
KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN

Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde medSocialnämnden ,Torsdag den 13
augusti 2020, kl 9:00. Näset, Lindesbergs kommunhus

Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare.
OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller
rakvatten!
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1. Information från ordförande    

2. Information från förvaltningen    

3. Heltidsarbete som norm  SN 
2018/165 

  

4. Redovisning av statistik Försörjningsstöd, 
Arbetsmarknadsenheten och 
Arbetsförmedlingen 

SN 2020/4   

5. Sammanställning ej verkställda beslut 
2020 kvartal 1  

SN 
2020/40 

  

6. Delegationsordning socialnämnden 2020 SN 
2020/52 

  

7. Kvalitetsdeklaration inom Vård och 
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SN 
2020/62 

  

8. Utvärdering av Socialnämndens arbete för 
en budget i balans 2020 

SN 
2019/44 

  

9. Uppföljning och analys juli 2020 för 
socialnämnden 

SN 
2020/39 

  

10. Upphävande av ordförandebeslut 2020-
03-26 gällande utdrag från 
Belastningsregistret  

SN 
2020/47 

  

11. Delegationsärenden     

12. Meddelanden     

13. Informationsärenden     



 

 

14. Övriga frågor     

     

 
 



Denna behandling har inget tillhörande dokument
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2020-05-25  SN 2018/165 

Socialförvaltningen 
Ebba Jansson 

ebba.jansson@lindesberg.se 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Socialnämnden 

Heltidsarbete som norm  

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Jonas Lindqvist informerar om arbetet gällande Heltidsresan inom 
Lindesbergs kommun.  

Kommunal och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har kommit överens 
om att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid. Välfärdens behov av 
kompetens behöver tryggas. Samtidigt behöver välfärdssektorn erbjuda 
attraktiva anställningar. Heltid som norm kan i förlängningen dessutom 
minska behovet av visstidsanställningar och leda till öka jämställdhet. 

Målet är att tillsvidareanställning på heltid är det normala vid nyanställning 
och att redan anställda medarbetare ska arbeta heltid i högre utsträckning än 
i dag. Heltidsarbete ökar det ekonomiska oberoendet och gör att fler klarar sin 
egen försörjning. När fler arbetar heltid uppstår dessutom positiva effekter 
för yrkenas attraktivitet, framtida kompetensförsörjning och jämställdhet. 

Lindesbergs kommun har en Handlingsplan, heltid inom Lindesbergs 
kommun. Planen ska stämmas av årligen fram till och med 2021-05-31. 

Madde Gustavsson Ebba Jansson 
Förvaltningschef Handläggare 

För kännedom: 

Förvaltningschef 
Verksamhetschef 



Heltid som norm!
Vi har erbjudit ökad sysselsättning till alla med start den 
dagen de går in i verksamhetsanpassade scheman.

Vi har kollat på effekterna av besluten som är tagna och vad 
de innebär för schemaläggningen i praktiken.

Vi är på gång att starta med fyra verksamheter. 
Två i vård och omsorg och två inom funktionsstöd.

Vi har förhandlat om en lok för nattpersonal med en 
förkortning till 34.33 som veckoarbetstid.

Bemanningshandboken är publicerad på Linnet.



Styrgruppen.
• Vi har tagit fram en bemanningshandbok som stöd till 

verksamheterna.
• LOK för vaken nattpersonal 34,33.
• Vi har publicerat frågor och svar på Linnet som 

inkommit till Heltidsresans epost.
• Vi har utökat styrgruppen med enhetscheferna för 

startgrupperna. Då de är de som måste driva processen 
framåt.

• Vi kommer till hösten starta referensgrupp där man kan 
samla olika verksamheter och chefer som kommer jobba 
i systemet och ha återkommande utvecklingsträffar.



Ökad sysselsättningsgrad
Resultatet av erbjudandet:

• Vård och omsorg ökade 10,54 årsarbetare

• Funktionsstöd ökade 5,26 årsarbetare



Schemaläggning i praktiken
• Delade turer?

• Vi kommer kunna minska dem i antal med att vi gör om nätter till 8 timmar 
och att all personal börjar jobba 2 av 4 helger.

• I funktionsstöd kan vi se en halvering av långa pass på helgen
när man går varannan helg i en verksamhet.

• Överanställa personal.

• Förskjutning av arbetstiden på dygnet.



