett fåtal delegationer tillförts som tidigare har saknat vidaredelegation 

från nämnden. I syfte att uppnå effektiv handläggning och korta beslutsvägar, har 

förvaltningen genomfört en översyn och föreslår i förslaget att vissa delegationer 

ändras gällande beslutsfattare. 

Bedömning 

Förvaltningen bedömer att förslaget till ny delegationsordning är anpassad till de 

lagförändringar som genomförts. I övrigt bedömer förvaltningen att det nya 

förslaget är tydligare för användare och underlättar en effektiv handläggning.  

Ekonomiska konsekvenser 

 

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.  
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Konsekvenser för barn och unga 

Ärendet medför inga konsekvenser för barn och unga. 

Ärendets beredning 

Vård- och omsorgskontoret 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – 2023-01-09 

Förslag till delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden 

Beslutet skickas till 

 Chefer vård och omsorg 

Tillståndsenheten Södertälje kommun 

Akten 

 

 

Liridona Rama 

Socialchef 

Harri Luukko 

Utvecklingsledare 

NYKVARNS KOMMUN 
Besöksadress: Centrumvägen 24 A 
Postadress: 155 80 Nykvarn 
Telefon: 08-555 010 00 
Fax: 08-555 014 99 
www.nykvarn.se
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1 Allmänt om delegation 

1.1 Syfte 

Det är upp till det beslutande organet att avgöra i vilken utsträckning man ska överlåta sin 

beslutsrätt. 

Möjligheterna att delegera beslutanderätten har följande två syften: 

• Att avlasta det politiska organet rutinärenden. 

• Snabbare handläggning och kortare beslutsvägar för en effektivare 

kommunal förvaltning. 

1.2 Innebörden av delegation 

Delegering innebär att nämnden ger någon i uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar i 

vissa ärenden. Besluten gäller på samma sätt som om nämnden själv skulle ha fattat dem. 

Nämnden kan återta delegationen, även för ett enskilt ärende, men detta får inte 

rättsverkan på redan fattade beslut. 

1.3 Bestämmelser kring delegation 

Nämnden delegerar beslutanderätt till utskott, ledamöter eller anställda enligt denna 

delegationsordning. Delegeringen lämnas i enlighet med kommunallagens (2017:725), 

nedan KL, bestämmelser 6 kap 37-40 §§ samt 7 kap 5-8 §§. 

Beslutanderätten får enligt 6 kap. 38 § KL inte delegeras i följande slag av ärenden: 

• Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller 

kvalitet. 

• Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med 

anledning av att beslut av styrelsen i dess helhet eller av fullmäktige har 

överklagats. 

• Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av 

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

• Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till 

nämnden. 

• Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 

1.3.1 Skillnad mellan delegering och verkställighet 

Endast beslut som omfattas av kommunallagens definition av begreppet beslut kan 

delegeras. Detta innebär att beslut som faller utanför den definitionen anses utgöra 
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verkställighet. Gränsen mellan delegering och ren verkställighet är inte alltid tydlig och 

nämnden kan behöva ta ställning till om ett ärende utgör verkställighet. 

Rent förberedande åtgärder eller rent verkställande åtgärder där det saknas utrymme för 

självständiga bedömningar anses inte utgöra beslut i kommunallagens mening. Beslut där 

det föreligger alternativa lösningar och beslutsfattaren själv måste göra vissa överväganden 

eller bedömningar anses däremot utgöra beslut i kommunallagen mening. 

Verkställighet behöver inte anmälas till vård- och omsorgsnämnden. 

1.4 Utformning av delegationsbeslut 

Ett delegationsbeslut ska vara skriftligt. Det ska i beslutet framgå när beslutet togs, att 

beslutet är taget på nämndens vägnar samt vilken delegation beslutet vilar på. 

I normalfallet ska delegaten skriva ett delegationsbeslut. I vissa fall kan det dock räcka med 

en undertecknad handling om det tydligt framgår av handlingen att det är ett 

delegationsbeslut. 

1.5 Anmälan av delegationsbeslut 

Alla delegationsbeslut ska som huvudregel anmälas till nämnden. 

Nämnden kan dock ange i delegationsordningen om ett delegationsbeslut inte behöver 

anmälas. Beslut som inte anmäls ska dock protokollföras särskilt. 

1.6 Allmänna delegeringsregler 

Överordnad chef äger rätt att fatta beslut i samtliga ärenden som delegerats till 

tjänsteperson vid ordinarie delegats frånvaro, vid jäv eller om delegaten överlämnar ärendet 

till denne. Den som har förordnats som vikarie för en viss tjänsteperson inträder som 

delegat istället för denne. 

Rätt att fatta beslut på delegering innebär inte att delegaten är skyldig att fatta beslut. Om 

delegaten anser ärendet svårbedömt eller av annan orsak inte vill besluta i ärendet kan det 

överlämnas till närmaste chef eller till nämnden för beslut. 

I dialog med innebär att delegaten bör rådgöra ärendet med annan funktion innan beslut. 

Nämnden får delegera sin beslutanderätt i ett visst ärende eller en grupp av ärenden till en 

enskild ledamot, ersättare eller en anställd i kommunen. Det är inte tillåtet att delegera till 

en uppdragstagare, konsult eller entreprenör. Tjänstepersoner kan inte fatta beslut 

gemensamt. Endast en tjänsteperson kan vara delegat i ett beslut. Det går inte heller att 

delegera till en grupp bestående av anställda och förtroendevalda att gemensamt fatta 

beslut, s.k. blandad delegering. 
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Vid nämndens ordförandes frånvaro inträder nämndens 1:e vice ordförande och nämndens 

2:e vice ordförande in som delegat i nämnd ordning. 

1.6.1 Jäv 

För att förhindra jäv får delegat inte fatta beslut i sådana ärenden vari delegaten kan anses 

jävig (se KL 6 kap. 28 § och 7 kap. 4 §). Beslut i ärende där delegat kan anses jävig ska av 

delegaten hänskjutas till överordnad eller till nämnden. 

1.6.2 Beslut vid förfall för ordinarie delegat 

Beslut som fattas av någon annan vid förfall/frånvaro för ordinarie delegat ska tas in i den 

ordinarie delegatens protokollsserie. 

1.6.3 Vidaredelegation 

Enligt kommunallagen är vidaredelegation tillåten. Detta innebär att socialchefen kan 

vidaredelegera uppdrag åt någon annan att fatta beslut på nämndens vägnar. 

Vidaredelegation är dock bara tillåten i ett steg, vilket innebär att den som tar emot en 

vidaredelegation inte kan delegera beslutanderätten vidare. 

Delegationsordningen anger vilken funktion som socialchefen vidaredelegerat 

beslutanderätten till. I vissa fall förekommer två funktioner, vidaredelegationen ges i dessa 

fall till båda funktionerna utan given ordning. 

Socialchefen kan fatta beslut om ändring av vidaredelegation utan beslut från nämnd. 

1.7 Vård- och omsorgsnämndens delegationsförteckning 

Nämnden har i beslut uppdragit till socialchefen eller annan delegat enligt denna 

förteckning att fatta vissa beslut inom nämndens verksamhetsområde enligt nedanstående 

förteckning. 