Hur påverkas helgerna?
• 8 timmarspass blir svårt på helger och vissa vardagar då man behöver 

kunna mötas för arbetsplatsträffar och team-träffar.
• Helgerna skulle kunna innebära ensamarbete vid längsta passlängd 8 

timmar? Vilket vill undvika.
• Inom vård och omsorg kanske det handlar om behov av 8,5–9 timmars 

pass.
• De delade turerna som blir kvar varierar mellan 9-11 timmars längd.
• Inom funktionsstöd så kan det röra sig om att ha kvar 12-13 timmarspass 

men att vi kan minska antalet.
• Vi ser att man på helger skulle få en förbättring om man har kvar 9-10 

timmars längd på nattpassen i vissa verksamheter.



• Detta innebär att man inte kan låsa sig vid antal fridagar till 9 på all 
personal.

• Man behöver titta på varje verksamhet för sig och se vad konsekvensen blir 
men att ha som grund att vi garanterar 9 fridagar men det kan finnas 
verksamheter där det kan bli fler.

Fridagar?



Schemaprocessen.
Schemaförslagsfas:
• Här lägger personalen in sitt förslag för perioden, önskad semester övrig 

arbetstid så som utbildning och apt som är planerad.
Preliminär fas:
• I denna fasen skall personalen flytta de pass som inte finns behov av och 

försöka fylla behovet där det saknas. Här kan schemat bli klart och man 
kan om alla samarbetar och ger och tar. Man kan jobba med flera perioder 
så att man har ett preliminärt schema för resterande år om alla lägger in 
sina semestrar och övrig tid. Har man löst allt här behöver schemat inte gå 
vidare utan chef kan godkänna schemat.

• Annars tar bemanningsenheten över och slut ställer schemat.
Färdigt schema:
• Chef kontrollerar och beräknar till färdigt schema.



Multiaccessen.



Startgrupperna.
• Första schemaperioden börjar 26 oktober för FS och 9 november VoO.
• Jag har utbildat cheferna som en grund i Time care och i startgrupperna 

har vi valt att utbilda någon ur personalen som kan lära sig lite mer som ett 
stöd ute i verksamheten.

• Bemanningsenheten planerar för att kunna ta om hand om 
schemaläggningen.

• Samplaneringsytor.



Fortsättningen.
• Resterande grupper går in 18:de januari, 1:a februari, 15:de mars och 

29:de mars 2021.
• Vi har sagt att för att lära sig systemet så får man först och främst titta på 

filmerna om schemaläggning. Sen kan jag komma ut och visa och svara på 
frågor.

• Jag har börjat träffa vissa personalgrupper.
• Har börjat utbilda resterande chefer.



Det gäller att se framtiden 
bakom skogen.
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 Socialförvaltningen 
Johanna Stunz 
   
Johanna.Stunz@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Socialnämnden 
 

Redovisning av statistik Försörjningsstöd, 

Arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen 

Förslag till beslut 

Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Vi redovisar statistik från Försörjningsstöd från januari 2020 gällande bl.a 
hushållstyper, orsakskodning, antal aktuella barn och födelseland.  

 

Zila Conejeros redovisar arbetsmarknadsenhetens statistik för 2019 och 
beskriver vad resultatet av inkomna 245 ärenden blev. Vi har också gjort en 
analys av de 103 personer som återlämnats till försörjningsstöd – varför 
återlämnas de och hur kan Ame bedriva en verksamhet som motsvarar 
behovet?  

 

Vi presenterar även en del siffror från Arbetsförmedlingens statistik kring 
arbetslösheten i kommunen januari 2020.  

 

Madde Gustafsson Johanna Stunz 
Förvaltningschef Handläggare 

Bilagor: 

Redovisning av statistik Försörjningsstöd, Arbetsmarknadsenheten och 
Arbetsförmedlingen 



Försörjningsstöd januari 2020
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Sammanställning jan 2020

• 512 aktuella ärenden jan 2020 (fs+flykting)
• Största gruppen är ensamstående män utan barn, 

och i den gruppen är 50% utlandsfödda, näst största 
gruppen är ensamstående kvinnor med barn

• Det finns 570 barn aktuella
• Medeltid för bidragstiden är  22 månader för de som 

nu är aktuella
• Medelåldern är 40 år för den sökande



Orsakskodning jan 2020

248; 50%

120; 24%

59; 12%

16; 3%

4; 1%
8; 2%

12; 3% 0% 0%
21; 4% 5; 1%

Orsak och försörjningshinder

Arbetslösa Arbetshinder sociala skäl Sjukskrivna Arbete

Sjuk/akt ers Pension/äldre fs Föräldralediga Saknar barnomsorg

Utan fs-hinder EKB Etablering



Försörjningshinder antal beslut jan 2020 493 st.

• Det största försörjningshinder är arbetslöshet
• Näst största gruppen är arbetshinder sociala skäl, där 

man inte står omedelbart till arbetsmarknadens 
förfogande

• Den tredje största gruppen är sjukskrivning



Försörjningshinder arbetshinder sociala skäl -
orsak

Orsak; Missbruk; 
19; 19%

Orsak; Fysisk 
ohälsa; 22; 22%Orsak; Psykisk 

ohälsa; 59; 59%

Missbruk Fysisk ohälsa Psykisk ohälsa



Födelseland registerhållare i f-stöd ärende
38% Svenskfödda och 62% utlandsfödda

Födelseland 
reg.hållare; Sverige; 

195; 38%

Födelseland reg.hållare; 
Syrien; 70; 14%

Födelseland reg.hållare; 
Somalia; 67; 13%

Födelseland reg.hållare; 
Eritrea; 43; 9%

Födelseland reg.hållare; 
Irak; 32; 6%

Födelseland reg.hållare; 
Afghanistan; 32; 6%

Födelseland reg.hållare; 
Övriga; 73; 14%

Födelseland reg.hållare

Sverige Syrien Somalia Eritrea Irak Afghanistan Övriga



Födelseland hos registerhållare

• 62% av aktuella ärenden är registerhållaren 
utlandsfödd, 38 % är födda i Sverige (jan 2018 var det 
40%)

• Största gruppen av utlandsfödda är från övriga länder 
inklusive asylsökande, sedan kommer Syrien,  
Somalia, Eritrea, Afghanistan och Irak



Arbetslöshetsstatistik från Af jan 2020
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Jan 2020 i jämförelse med jan 2019
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Antal förhindrade

1 2
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JANURARI 2020 I JÄMFÖRELSE MED JANUARI 2019
ÖVRIGA INSKRIVNA VID ARBETSFÖRMEDLINGEN  - därav Arbetssökande med förhinder



Statistik från Arbetsmarknadsenheten



Totalt 245 avslutade ärenden på 
Arbetsmarknadsenheten mellan 190101-191231 
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Åter uppdragsgivare 103

Arbete

Studier 33

Aktivitet slut 16

Timanställning 10

arbete med stöd 7

avbrutit egen begäran 7

flyttat från kommunen 5

Övrigt, ej försörjningsstöd

Sjukskrivning 3

Uppsägning från ags sida 2



Vad betyder 103 personer åter till 
uppdragsgivare?
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Mer om avbrottsorsak
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Feb 2019
• Snickeri
• Serviceteam
• Ferier och 

praktiksamordning
• Medborgarservice i 

projektform
• All in i projektform
• Överenskommelse med 

LindeMaskiner
• Körkortsteori
• Kreativ verkstad
• Svenskundervisning
• Extratjänster

Feb 2020
• Snickeri
• Serviceteam
• Ferier och praktiksamordning
• Medborgarservice 
• All in i projektform
• Bilpool
• Överenskommelse med 

LindeMaskiner
• Överenskommelse med Röda 

korset
• Överenskommelse med 

Erikshjälpen
• Naturteamet
• Gemensam plan kring deltagare –

AME/SFI/Af/försörjningsstöd
• Resursjobb

Hösten 2020
• Snickeri
• Serviceteam inklusive Återbruk
• Ferier och praktiksamordning
• Medborgarservice 
• All in 
• Bilpool
• Överenskommelse med LindeMaskiner
• Överenskommelse med Röda korset
• Överenskommelse med Erikshjälpen
• Naturteamet
• Gemensam plan kring deltagare – AME/SFI/Af/försörjningsstöd
• Reursjobb
• Städlag
• Samverkansteamet
• Mottagningsteamet
• Digitala hubar
• Motivera Mera!
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 Socialförvaltningen 
Marlene Hedblad 
 0581-812 12 
marlene.hedblad@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Socialnämnd 
 

Ej verkställda beslut 2020 kvartal 1  

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden att besluta 
 Att sammanställningen avseende ej verkställda beslut kvartal 1 år 

2020 delges kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt Lagen som stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS).  
 
Om ett beslut inte verkställts inom tre månader ska kommunerna rapportera 
detta till IVO. Kommunerna rapporterar kvartalsvis. Om IVO bedömer att den 
enskilde har fått vänta oskäligt länge på att ett beslut ska verkställas kan 
myndigheten ansöka om utdömande av en särskild avgift hos förvaltningsrätten. 
 