I delegationsförteckningen förekommer följande beslutsfattare: 

• Vård- och omsorgsnämndens ordförande 

• Kommundirektör 

• Socialchef 

• Dataskyddombud 

• Registrator 

• Handläggare 

När det i förteckningen anges obestämd chef, som exempelvis kontorschef, avdelningschef 

eller enhetschef, avser beslutanderätten den chef som ansvarar för berörd 

verksamhet/enhet. 
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Förekommande förkortningar Lag 

FL Förvaltningslag (2017:900) 

KL Kommunallag (2017:725) 

OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

TF Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 

ArkL Arkivlagen (1990:782) 

LKB Lag (2009:47) om vissa kommunala 

befogenheter 

LOU Lag (2016:1145) om offentlig upphandling 

MBL Lag (1976:580) om medbestämmande i 

arbetslivet 

RB Rättegångsbalken (1942:740) 

AB Allmänna bestämmelser 

LAS Lag (1982:80) om anställningsskydd 

KbL Kamerabevakningslag (2018:1200) 

 Hemvärnsförordningen (1997:146) 

GDPR Allmänna Dataskyddsförordningen EU 

2016/679 

AFS Systematiskt arbetsmiljöarbete, föreskrift 

(2001:1) 

 Säkerhetsskyddslag (2018 

:585) 

 Säkerhetsskyddsförordning (2018:658) 

ABVA Allmänna bestämmelser för vatten och 

avlopp KF, 2008-11-13. 

LAV Lagen om allmänna vatten, 2006:412 

LEH Lagen om kommuners och 

landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd 

beredskap (2016:544) 
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A. Administration 

 
Ärende Delegat Delegat, efter 

vidaredelegering 
Kommentar 

§A1 Brådskande ärende  

Beslut på nämndens vägnar i ärenden som är 

så brådskande att nämndens avgörande inte 

kan avvaktas 

Vård- och 

omsorgsnämndens 

ordförande 

 

 Kommunallagen 

6 kap. 39 §.  

Ersättare för vård- och 

omsorgsnämndens ordförande 

träder in endast vid sjukdom eller 

semester 

§A2 Representation och uppvaktning av 

ledamöter och ersättare i nämnden 

Vård- och 

omsorgsnämndens 

ordförande 

 Ersättare för Vård- och 

omsorgsnämndens ordförande 

träder in endast vid sjukdom eller 

semester 

§A3 Deltagande i kurser och konferenser för 

ledamöter och ersättare i nämnden 

Vård- och 

omsorgsnämndens 

ordförande 

 Ersättare för Vård- och 

omsorgsnämndens ordförande 

träder in endast vid sjukdom eller 

semester 

§A4 Bevilja tjänsteresa (studiebesök eller liknande) 

utanför och inom EU för ledamöter och 

ersättare i nämnden  

Vård- och 

omsorgsnämndens 

ordförande 

 Ersättare för Vård- och 

omsorgsnämndens ordförande 

träder in endast vid sjukdom eller 
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Ärende Delegat Delegat, efter 

vidaredelegering 
Kommentar 

semester 

§A5 Bevilja tjänsteresa (studiebesök eller liknande) 

utanför och inom EU för anställda 

Kommundirektör   

§A6 Bevilja tjänsteresa (studiebesök eller liknande) 

inom Sverige 

Samtliga chefer med 

personalansvar 

  

§A7 Beslut att lämna ut handling med förbehåll Socialchef Enhetschef inom sin 

verksamhet 

Förbehåll kan exempelvis innebära 

yppandeförbud 

§A8 Avslag på begäran att få ta del av allmän 

handling   

Socialchef Enhetschef inom sin 

verksamhet 

Skriftligt beslut med 

överklagandehänvisning 

§A9 

 

Rättelse av myndighets yttrande eller beslut i 

enlighet med § 36 förvaltningslagen 

Socialchef  Beslutet avser rättelse av skrivfel och 

liknande 

§A10 Ändring av beslut i samband med överklagan Socialchef   

§A11 

 

Pröva om överklagande inkommit i rätt tid  Socialchef Nämndsekreterare vid begäran 

om offentlig handling 

Delegationen omfattar att ta 

ställning till om ändring av beslut 

ska ske eller inte, se ovan §A10 

§A12 Avvisa överklagande som inkommit för sent Kommundirektör Socialchef 

Kanslichef 
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Ärende Delegat Delegat, efter 

vidaredelegering 
Kommentar 

§A13 

 

Beslut om att avvisa skadeståndsanspråk samt 

övrig skadereglering 

Kommundirektör  Kanslichef 

Ekonomichef 

 

§A15 

 

Beslut om upplåtelse av nyttjanderätt, lös 

egendom 

Socialchef Avdelningschef inom sitt 

verksamhetsområde 

 

§A16 

 

Föra vård- och omsorgsnämndens talan, 

utfärda fullmakt att föra vård- och 

omsorgsnämndens talan inför domstol och 

andra myndigheter samt vid förrättningar och 

förhandlingar, motta delgivning och 

underteckna handlingar, tecknande av 

rättegångsfullmakt i mål och avge yttrande i 

ärenden eller mål vid domstol och andra 

myndigheter, samt med för vård- och 

omsorgsnämnden bindande verkan sluta 

förlikning, träffa överenskommelse om 

betalning av fordran, anta ackord och avvisa 

fordran upp till 10 prisbasbelopp.  

Socialchef Kanslichef träder in som 

ersättare  

 

Avdelningschef 

Delegationen omfattar att ta 

ställning till om beslut ska 

överklagas samt att i förekommande 

fall överklaga.  

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp 

innefattar också rätt att besluta att 

överklaga beslut och domar som 

innefattar ändring av delegatens 

beslut samt att avge yttrande till 

högre instans med anledning av 

överklagande av delegeringsbeslut 

samt besluta att ansöka om 

inhibition. Gäller inte i ärenden 

enligt KL 6 kap. 38 § till exempel av 

principiell beskaffenhet. 

§A17 Föra kommunens talan, utfärda fullmakt att 

föra kommunens talan inför domstol och 

Kommundirektör  Ekonomichef  
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Ärende Delegat Delegat, efter 

vidaredelegering 
Kommentar 

 andra myndigheter samt vid förrättningar och 

förhandlingar, motta delgivning och 

underteckna handlingar,  

och avge yttranden angående folkbokföring 

och taxering 

 

§A18 Avge yttrande till länsstyrelsen i enlighet med 

kameraövervakningslagen samt att föra 

kommunens talan, utfärda fullmakt att föra 

kommunens talan inför domstol avseende 

ärenden rörande kameraövervakning 

Kommundirektör 

 

Säkerhetschef 

Kanslichef 

 

§A19 Organisationsförändringar inom budgetram Socialchef   

§A20 

 

Beslut om rätt till tillgång, dataportabilitet, 

rättelse, radering och begränsning enligt 

dataskyddsförordningen 

Socialchef Kanslichef  

§A21 

 

Beslut om att anmäla personuppgiftsincident 

till tillsynsmyndighet 

Socialchef Avdelningschef Anmälan ska ske inom 72 h 

§A22 

 

Ingå personuppgiftsbiträdesavtal för vård- 

och omsorgsnämndens räkning 

Socialchef   
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Ärende Delegat Delegat, efter 

vidaredelegering 
Kommentar 

§A23 Beslut om polisanmälan vid misstanke om 

vissa brott mot underårig samt vissa grövre 

brott 

Socialchef Ansvarig avdelningschef 

Ansvarig enhetschef 

Enligt 12 kap 10 § Socialtjänstlagen 

(SoL) 10 kap 19–23§§ Offentlighets- 

och sekretesslagen (OSL) 