 

Madde Gustavsson  Marlene Hedblad 
Förvaltningschef Handläggare 

 

 

Bilagor: 

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 1 2020  



Ej verkställda beslut - Kvartal 1 2020 (Socialnämnd)

Område Ej verkställda beslut Män
Q1

Kvinnor
Q1

Antal
Q1

Antal
Q4
2019

Antal
Q3
2019

Antal
Q2
2019

Antal
Q1
2019

Kommentar

Funktionsstöd Avlösare (LSS) 0 0 0 0 0 0 1

Bostad med särskild service
(LSS)

1 1 2 0 1 2 5

Daglig verksamhet (LSS) 0 0 0 1 2 2 1

Dagverksamhet (SoL) 0 0 0 0 0 0 0

Kontaktperson (LSS) 1 4 5 6 10 11 7

Ledsagare (LSS) 0 0 0 0 0 0 1

Stödfamilj (LSS) 0 1 1 1 1 2 1

Återrapporterade ärenden, som
blivit inrapporterade även
föregående kvartal

1 4 5 4 4 6 8

Beslut verkställda/avslutade inom
kvartalet

1 2 3 3 10 5 5

Korttidstillsyn för skolungdom
över 12 år (LSS)

0 0 0 0 0 0 0

Korttidsboende (LSS) 1 0 1 0 0 0 0

Individ och
familjeomsorg

Boendestöd 0 0 0 0 0 0

Ekonomiskt bistånd 2 2 4 2 1 1 1

Familjehemsplaceringar 0 0 0 0 0 0 0

Kontaktfamilj 0 0 0 0 0 1 1

Kontaktperson 1 0 1 0 0 2 1

Kontaktperson psykiatri 0 0 0 0 0 0 0

Övriga insatser 0 0 0 1 0 0 0

Återrapporterade ärenden, som
blivit inrapporterade även
föregående kvartal

0 0 0 0 0 1 1

Beslut verkställda/avslutade inom
kvartalet

0 1 1 0 2 0 1

Avslutade utan verkställighet 0 0 0 1 1 0 2

Vård och
omsorg

Dagverksamhet 0 0 0 0 0 0 0

Gruppboende 1 3 4 3 2 0 0

Korttidsboende 0 0 0 0 0 0 0

Vårdboende 0 4 4 5 3 0 0

Återrapporterade ärenden, som
blivit inrapporterade även
föregående kvartal

1 0 1 0 0 0 0

Beslut verkställda/avslutade inom
kvartalet

2 6 8 5 1 0 0

Hemtjänst 0 0 0 0 0 0 0

Trygghetslarm 1 0 1 0 0 1 0

Växelvård 3 1 4 1 0 0 0

sida 1 av 1 (2020-04-08)
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 Socialförvaltningen 
Ebba Jansson 
   
ebba-birgitta.jansson@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Socialnämnden 
 

Delegationsordning socialnämnden 2020 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
Anta förslag till reviderad delegationsförordning för socialnämnden daterad 
den 3 juni 2020. 
 
Ärendebeskrivning 

Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen i kraft. Förordningen gäller 
som lag i Sverige. Samtidigt upphörde den svenska personuppgiftslagen att 
gälla.  

 
Dataskyddsförordningen innebär ett ökat skydd för fysiska personers 
rättigheter och friheter. För personuppgiftsansvarig innebär den en del nya 
förpliktelser. I kommunkoncernen är vardera nämnd eller styrelse 
personuppgiftsansvarig myndighet.  
 
De nya rättigheterna för de registrerade medför att varje myndighet måste 
fatta beslut i en rad olika frågor om den registrerade begär ett registerutdrag, 
rättelse, radering, begränsning av behandling, dataportabilitet (överföring) 
eller att myndigheten inte behandlar personuppgifter efter invändning. Därtill 
måste personuppgiftsansvarig fatta beslut om t.ex. en personuppgiftsincident 
ska anmälas till Datainspektionen, om en konsekvensbedömning ska göras vid 
behandling av personuppgifter, att anta förteckning över myndighetens 
behandling av personuppgifter m.m. 

En ny kommunallag trädde i kraft den 1 januari 2018 och en ny 
förvaltningslag den 1 juli 2018. Kommunallagen, förvaltningslagen samt 
dataskyddsförordningen påverkar delegationsordningen genom att de medför 
ett behov av tillägg, vissa omskrivningar samt ändringar av 
paragrafhänvisningar, varför socialnämnden föreslås en revidering av 
delegationsordningen.  