§A24 Beslut om polisanmälan av brott mot den 

egna verksamheten 

Socialchef Ansvarig avdelningschef 

Ansvarig enhetschef 

Enligt 12 kap 10 § Socialtjänstlagen 

(SoL) 10 kap 19–23§§ Offentlighets- 

och sekretesslagen (OSL) 

§A25 Beslut om polisanmälan vid misstanke om 

brott mot enskild med insatser enligt SoL, 

LVU, LVM eller LSS 

Socialchef Avdelningschef Enligt 10 kap 19–23§§ OSL 

§A24 Beslut om att gallra handlingar, som inte är 

definierade i Informationshanteringsplan 

Socialchef   

§A25 Utse arkivansvarig och arkivredogörare Socialchef   

§A26 Utse, entlediga och anmäla dataskyddsombud 

till Integritetsskyddsmyndigheten 

Kommundirektör  Varje nämnd är 

personuppgiftsansvarig 

§A27 Beslut om de handlingstyper som kan 

digitaliseras och ersättningsscannas 

Kommundirektör   

§A28 Beslut om klassificeringsstruktur och 

informationshanteringsplan för 

verksamhetspecifika stödprocesser, samt 

informationshanteringsplan för vård- och 

Socialchef   
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Ärende Delegat Delegat, efter 

vidaredelegering 
Kommentar 

omsorgsnämnden 

§A29 Beslut om upphävande av nämndens 

styrdokument som ersatts av annat 

styrdokument 

Socialchef   

§A30 Medelsansökningar till myndighet eller annan 

organisation 

Socialchef Avdelningschef inom sitt 

verksamhetsområde och 

budgetansvar 

Exempelvis ansökan om statsbidrag. 
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B. Upphandling 

 
Ärende Delegat Delegat, efter 

vidaredelegering 
Kommentar 

§B1 Beslut om upphandling med beräknat 

kontraktsvärde om maximalt 5 miljoner 

kronor för upphandling som rör vård- och 

omsorgsnämnden eller flera nämnder 

Socialchef 

 

 Berörs flera nämnder måste 

kanslichefen eller 

upphandlingsfunktionen rådfrågas. 

§B3 Beslut om upphandling av byggentreprenad 

med beräknat kontraktsvärde om maximalt 20 

miljoner kronor för upphandling som rör 

kommunstyrelsen och/eller flera nämnder 

Kommundirektör 

 

Samhällsutvecklings- och 

näringslivschef 

  

§B6 

 

Beslut om direktupphandling understigande 

tröskelvärdet för direktupphandling som rör 

vård- och omsorgsnämnden eller flera nämnder 

Socialchef 

 

Avdelningschef inom sitt 

verksamhetsområde 

Kanslichef 

Observera policy och rutiner för 

inköp och upphandling. 

Berörs flera nämnder måste 

kanslichefen eller 

upphandlingsfunktionen rådfrågas. 

§B10 Beslut avseende samordnade upphandlingar 

med andra kommuner och/eller 

inköpscentraler som rör vård- och 

omsorgsnämnden eller flera nämnder 

Socialchef 

 

 Berörs flera nämnder måste 

kanslichefen eller 

upphandlingsfunktionen rådfrågas. 
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C. Ekonomi 

 
Ärende Delegat Delegat, efter 

vidaredelegering 
Kommentar 

§C1 Placering av likvida medel i enlighet med 

kommunens finanspolicy och finansiella 

riktlinjer 

Kommundirektör 

 

Ekonomichef I övrigt enligt 

firmateckningsbeslut 

§C2 Upptagande av lån inom den ram som 

kommunfullmäktige årligen fastställer och 

i enlighet med kommunens finanspolicy 

och finansiella riktlinjer. Detta innefattar 

bland annat: 

Godkänna ändrade villkor vid 

konvertering av lån 

Nyupplåning samt omsättning av  

lån med de begränsningar som angivits i 

KF:s beslut om ramar för lån 

Beslut dels om att teckna ramavtal för 

derivatavtal, inkluderande ränteswapar 

och dels om affärsuppgörelse rörande 

ränteswap.  

Kommundirektör 

 

Ekonomichef I övrigt enligt 

firmateckningsbeslut 

§C3 Beslut om kassation och försäljning av lös 

egendom intill ett värde av högst tre (3) 

Socialchef Avdelningschef I dialog med ekonomichef 
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Ärende Delegat Delegat, efter 

vidaredelegering 
Kommentar 

prisbasbelopp 

 

E. Utskott 

 
Ärende Delegat Delegat, efter 

vidaredelegering 
Kommentar 

§E1 Individärenden Socialt utskott  Förutom de beslut som enligt 10 

kap 4 § SoL inte får delegeras. 

Beslut i alla individärenden som 

inte är delegerade på 

tjänstemannanivå, enligt beslut 

§ 51 Vård- och omsorgsnämnden 

2010-05-10 

(Endast beslutsföra med alla tre 

delegater närvarande) 

§E2 Beslut om omedelbart omhändertagande 

enligt 6 § LVU 

 

Socialt utskott Tjänstgörande ordförande Vidaredelegation till tjänstgörande 

ordförande endast om ärendet är 

så brådskande att utskottets 

avgörande inte kan avvaktas 
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Ärende Delegat Delegat, efter 

vidaredelegering 
Kommentar 

§E3 Beslut när man inte kan avvakta beslut 

från socialt utskott om hur vården av den 

unge ska ordnas, enligt 11 § 3 st. LVU 

 

Socialt utskott Tjänstgörande ordförande Vidaredelegation till tjänstgörande 

ordförande endast om ärendet är 

så brådskande att utskottets 

avgörande inte kan avvaktas. 

§E4 Medgivande och beslut om stadigvarande 

vård och fostran med stöd av 6 kap. 6 § 

SoL. 

Socialt utskott Tjänstgörande ordförande Vidaredelegation till tjänstgörande 

ordförande endast om ärendet är 

så brådskande att utskottets 

avgörande inte kan avvaktas. 

§E5 Övervägande av fortsatt vård och 

vårdnadsöverflyttning med stöd av 6 kap. 

8 § SoL, samt enligt 13 c § LVU 

Socialt utskott Tjänstgörande ordförande Vidaredelegation till tjänstgörande 

ordförande endast om ärendet är 

så brådskande att utskottets 

avgörande inte kan avvaktas. 

§E6 Godkännande av att en utländsk 

myndighet placerar ett barn i Sverige 6 

kap. 11 a § SoL 

Socialt utskott Tjänstgörande ordförande Vidaredelegation till tjänstgörande 

ordförande endast om ärendet är 

så brådskande att utskottets 

avgörande inte kan avvaktas. 

§E7 Beslut om placering av barn i utlandet 6 

kap. 11 b § SoL 

Socialt utskott Tjänstgörande ordförande Vidaredelegation till tjänstgörande 

ordförande endast om ärendet är 

så brådskande att utskottets 

avgörande inte kan avvaktas. 
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Ärende Delegat Delegat, efter 

vidaredelegering 
Kommentar 

§E8 Adoptionsmedgivande och återkallande 

av sådant medgivande 6 kap. 12 och 13 

§§ SoL 

Socialt utskott Tjänstgörande ordförande Vidaredelegation till tjänstgörande 

ordförande endast om ärendet är 

så brådskande att utskottets 

avgörande inte kan avvaktas. 

§E9 Beslut att neka samtycke till att ett 

adoptionsförfarande får fortsätta 6 kap. 14 

§ SoL 

Socialt utskott Tjänstgörande ordförande Vidaredelegation till tjänstgörande 

ordförande endast om ärendet är 

så brådskande att utskottets 

avgörande inte kan avvaktas. 

§E10 Beslut att föra talan om återkrav eller 

ersättning vid domstol 9 kap. 1 och 3 §§ 

SoL 

Socialt utskott Tjänstgörande ordförande Vidaredelegation till tjänstgörande 

ordförande endast om ärendet är 

så brådskande att utskottets 

avgörande inte kan avvaktas. 

§E11 Ansökan om vård med stöd av 4 § LVU Socialt utskott Tjänstgörande ordförande Vidaredelegation till tjänstgörande 

ordförande endast om ärendet är 

så brådskande att utskottets 

avgörande inte kan avvaktas. 

§E12  Beslut om hur vården av den unge ska 

ordnas och var denne ska vistas 11 § 

första och andra styckena LVU 

Socialt utskott Tjänstgörande ordförande Vidaredelegation till tjänstgörande 

ordförande endast om ärendet är 

så brådskande att utskottets 

avgörande inte kan avvaktas. 

§E13  Övervägande om fortsatt vård och om Socialt utskott Tjänstgörande ordförande Vidaredelegation till tjänstgörande 
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Ärende Delegat Delegat, efter 

vidaredelegering 
Kommentar 

vårdnadsöverflyttning 13 § LVU ordförande endast om ärendet är 

så brådskande att utskottets 

avgörande inte kan avvaktas. 

§E14 Övervägande av umgängesbegränsning, 

14 § tredje stycket LVU 

Socialt utskott Tjänstgörande ordförande Vidaredelegation till tjänstgörande 

ordförande endast om ärendet är 

så brådskande att utskottets 

avgörande inte kan avvaktas. 

§E15 Provtagning inför umgänge och 

upphörande av vård, enligt 32 a § LVU 

samt 32 b § LVU 

   

§E16 Upphörande av LVU-vården 21 § LVU, 

samt uppföljning av minderårigs vård 

enligt 21 b, 21 c § LVU 

Socialt utskott Tjänstgörande ordförande Vidaredelegation till tjänstgörande 

ordförande endast om ärendet är 

så brådskande att utskottets 

avgörande inte kan avvaktas. 

§E17 Beslut om att den unge ska ha kontakt 

med en särskilt kvalificerad 

kontaktperson eller delta i behandling i 

öppna former, 22 § LVU 

Socialt utskott Tjänstgörande ordförande Vidaredelegation till tjänstgörande 

ordförande endast om ärendet är 

så brådskande att utskottets 

avgörande inte kan avvaktas. 

§E18 Flyttningsförbud, övervägande om 

fortsatt flyttningsförbud samt tillfälligt 

flyttningsförbud, 24, 26 och 27 §§ LVU 

Socialt utskott Tjänstgörande ordförande Vidaredelegation till tjänstgörande 

ordförande endast om ärendet är 

så brådskande att utskottets 
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Ärende Delegat Delegat, efter 

vidaredelegering 
Kommentar 

avgörande inte kan avvaktas. 

§E19 Begäran om handräckning, 43 § 1 

punkten LVU 

Socialt utskott Tjänstgörande ordförande Vidaredelegation till tjänstgörande 

ordförande endast om ärendet är 

så brådskande att utskottets 

avgörande inte kan avvaktas. 

§E20 Ansökan om vård 11 § LVM Socialt utskott Tjänstgörande ordförande Vidaredelegation till tjänstgörande 

ordförande endast om ärendet är 

så brådskande att utskottets 

avgörande inte kan avvaktas. 

§E21 Omedelbart omhändertagande med stöd 

av 13 § LVM 

Socialt utskott Tjänstgörande ordförande Vidaredelegation till tjänstgörande 

ordförande endast om ärendet är 

så brådskande att utskottets 

avgörande inte kan avvaktas. 

§E22 När ett barns bästa kräver det, får 

socialnämnden förbjuda eller begränsa 

möjligheterna för en person som har sitt 

hem inom kommunen att i hemmet ta 

emot andras barn 5 kap. 2 § SoL 

Vård- och 

omsorgsnämnden 

Tjänstgörande ordförande Vidaredelegation till tjänstgörande 

ordförande endast om ärendet är 

så brådskande att nämndens 

avgörande inte kan avvaktas. 

§E23 Framställa att barnbidrag och 

underhållstöd, om det finns synnerliga 

skäl, ska utbetalas till den andre av 

Vård- och 

omsorgsnämnden 

Tjänstgörande ordförande Vidaredelegation till tjänstgörande 

ordförande endast om ärendet är 

så brådskande att nämndens 
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Ärende Delegat Delegat, efter 

vidaredelegering 
Kommentar 

föräldrarna, till en annan lämplig person 

eller till nämnden att användas för 

barnets bästa.16 kap. 18 § och 18 kap. 19 

§ SFB 

avgörande inte kan avvaktas. 

§E24 Överflytta faderskapsärende till 

socialnämnd i annan kommun, om det 

skulle avsevärt underlätta utredningen.2 

kap. 3 § FB 

Vård- och 

omsorgsnämnden 

Tjänstgörande ordförande Vidaredelegation till tjänstgörande 

ordförande endast om ärendet är 

så brådskande att nämndens 

avgörande inte kan avvaktas. 

§E25 Besluta att inte påbörja utredning eller att 

lägga ner påbörjad faderskapsutredning.2 

kap. 7 och 9 §§ FB 

Vård- och 

omsorgsnämnden 

Tjänstgörande ordförande Vidaredelegation till tjänstgörande 

ordförande endast om ärendet är 

så brådskande att nämndens 

avgörande inte kan avvaktas. 

 

F1. Allmänna beslut enligt Socialtjänstlagen 

 
Ärende Delegat Delegat, efter 

vidaredelegering 
Kommentar 

§F1A Beslut om att inleda och avsluta utredning Socialchef Ansvarig handläggare Enligt 11 kap 1 § SoL. 

När det ej är ett tydligt barn eller 

vuxenärende. 



 

  22(46) 

 

 
Ärende Delegat Delegat, efter 

vidaredelegering 
Kommentar 

§F1B Beslut om att utredning inte skall inledas, att 

inledd utredning skall läggas ned eller att 

utredning inte skall leda till någon åtgärd 

Socialchef Enhetschef inom sitt 

verksamhetsområde 

Enligt 11 kap 1 § SoL. 

När det ej är ett tydligt barn eller 

vuxenärende. 

§F1C Beslut om förlängd utredningstid Socialchef Avdelningschef inom sitt 

verksamhetsområde 

Enligt 11 kap 1 § SoL. 

§F1D Beslut om bistånd vid tillfälligt boende i 

annan kommun till exempel under 

semestervistelse 

Socialchef Enhetschef inom sitt 

verksamhetsområde 

Enligt 2 A Kap 3 § SoL. 

§F1E Beslut om att framställa om överflyttning av 

ärende till nämnd i annan kommun eller 

beslut om att ta emot ärende från annan 

kommun 

Socialchef Enhetschef inom sitt 

verksamhetsområde 

Enligt 2 A kap 10 § SoL. 

§F1F Till IVO ansöka om överflyttning av ärende 

då överenskommelse med annan kommun ej 

kommer till stånd 

Socialchef Avdelningschef inom sitt 

verksamhetsområde 

Enligt 2 A kap 11 § SoL. 