Madde Gustafsson Ebba Jansson 
Förvaltningschef Handläggare 

För kännedom: 

Förvaltningschef  
Verksamhetschefer 
Utvecklingsstrateg 
Bilagor: 

Delegationsordning 
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Plan/program 

›› Riktlinje 

Riktlinje 

Regler och instruktioner  
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Förkortningar 

 
AB Allmänna bestämmelser 
AFL Lag om allmän försäkring 
AML Arbetsmiljölag 
AO Arbetsordning 
BrB Brottsbalk FB 

Föräldrabalk 
FS Funktionsstöd 
FvL FörvaltningslagFörvaltningslag 
HSL Hälso- och sjukvårdslag 
HVB Hem för vård eller boende 
IoF Individ och familj 
IVO Inspektionen för vård och omsorg 
KL Kommunallag 
LAS Lagen om anställningsskydd 
LOU Lag om offentlig upphandling 
LUL Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
LVM Lag om vård av missbrukare i vissa fall 
LVU Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 
LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
MAR Medicinskt ansvarig för rehabilitering 
MAS Medicinskt ansvar sjuksköterska 
OSL Offentlighets- och sekretesslag 
PA Personalavdelningen 
PSL Patientsäkerhetslag 
SFB Socialförsäkringsbalken 
SiS Statens institutionsstyrelse 
SKL Sveriges Kommuner och Landsting 
SN Socialnämnden 
SNAU Socialnämndens arbetsutskott 
SoL Socialtjänstlag 
SoF Socialtjänstförordning 
SOSFS Socialstyrelsens författningssamling 
TF Tryckfrihetsförordning 
VoO Vård och omsorg 
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Delegation från socialnämnden 

Enligt kommunallagen 6 kap 37 §  6 kap 33 -38 §§ får en nämnd eller styrelse uppdra åt 
ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller  åt en anställd hos kommunen att besluta 
på nämndens/styrelsens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Eller 
enligt 7 kap 5–8 §§ uppdra åt en anställd hos kommunen att besluta på 
nämndens/styrelsens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 

 
Delegation innebär medgivande att annan person får fatta beslut i nämndens ställe. 
Detta förutsätter ett förtroendeförhållande mellan nämnden och delegaten. Delegaten 
måste därför försäkra sig om att det beslut som denne ämnar fatta står I 
överensstämmelse med den allmänna inriktningen som nämnden kan ha gett uttryck 
för. 

 
Nämnden kan när som helst återkalla delegering. Det kan göras generellt men det kan 
också göras i ett särskilt ärende. 

 
Socialnämnden är oförhindrad att fatta beslut i alla till sociala utskottets delegerade 
ärenden som är slutligt utredda eller i övrigt färdigberedda inför ett sammanträde 
med nämnden. 

 
Om en ärendetyp inte finns med i delegationsordningen innebär det att beslut 
fattas av nämnden. 

 
Om inte annat anges omfattar delegationen såväl beslut om bifall, beslut om avslag 
som upphörande av insats. 

 
Delegationen anges med lägsta delegat. När beslut av delegaten inte kan 
avvaktas har överordnad rätt att fatta beslut i delegats ställe. 

 
Rätt att fatta beslut på delegation innebär inte att delegaten är skyldig att fatta beslut. 
Om delegaten anser ärendet svårbedömt eller av annan orsak inte vill besluta i ärendet 
kan ärendet överlämnas till överordnad eller till nämnd för beslut. 

 
Endast en person kan vara beslutsfattare. Beslut, yttranden och andra ärenden 
enligt delegationsordning ska därför undertecknas endast av delegaten. 

 
Besluten i denna delegationsordning får vidaredelegeras om inte annat anges. I 
beslut om vidaredelegation ska det anges vem som beslutar vid förfall för ordinarie 
delegat, om inte återgår delegationen till huvuddelegaten. Enligt 6 kap. 37 § 
kommunallagen ska beslut som fattats med stöd av vidaredelegation anmälas till 
huvuddelegaten. 

 
Huvuddelegaten anmäler samtliga beslut som fattats med stöd av denna 
delegationsordning till socialnämnden. Undantaget är personalfrågor som regleras i 
kapitel 5. Personalfrågor – kommunövergripande, då beslutet anmäls till respektive 
anställningsmyndighet, det vill säga respektive nämnd eller styrelse. 
Delegationsbeslut ska anmälas till kommunstyrelsen eller anställningsmyndigheten vid 
närmast följande sammanträde. 