§F1G Till förvaltningsdomstol överklaga IVO:s 

beslut om överflyttning av ärende 

Socialchef Avdelningschef inom sitt 

verksamhetsområde 

Enligt 16 kap 4 § SoL. 

§F1H Beslut om bistånd i övrigt till ett värde av ett 

halvt prisbasbelopp (PBB) 

Socialchef Enhetschef inom sitt 

verksamhetsområde  

Enligt 4 kap 1 § SoL. 



 

  23(46) 

 

 
Ärende Delegat Delegat, efter 

vidaredelegering 
Kommentar 

§F1I Beslut om bistånd i annan form, upp till ett 

halvt PBB 

Socialchef Enhetschef inom sitt 

verksamhetsområde 

Enligt 4 kap 2 § SoL. 

§F1J Beslut att anmäla till överförmyndaren om 

behov av god man/förvaltare eller anmäla att 

behov av förvaltare ej föreligger 

Socialchef Enhetschef inom sitt 

verksamhetsområde 

Enligt 5 kap 3 § 1 & 2 p. 

Socialtjänstförordningen (SoF) 

§F1K Beslut att lämna ut uppgifter ur personregister 

till statliga myndigheter i forskningssyfte 

Socialchef  Enligt 12 kap 6 § SoL. 

 

  



 

  24(46) 

 

F2. Beslut om vuxenärenden enligt Socialtjänstlagen 

 
Ärende Delegat Delegat, efter 

vidaredelegering 
Kommentar 

§F2A Beslut om att inleda och avsluta utredning 

(vuxen) 

Socialchef Ansvarig handläggare Enligt 11 kap 1 § SoL. 

§F2B Beslut om att utredning inte skall inledas, att 

inledd utredning skall läggas ned eller att 

utredning inte skall leda till någon åtgärd 

(vuxen) 

Socialchef Enhetschef inom sitt 

verksamhetsområde 

Enligt 11 kap 1 § SoL. 

§F2C Beslut om placering av vuxen i familjehem, 

hem för vård eller boende (HVB) eller 

stödboende, samt eventuell placering 

tillsammans med barn 

Socialchef Enhetschef inom sitt 

verksamhetsområde 

Enligt 4 kap 1 § SoL. 

§F2D Beslut om upphörande av bistånd i form av 

vård i familjehem eller hem för vård och 

boende 

Socialchef Enhetschef inom sitt 

verksamhetsområde 

Enligt 4 kap 1 § SoL. 

§F2E Beslut om eftervårdsavtal i samband med 

placering av vuxen i hem för vård eller 

boende 

Socialchef Enhetschef inom sitt 

verksamhetsområde 

Enligt 4 kap 1 § SoL. 

§F2F Beslut om bistånd i form av 

öppenvårdsverksamhet för missbrukare 

Socialchef Ansvarig handläggare Enligt 4 kap 1 § SoL. 



 

  25(46) 

 

 
Ärende Delegat Delegat, efter 

vidaredelegering 
Kommentar 

§F2G Beslut om insatser i intern regi Socialchef Ansvarig handläggare Enligt 4 kap 1 § SoL. 

§F2H Beslut om insatser i extern regi Socialchef Enhetschef inom sitt 

verksamhetsområde 

Enligt 4 kap 1 § SoL. 

§F2I Beslut om hemtjänstinsatser Socialchef Ansvarig handläggare Enligt 4 kap 1 § SoL. 

§F2J Beslut om korttidsboende Socialchef Ansvarig handläggare Enligt 4 kap 1 § SoL. 

§F2K Beslut om växelvård Socialchef Ansvarig handläggare Enligt 4 kap 1 § SoL. 

§F2L Beslut om särskilt boende Socialchef Ansvarig handläggare Enligt 4 kap 1 § SoL. 

§F2M Beslut om skälig avgift Socialchef Ansvarig handläggare Enligt 8 kap 2–9 §§ SoL. 

 
  



 

  26(46) 

 

F3. Beslut om ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen 

 
Ärende Delegat Delegat, efter 

vidaredelegering 
Kommentar 

§F3A Besluta om försörjningsstöd, samt för 

livsföring i övrigt enligt norm och riktlinjer 

Upp till ett halvt PBB 

- Med villkor om praktik eller 

kompetenshöjande åtgärd. 

 

- Med vägrande av eller 

nedsättning av fortsatt 

försörjningsstöd. 

Socialchef Ansvarig handläggare Enligt 4 kap 1 & 4–5 §§ SoL. 

§F3B Besluta om försörjningsstöd, samt för 

livsföring i övrigt enligt norm och riktlinjer 

Upp till ett helt PBB 

- Med villkor om praktik eller 

kompetenshöjande åtgärd. 

 

- Med vägrande av eller 

nedsättning av fortsatt 

försörjningsstöd. 

Socialchef Enhetschef inom sitt 

verksamhetsområde 

Enligt 4 kap 1 & 4–5 §§ SoL. 

§F3C Beviljande av bistånd till betalning av skuld Socialchef Enhetschef inom sitt Enligt 4 kap 1 § SoL. 



 

  27(46) 

 

 
Ärende Delegat Delegat, efter 

vidaredelegering 
Kommentar 

upp till ett PBB verksamhetsområde 

§F3D Beslut om egetmedelskonto Socialchef Ansvarig handläggare Enligt 4 kap 1 § SoL. 

 
  



 

  28(46) 

 

F4. Ekonomisk ersättning 

 
Ärende Delegat Delegat, efter 

vidaredelegering 
Kommentar 

§F4A Beslut om ersättning till familjehem och 

jourhem enligt SKR rekommendationer. 

Socialchef Enhetschef inom sitt 

verksamhetsområde 

 

§F4B Beslut om ersättning till familjehem och 

jourhem utöver SKR rekommendationer. 

Socialchef Enhetschef inom sitt 

verksamhetsområde 

 

§F4C Beslut om ersättning till kontaktperson enligt 

SKR rekommendationer. 

Socialchef Enhetschef inom sitt 

verksamhetsområde 

 

§F4D Beslut om ersättning till kontaktperson utöver 

SKR rekommendationer. 

Socialchef Enhetschef inom sitt 

verksamhetsområde 

 

§F4E Beslut om ersättning till kontaktfamilj enligt 

SKR rekommendationer. 

Socialchef Enhetschef inom sitt 

verksamhetsområde 

 

§F4F Beslut om ersättning till kontaktfamilj utöver 

SKR rekommendationer. 

Socialchef Enhetschef inom sitt 

verksamhetsområde 

 

§F4G Beslut om övriga kostnader vid 

familjehemsplacering eller hem för vård eller 

boende upp till 1/4 PBB 

Socialchef Enhetschef inom sitt 

verksamhetsområde 

 

§F4H Beslut om övriga kostnader vid 

familjehemsplacering eller hem för vård eller 

boende upp till ett PBB SKR 

Socialchef Enhetschef inom sitt 

verksamhetsområde 

 



 

  29(46) 

 

 
Ärende Delegat Delegat, efter 

vidaredelegering 
Kommentar 

rekommendationer. 

§F4I Beslut om att ersättning för kostnader ska tas 

ut vid vård i familjehem och för hem för vård 

eller boende samt att efterge sådan 

ersättningsskyldighet 

Socialchef Enhetschef inom sitt 

verksamhetsområde 

Enligt 8 kap 1 § och 9 kap 2 och 4 §§ 

SoL. 

§F4J Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet 

upp till ett prisbasbelopp enligt 8 kap 1 § och 

9 kap 1 och 2 §§ SoL 

Socialchef Enhetschef inom sitt 

verksamhetsområde 

Enligt 9 kap 4 § SoL. 

§F4K Beslut om att underrätta försäkringskassa om 

nämnden ska uppbära pension och 

tilläggsbidrag för barn 

Socialchef Enhetschef inom sitt 

verksamhetsområde 

Enligt 8 kap 1 § SoL. 

§F4L Beslut om anmälan till försäkringskassa att 

nämnden ska uppbära sjukpenning för den 

som bereds vård i hem för vård eller boende 

eller familjehem enligt SoL som ger vård och 

behandling åt missbrukare av alkohol eller 

narkotika 

Socialchef Enhetschef inom sitt 

verksamhetsområde 

Enligt 3 kap 15 § Allmänna 

försäkringslagen. 

§F4M Beslut om framställan till försäkringskassa om 

ändring av betalningsmottagare för allmänt 

barnbidrag 

Socialchef Enhetschef inom sitt 

verksamhetsområde 

Enligt 8 kap 1 § SoL och 4 § 3 st. 

Lag om allmänt barnbidrag. 



 

  30(46) 

 

 
Ärende Delegat Delegat, efter 

vidaredelegering 
Kommentar 

§F4N Beslut om framställan till CSN om ändring av 

betalningsmottagare för studiehjälp 

Socialchef Enhetschef inom sitt 

verksamhetsområde 

2 kap 33 § 2 st 

Studiestödsförordningen 

 
  



 

  31(46) 

 

F5. Beslut enligt Socialtjänstlagen om barnärende 

 
Ärende Delegat Delegat, efter 

vidaredelegering 
Kommentar 

§F5A Beslut om att inleda och avsluta utredning om 

nämnden behöver ingripa till barns skydd 

Socialchef Enhetschef inom sitt 

verksamhetsområde 

Enligt 11 kap 1 och 2 §§ SoL. 

§F5B Beslut om att utredning inte skall inledas, att 

inledd utredning ska läggas ned eller att 

utredning inte skall föranleda någon åtgärd 

(barn) 

Socialchef Enhetschef inom sitt 

verksamhetsområde 

Enligt 11 kap 1 § SoL. 

§F5C Beslut om bistånd i form av kontaktperson/ 

kontaktfamilj, feriehemsvistelse 

a) att utse kontaktperson efter anmodan från 

tingsrätt i umgängesärende 

b) med övernattningsmöjlighet 

Socialchef Ansvarig handläggare 

 

a) Ansvarig handläggare 

 

b) Enhetschef inom sitt 

verksamhetsområde 

Enligt 4 kap 1 § SoL. 

§F5D Beslut om upphörande av kontaktperson/ 

kontaktfamilj, med övernattningsmöjlighet 

Socialchef Ansvarig handläggare Enligt 4 kap 1 § SoL. 

§F5E Beslut om placering eller omplacering av 

barn/ungdom i familjehem 

Socialchef Enhetschef inom sitt 

verksamhetsområde 

Enligt 4 kap 1 § SoL. 

§F5F Beslut om placering av barn/ungdom i hem 

för vård eller boende (HVB) eller stödboende, 

Socialchef Enhetschef inom sitt 

verksamhetsområde 

Enligt 4 kap 1 § SoL. 



 

  32(46) 

 

 
Ärende Delegat Delegat, efter 

vidaredelegering 
Kommentar 

samt eventuell placering tillsammans med 

vårdnadshavare 

§F5G Beslut om eftervårdsavtal i samband med 

placering av barn/ungdom i hem för vård 

eller boende 

Socialchef Enhetschef inom sitt 

verksamhetsområde 

Enligt 4 kap 1 § SoL. 

§F5H Beslut om uppföljning av ett barns eller 

ungdoms situation när utredning avslutas utan 

beslut om insats 

Socialchef Enhetschef inom sitt 

verksamhetsområde 

Enligt 11 kap 4 a § SoL. 

§F5I Beslut om uppföljning av ett barns situation 

efter placering upphört 

Socialchef Enhetschef inom sitt 

verksamhetsområde 

Enligt 11 kap 4 b § SoL. 

§F5J Beslut att anmäla till överförmyndaren om 

förhållanden beträffande förvaltning av 

underårigs tillgångar 

Socialchef Ansvarig handläggare Enligt 5 kap 3 § 3 p. SoF. 

§F5K Beslut om insatser i intern regi Socialchef Ansvarig handläggare Enligt 4 kap 1 § SoL. 

§F5L Beslut om insatser i extern regi Socialchef Enhetschef inom sitt 

verksamhetsområde 

Enligt 4 kap 1 § SoL. 

 
  



 

  33(46) 

 

G. Beslut enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 

 
Ärende Delegat Delegat, efter 

vidaredelegering 
Kommentar 

§G1 Begäran om förlängd tid Socialchef Enhetschef inom sitt 

verksamhetsområde 

Enligt 8 § LVU 

§G2 Beslut om att omedelbart omhändertagande 

enligt 6 § LVU ska upphöra 

Socialchef Enhetschef inom sitt 

verksamhetsområde 

Enligt 9 § 3 st. LVU 

§G3 Beslut om att begära polishandräckning för att 

genomföra beslut om vård eller 

omhändertagande enligt LVU 

Socialchef Enhetschef inom sitt 

verksamhetsområde 

Enligt 43 § 2 st. LVU 

§G4 Beslut rörande den unges personliga 

förhållanden i den mån beslutet inte är att 

hänföra till 11 § och 2 st LVU 

Socialchef Enhetschef inom sitt 

verksamhetsområde 

Enligt 11 § 4 st. LVU 

§G5 Beslut om hur rätt till umgänge med den unge 

skall utövas 

Socialchef Enhetschef inom sitt 

verksamhetsområde 

Enligt 14 § 2 st. 1 p. LVU 

När överenskommelse inte kan nås 

med förälder eller vårdnadshavare 

och i avvaktan på nämndens beslut 

§G6 Beslut om att den unges vistelseort inte ska 

röjas för förälder eller vårdnadshavare 

Socialchef Enhetschef inom sitt 

verksamhetsområde 

Enligt 14 § 2 st. 2 p. LVU 

§G7 Beslut om läkarundersökning Socialchef Enhetschef inom sitt 

verksamhetsområde 

Enligt 32 § 1 st. LVU 

Beslut om polishandräckning ska tas 



 

  34(46) 

 

 
Ärende Delegat Delegat, efter 

vidaredelegering 
Kommentar 

av utskottet 

 
  



 

  35(46) 

 

H. Beslut enligt lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 

 
Ärende Delegat Delegat, efter 

vidaredelegering 
Kommentar 

§H1 Beslut om att inleda utredning vid kännedom 

om att det kan finnas skäl för tvångsvård 

Socialchef Enhetschef inom sitt 

verksamhetsområde 

Enligt 7 § LVM 

§H2 Beslut om att utredning inte ska inledas eller 

inledd utredning ska läggas ned, alternativt 

övergå i en utredning enligt 11 kap 1 § SoL 

Socialchef Enhetschef inom sitt 

verksamhetsområde 

Enligt 7 § LVM 

§H3 Beslut om att ansöka hos förvaltningsrätten 

om förlängning av utredningstiden 

Socialchefen Enhetschef inom sitt 

verksamhetsområde 

Enligt 38 § LVM 

§H4 Beslut om läkarundersökning Socialchefen Enhetschef inom sitt 

verksamhetsområde 

Enligt 9 § LVM 

§H5 Beslut om att begära polisens hjälp för att 

föra missbrukare till läkarundersökning 

Socialchefen Ansvarig handläggare Enligt 45 § 1 p. LVM 

§H6 Beslut om att begära biträde av polis för 

inställelse till vårdinstitution 

Socialchefen Ansvarig handläggare Enligt 45 § 2 p. LVM 

 
  