Formaterat: Nederkant:  2 cm
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Kommunledningsstabens chefer (ekonomichef, personalchef samt näringslivschef) 
likställs med förvaltningschef. Den som utses till tillförordnad förvaltningschef har 
 

även rätt att fatta delegationsbeslut. 

 
Samma delegation som för delegat gäller för den som är tillförordnad eller vikarierar 
på den tjänst som delegationen avser. 

 
Gemensamma bestämmelser för delegation inom socialnämndens 
verksamhetsområden. Följande bestämmelser gäller: 

 
Att alla befattningshavare över den i rutinen angivna tjänstemannanivån inom 
verksamhetsområdet har samma delegationsrätt som underställd personal har, dock 
endast vid förfall för delegaten, 

 
att ställföreträdare har samma beslutanderätt som den ställföreträdde 
skulle haft, 
att socialnämnden kan återta delegats beslutanderätt, 
att socialchef har rätt att vidaredelegera ärenden i vilka han/hon har 
erhållit delegation från Socialnämnden eller Kommunfullmäktige, 
att redovisning med konsekvensbeskrivning skall rapporteras till 
socialnämnden när anslag är förbrukat, 
att endast en delegat kan fatta beslut i ett ärende, 
att delegat endast har beslutanderätt inom tilldelat (arbetsområde) 
ärende, samt 
att beslut av principiell karaktär aldrig kan fattas av delegat, utan alltid av 
socialnämnden, 
att alla beslut som fattats enligt s.k. kompletterande beslutanderätt 
(beslutanderätt enligt lag) skall anmälas till socialnämnden 

 
Ordförande, viceordförande eller annan ledamot nämnden har utsett, har rätt att 
besluta på Socialnämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens 
avgörande inta kan avvaktas, 6 kap. 39§ KL 

 
Brådskande beslut enligt LVU och LVM. Se kompletterande beslutanderätt, 

 
Punkterna som märkts med AO (arbetsordning) är verkställighetsbeslut som ska fattas 
enligt arbetsordning. Dessa beslut ska ej redovisas för nämnden. 

 

Kommenterad [EJ1]: Kolla upp 
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även rätt att fatta delegationsbeslut. 

 
 

Samma delegation som för delegat gäller för den som är tillförordnad eller vikarierar 
på den tjänst som delegationen avser. 

 
Gemensamma bestämmelser för delegation inom socialnämndens 
verksamhetsområden. Följande bestämmelser gäller: 

 
Att alla befattningshavare över den i rutinen angivna tjänstemannanivån inom 
verksamhetsområdet har samma delegationsrätt som underställd personal har, dock 
endast vid förfall för delegaten, 

 
att ställföreträdare har samma beslutanderätt som den ställföreträdde 
skulle haft, 
att socialnämnden kan återta delegats beslutanderätt, 
att socialchef har rätt att vidaredelegera ärenden i vilka han/hon har 
erhållit delegation från Socialnämnden eller Kommunfullmäktige, 
att redovisning med konsekvensbeskrivning skall rapporteras till 
socialnämnden när anslag är förbrukat, 
att endast en delegat kan fatta beslut i ett ärende, 
att delegat endast har beslutanderätt inom tilldelat (arbetsområde) 
ärende, samt 
att beslut av principiell karaktär aldrig kan fattas av delegat, utan alltid av 
socialnämnden, 
att alla beslut som fattats enligt s.k. kompletterande beslutanderätt 
(beslutanderätt enligt lag) skall anmälas till socialnämnden 

 
Ordförande, viceordförande eller annan ledamot nämnden har utsett, har rätt att 
besluta på Socialnämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens 
avgörande inta kan avvaktas, 6 kap. 36§ KL 

 
Brådskande beslut enligt LVU och LVM. Se kompletterande beslutanderätt, 

 
Punkterna som märkts med AO (arbetsordning) är verkställighetsbeslut som ska fattas 
enligt arbetsordning. Dessa beslut ska ej redovisas för nämnden. 