 

  36(46) 

 

I. Beslut enligt lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

 
Ärende Delegat Delegat, efter 

vidaredelegering 
Kommentar 

§I1 Beslut om personkretstillhörighet Socialchefen Ansvarig handläggare Enligt 1 och 7 §§ LSS 

§I2 Personlig assistans under 20 tim per vecka Socialchefen Ansvarig handläggare Enligt 9 § 2 p. LSS 

§I3 Ledsagarservice under 20 tim per vecka Socialchefen Ansvarig handläggare Enligt 9 § 3 p. LSS 

§I4 Biträde av kontaktperson under 20 tim per 

vecka 

Socialchefen Ansvarig handläggare Enligt 9 § 4 p. LSS 

§I5 Avlösarservice i hemmet under 20 tim per 

vecka 

Socialchefen Ansvarig handläggare Enligt 9 § 5 p. LSS 

§I6 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet Socialchefen Ansvarig handläggare Enligt 9 § 6 p. LSS 

§I7 Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 

utanför det egna hemmet i anslutning till 

skoldagen samt under lov 

Socialchefen Ansvarig handläggare Enligt 9 § 7 p. LSS 

§I8 Boende i familjehem eller bostad med 

särskildservice för barn och ungdomar som 

behöver bo utanför hemmet  

Socialchefen Enhetschef inom sitt 

verksamhetsområde 

Enligt 9 § 8 p. LSS 

§I9 Bostad med särskild service för vuxna eller 

annan särskild anpassad 

Socialchefen Enhetschef inom sitt 

verksamhetsområde 

Enligt 9 § 9 p. LSS 



 

  37(46) 

 

 
Ärende Delegat Delegat, efter 

vidaredelegering 
Kommentar 

bostad för vuxna 

§I10 Daglig verksamhet för personer i yrkes-

verksam ålder som saknar förvärvsarbete och 

inte utbildar sig 

Socialchef Enhetschef inom sitt 

verksamhetsområde 

Enligt 9 § 10 p. LSS 

§I11 Beslut att utbetala assistansersättning till 

annan person än den om är berättigad till 

insatsen 

Socialchef Enhetschef inom sitt 

verksamhetsområde 

Enligt 11 § LSS 

§I12 Beslut att lämna förhandsbesked Socialchef Avdelningschef inom sitt 

verksamhetsområde 

Enligt 16 § LSS 

§I13 Beslut om ersättning från vårdnadshavare Socialchef Enhetschef inom sitt 

verksamhetsområde 

Enligt 20 § LSS 

§I14 Beslut om nedsatta avgifter Socialchef Enhetschef inom sitt 

verksamhetsområde 

 

§I15 Teckna avtal för köp av verksamhet i annan 

kommun eller enskild verksamhet 

Socialchef Enhetschef inom sitt 

verksamhetsområde 

 

 
  



 

  38(46) 

 

J. Yttrande till allmän domstol och åklagare eller annan myndighet 

 
Ärende Delegat Delegat, efter 

vidaredelegering 
Kommentar 

§J1 Yttrande i körkortsärende Socialchef Ansvarig handläggare Enligt 3 kap 8 § och 5 kap 2 § 

Körkortsförordningen 

§J2 Yttrande i passärende gällande utfärdande av 

pass för barn utan vårdnadhavarens 

medgivande 

Socialchef Ansvarig handläggare Enligt 3 § 2 st Passförordningen 

§J3 Yttrande till tingsrätt gällande brott som kan 

leda till LVM 

Socialchef Enhetschef inom sitt 

verksamhetsområde 

Enligt 31 kap 2 § Brottsbalken 

§J4 Yttrande till åklagare vid åtalsprövning Socialchef Ansvarig handläggare Enligt 46 § LVM 

§J5 Yttrande enligt Lag med särskilda 

bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL), 

till åklagare eller tingsrätt 

Socialchef Enhetschef inom sitt 

verksamhetsområde 

Enligt 11 § 1 st. LUL 

31 § LUL 

33 § LUL 

§J6 Yttrande till annan myndighet vid tillsyn av 

verksamhet 

Socialchef Enhetschef inom sitt 

verksamhetsområde 

 

§J7 Yttrande inför förordnande av god man Socialchef Ansvarig handläggare Enligt 11 kap 16 § 2 st 

Föräldrabalken (FB) 

§J8 Anmälan om behov av offentligt biträde Socialchef Ansvarig handläggare  Enligt 3 § Lag om offentligt biträde 



 

  39(46) 

 

K. Beslut enligt Föräldrabalken (FB) 
 

Ärende Delegat Delegat, efter 
vidaredelegering 

Kommentar 

§K1 Godkännande av faderskapsbekräftelse Socialchef Ansvarig handläggare Enligt 1 kap 4 & 9 §§ FB 

§K2 Bedriva faderskapsutredning, dock ej beslut 

att inte påbörja utredning eller att lägga ner 

utredning 

Socialchef Ansvarig handläggare Enligt 2 kap 1,4–6 & 8–9 §§ FB 

§K3 Beslut om att väcka och föra talan i mål om 

faderskap 

Socialchef Ansvarig handläggare Enligt 3 kap 5,6 och 8 §§ FB 

§K4 Beslut att utse utredare i adoptionsutredning Socialchef Enhetschef inom sitt 

verksamhetsområde 

Enligt 4 kap 14 § FB 

§K5 Teckna och godkänna avtal mellan 

vårdnadshavare om vårdnad boende och 

umgänge 

Socialchef Ansvarig handläggare Enligt 6 kap 6, 14 a och 15 a §§ FB 

§K6 Yttrande till domstol inför beslut om 

umgängesstöd samt utse person som 

umgängesstöd 

Socialchef Ansvarig handläggare Enligt 6 kap 15 c § FB 

§K7 Beslut om att vissa åtgärder inom HSL och 

socialtjänst får vidtas 

Socialchef Enhetschef inom sitt 

verksamhetsområde 

Enligt 6 kap 13 a § FB 

§K8 Beslut om att utse utredare i mål och ärende 

om vårdnad, boende och umgänge 

Socialchef Enhetschef inom sitt 

verksamhetsområde 

Enligt 6 kap 19 § FB 



 

  40(46) 

 

 
Ärende Delegat Delegat, efter 

vidaredelegering 
Kommentar 

§K9 Godkänna avtal om underhållsbidrag som ska 

betalas för längre period än 3 månader 

Socialchef Enhetschef inom sitt 

verksamhetsområde 

Enligt 7 kap 7 § FB 

§K10 Avge yttrande i ärenden om godmanskap och 

förvaltarskap 

Socialchef Ansvarig handläggare Enligt 11 kap 16 § FB 

 
  



 

  41(46) 

 