Formaterat: Teckenfärg: Röd
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Individ och familjeomsorgen 

Försörjningsstöd 
 
 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
Beslut i ärenden om 
Försörjningsstöd 

- Enl norm och riktlinjer 
- Över norm och riktlinjer 
- (högre försörjningsstöd) 

4 kap 1 § 
SoL 

 

Socialsekreterare 
Enhetschef 

Pröva alltid enligt 4:1 Om det ej 
finns skäl att tillstyrka enligt 
norm och riktlinjer kan man i 
undantagsfall bevilja enligt 
4 kap 2 § SoL 

Beslut om bistånd i form av 
egna medel 

4 kap 1 § 
SoL 

Socialsekreterare  

Hyresskulder 
- Under tre månader 
- Mer än tre månader 

4 kap 1 § 
SoL 

 

Enhetschef 
SNAU 

 

Övriga skulder 
- Under 30%av 

prisbasbelopp 
- 30% & över av 

prisbasbelopp 

4 kap 1 § 
SoL 

 

Enhetschef 

SNAU 

 

Med villkor om praktik eller 
kompetenshöjande åtgärder 

4 kap 4 § 
SoL 

Socialsekreterare  

Vägrande av eller nedsättning 
av fortsatt försörjningsstöd 

4 kap 5 § 
SoL 

Socialsekreterare  

Beslut om återkrav av 
ekonomiskt bistånd enligt 4 
kap. 1 § SoL och 4 a kap 1 § SoL 

9 kap.1§ 
och 
9 kap 2 
§ SoL 

Socialsekreterare Beslutet skall innehålla uppgift om 
den eller de skäl som utgör 
grund för återbetalning 

Beslut att återkräva 
ekonomiskt bistånd enligt 4 
kap 2 § SoL 

9 kap 1,2 
§§ SoL 

SNAU Återkrav får endast göras om 
biståndet getts under villkor 
om återbetalning 

Beslut att föra talan i 
förvaltningsdomstol om 
återkrav enligt 9 kap 1,2 §§ 
SoL 

9 kap 3 § 
SoL 

Enhetschef Enhetschef beslutar om eventuell 
polisanmälan vid misstanke om 
bidragsbrott enligt 
Bidragsbrottslagen 

Bistånd i form av bostad 
med andrahandskontrakt 

4 kap 1 § 
SoL 

Verksamhetschef Se anm. Under punkt 1.1 
Genomförandeplan erfordras, 
koll hemförsäkring 

Bistånd i form av jourlägenhet 4 kap. 1 § 
SoL 

Enhetschef  

Beslut om att 
underrätta 
försäkringskassa om 
att nämnden ska 
uppbära ersättning 
enligt 17 kap 1 § AFL 

17 kap 1 
§ AFL 
9 kap 2 
§ SoL 

Socialsekreterare  

Formaterat: Teckensnitt:Franklin Gothic Demi,

Teckenfärg: Auto
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Barn och unga 
 

 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
Överväga om det finns skäl 
att påbörja utredning om att 
flytta över vårdnaden till 
familjehemsföräldrar 

6 kap 8 § 
2 st SoL 

SNAU Övervägandet görs då barnet varit 
placerat enligt SoL i samma 
familjehem i tre år, därefter bör 
förnyade överväganden göras var 
6:e månad 

Beslut om uppföljning efter 
det att placering i 
familjehem eller 
hem för vård eller 
boende har upphört 

11 kap 
4 b § SoL 

Samordnare 
inom 
myndighets 
utövning 

 

Beslut att inleda 
barnavårdsutredni 
ng efter anmälan 

11 kap 1§ 
SoL 

Socialsekreterar 
e 

Nämndens skyldigheter och 
befogenheter regleras i 11 kap 2 § 
SoL Bedömning ska ske omedelbart i 
samband med inkommen anmälan. 
Beslut att inleda utredning ska fattas 
inom 14 dagar efter inkommen 
anmälan 

Beslut att ej inleda 
barnavårdsutredning 

11 kap 1§ 
SoL 

Samordnare 
inom 
myndighets 
- utövning 

Bedömningen ska alltid 
dokumenteras. Skyddsbedömning ska 
ske omedelbart i samband med 
inkommen anmälan. Beslut att ej 
inleda utredning ska fattas inom 14 
dagar efter inkommen anmälan 

Beslut att 
barnavårdsutredning 
ska avslutas utan insats 

11 kap 1§ 
SoL 

Samordnare 
inom 
myndighets 
- utövning 

 

Beslut att 
barnavårdsutredning 
rörande 

- misshandel och 
sexuella övergrepp ska 
avslutas utan insats 

11 kap 
1 § SoL 

Samordnare inom 
myndighetsutövni 
ng 

Rutiner gällande samråd på 
Barnahuset ska alltid följas. Utredning 
avseende misshandel och sexuella 
övergrepp avslutas i samråd med 
verksamhetschef 