L. Besvärsärende 

 
Ärende Delegat Delegat, efter 

vidaredelegering 
Kommentar 

§L1 Pröva om överklagande skett i rätt tid och 

avvisning av överklagande som kommit för 

sent 

Socialchef Enhetschef inom sitt 

verksamhetsområde 

Enligt 45 § Förvaltningslagen (FL) 

§L2 Ändring av beslut som myndigheten meddelat 

som första instans 

Socialchef Enhetschef inom sitt 

verksamhetsområde 

Enligt 37 § FL 

§L3 Överklagande och yrkande om inhibition när 

förvaltningsrätt eller kammarrätt ändrat 

nämndens beslut och detta beslut 

ursprungligen fattas av delegaten samt 

avgivande av yttrande i SoL, LSS, LVU och 

LVM ärenden där ursprungsbeslut fattas av 

delegaten 

Socialchef Enhetschef inom sitt 

verksamhetsområde 

Enligt 42 & 43 §§ FL 

§L4 Överklagande, yrkande om inhibition samt 

yttrande till förvaltningsrätt och kammarrätt i 

SoL och LSS, ärenden där ursprungsbeslutet 

fattats av nämnden 

Socialchef Enhetschef inom sitt 

verksamhetsområde 

Enligt 42 & 43 §§ FL 

§L5 Överklagan och yttrande i ärenden hos 

förvaltningsrätten, kammarrätten och Högsta 

förvaltningsdomstolen när nämnden är part i 

forma av sökande mot annan myndighet 

Socialchef  Enligt 42 & 43 §§ FL 



 

  42(46) 

 

 

M. Anmälan om utredning av missförhållande 

 
Ärende Delegat Delegat, efter 

vidaredelegering 
Kommentar 

§M1 Utredning och anmälan Lex Sarah till IVO Socialchef Utvecklingsledare 

 

Enligt 14 kap 7 § SoL 

§M2 Utredning och anmälan Lex Sarah till IVO Socialchef Utvecklingsledare 

 

Enligt 24 f § LSS 

§M3 Utredning och anmälan Lex Maria till IVO Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska 

 Enligt 3 kap 3 & 5 § 

Patientsäkerhetslag 
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N. Övrigt 

 
Ärende Delegat Delegat, efter 

vidaredelegering 
Kommentar 

§N1 Beslut om att underrätta Försäkringskassan 

om att nämnden ska uppbära bidragsförskott 

Socialchef Enhetschef inom sitt 

verksamhetsområde 

Enligt 2 § Förordning om 

bidragsförskott 

§N2 Dödsboanmälan enligt ärvdabalken (ÄB) Socialchef Ansvarig handläggare Enligt 20 kap 1 § 2 st. & 8 a § ÄB 

§N3 Beslut om bostadsanpassningsbidrag 

• upp till 2,3 gånger av ett 

PBB 

• avslag 

Socialchef Enhetschef inom sitt 

verksamhetsområde 

Enligt 5 § Lag om 

bostadsanpassningsbidrag (BaB) 

§N4 Ansöka om att rätten förordnar en 

boutredningsman 

Socialchef Enhetschef inom sitt 

verksamhetsområde 

Enligt 18 kap 2 § ÄB 

§N5 Beslut om riksfärdtjänst Socialchef Ansvarig handläggare Enligt 4 § Lag om riksfärdtjänst 

§N6 Beslut om kommunalhyresgaranti Socialchef Enhetschef inom sitt 

verksamhetsområde 

Enligt lag (2009:47) om vissa 

kommunala befogenheter 2 kap. 6 § 
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O. Tillståndsärenden 

 
Ärende Delegat Delegat, efter 

vidaredelegering 
Kommentar 

§O1 Beslut om stadigvarande serveringstillstånd 

till allmänheten, året runt eller årligen under 

viss tidsperiod 

Socialchef  Enligt 8 kap 2 § Alkohollag (AL) 

§O2 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till 

allmänheten, för enstaka tidsperiod eller 

enstaka tillfälle 

Socialchef Tillståndshandläggare 

Södertälje 

Enligt 8 kap 2 § AL 

§O3 Beslut om stadigvarande serveringstillstånd 

till slutet sällskap, året runt eller årligen under 

viss tidsperiod 

Socialchef  Enligt 8 kap 2 § AL 

§O4 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till 

slutna sällskap, för enstaka tidsperiod eller vid 

enstaka tillfälle 

Socialchef Tillståndshandläggare 

Södertälje 

Enligt 8 kap 2 § AL 

§O5 Beslut om utvidgning av serveringstillstånd Socialchef Tillståndshandläggare 

Södertälje 

Enligt 8 kap 2 § AL 

§O6 Beslut om tillstånd för servering till 

allmänheten på uteservering 

Socialchef Tillståndshandläggare 

Södertälje 

Enligt 8 kap 2 § AL 

§O7 Beslut med anledning av ansökan från 

konkursbo om att få fortsätta rörelsen 

Socialchef Tillståndshandläggare 

Södertälje 

Enligt 9 kap 12 § 2 st AL 
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Ärende Delegat Delegat, efter 

vidaredelegering 
Kommentar 

§O8 Beslut om att inleda och avskriva 

åtgärdsärende om eventuellt administrativt 

ingripande 

Socialchef Tillståndshandläggare 

Södertälje 

Enligt 9 kap 17–18 § § AL 

§O9 Godkännande av anmälan om förändring av 

verksamheter i något betydande avseende och 

av anmälan om betydande förändring i 

ägarförhållanden 

Socialchef Tillståndshandläggare 

Södertälje 

Enligt 9 kap 11 § AL 

8 kap 12 § AL 

§O10 Beslut om tillstånd att anordna 

provsmakning, stadigvarande eller vid enstaka 

tillfällen 

Socialchef Tillståndshandläggare 

Södertälje 

Enligt 8 kap 2 & 6 §§ AL 

§O11 Beslut om särskilt tillstånd för att anordna 

provsmakning, egenproducerat. 

Socialchef Tillståndshandläggare 

Södertälje 

Enligt 8 kap 2 & 6 §§ AL 

§O12 Beslut om catering Socialchef Tillståndshandläggare 

Södertälje 

Enligt 8 kap 4 § AL 

§O13 Beslut att anmäla brott mot 

ansvarsbestämmelserna i alkohollagen 

Socialchef  Enligt 11 kap AL 
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Missiv granskning behovsbedömning Nykvarn 2022 - ver SLUTLIG
            L7E6W-DSZBZ-XT62L-SVQ8N-AVFYP-JNCIB
            SHA-256
            99e7ff0c75c7c3e593c75cc972617455c474ed8ed8e16c82befca3898353025b
            
                                    
                                                                            Revisionens ordförande
                                            
                            
        
    

            
            
                
    
    
        
                
                    Intygande och samtycke
                

                
                    
                        Med min signatur godkänner jag innehållet och alla datum i följande dokument, som identifieras av en dokumentnyckel och sitt kryptografiska hashvärde.
                    

                    
                        Jag godkänner att mitt fullständiga namn, min IP-adress och mitt offentliga certifikat sparas och lagras digitalt i syfte att bevisa signaturens giltighet.                    

                    
                        Informationen inbäddas i signaturen och kommer att finnas tillgänglig för alla som har åtkomst till det signerade materialet.
                    

                    
                        Med min signatur godkänner jag det slutanvändaravtal (EULA) som gäller vid tiden för användningen av Penneo Digital signeringsplattform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokument signeras

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jag signerar dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på uppdrag av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnyckel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiska hashvärde : 
                                    

                                

                            

                        
                    

                

            