Beslut att vid särskilda 
skäl förlänga 
utredningstiden i 
barnavårdsutredningar 

11 kap 
2 § SoL 

Enhetschef  

Beslut om uppföljning efter 
det att barnavårdsutredning 
avslutats utan beslut om 
insats 

11 kap 4 
a § SoL 

Socialsekreterar 
e 
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Underrättelse till åklagaren 
när någon som dömts till 
ungdomsvård 
eller 
ungdomstjänst 

- i väsentlig grad 
underlåter att göra vad 
som åligger honom eller 
henne 

- den planerade vården 
inte kommer till stånd 

- vården kommit att I 
väsentlig grad avvika från 
vad som planerats 

12 kap 
8 § SoL 

Socialsekreterar 
e 
Fältkurator 

 

Beslut att ärendet avisas  Enhetschef Ärendet kan inte prövas då den 
sökande inte har behörighet eller 
befogenhet att ansöka 

Beslut att ärendet 
avskrivs 

 Samordnare 
myndighetsutöv 
ning 

Ansökan har återkallats, den 
sökande har avlidit eller ärendet har 
på annat sätt förlorat aktualitet 

Beslut om enskild tillhör 
bestämmelsens 
personkrets 
(skyddsbehov) 

2 a kap 
8 § SoL 

Enhetschef I samråd med verksamhetschef 

Beslut om 
öppenvårdsinsatser i 
intern verksamhet för 
barn, ungdom –och 
familjer 

4 kap 1 § 
SoL 

Socialsekreterar 
e 

 

Beslut om 
öppenvårdsinsatser i extern 
verksamhet för barn, 
ungdom –och familjer 

- öppenvård med 
tillhörande stödboende 

- stödboende för barn 
och unga 

4 kap 1 § 
SoL 

Enhetschef 
 

 

SNAU 

SNAU 

 

Beslut om praktiskt 
stöd i föräldrarollen 
- Intern 
- Upp till 3 månder 

extern 
- Efter 3 månder 

extern 

4 kap 1 § 
SoL 

 

Socialsekreterare 

Enhetschef 

SNAU 

 

Beslut om 
kontaktperson/familj samt 
förordnande och 
entledigande av 
kontaktperson/fa 
milj 

4 kap 1 § 
SoL 
3 kap 
6 b § SoL 

Socialsekreterar 
e 

OBS avtal med uppsägningstid ska 
tecknas 
Uppföljning av insats görs minst 
var 6:e månad 
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Beslut om tillfällig vård 
och fostran av 
barn/ungdom i jourhem 
annat enskilt hem 

4 kap 1 § 
SoL 

Enhetschef  

Beslut om stadigvarande vård 
och fostran av barn i 
familjehem 

4 kap 1 § 
SoL 

SNAU  

Beslut om vård av barn och 
ungdom i form av vård i hem 
för vård eller boende (HVB) 

- ordinarie 
placering 

- akuta placeringar I 
avvaktan på SNAU – 
beslut upp till fyra 
månader 

4 kap 1 § 
SoL 

 

 

SNAU 
Enhetschef 

Insatsen kräver samtycke av 
vårdnadshavaren både vad gäller 
placeringen och godkännande av 
HVB-hem. Ordförande ska alltid 
kontaktas innan beslut fattas. Avser 
både med eller utan ramavtal 

Beslut om vård efter 18års 
dagen vid 
familjehemsplacering 

4 kap 1 § SNAU 
 

Beslut vid våld i nära relation 
om tillfälligt boende I extern 
verksamhet inom ramavtal 

- tre månader 
- mer än tre månader 

4 kap 1 §  

 

 

Enhetschef 
SNAU 

 

Medgivande att barn tas 
emot för stadigvarande 
vård och fostran i enskilt 
hem som inte tillhör någon 
av föräldrarna eller någon 
annan som har vårdnaden 
till 
familjehemsföräldrarna 

6 kap 6§ 
SoL 

SNAU Ett beslut att bereda en underårig 
vård i ett visst familjehem är att 
betrakta som medgivande enligt 6 kap 
6 § SoL. Utredning av familjehemmet 
ska alltid ske. (gäller även vid 
privatplacering) 

Övervägande om vård i 
annat hem än det egna 
fortfarande behövs och 
hur vården bör inriktas 
och utformas 

6 kap 8 § 
1 st. SoL 

SNAU Övervägande är en rapport till 
nämnden, som ska göras minst en 
gång var 6:e månad. Gäller även vid 
privatplacering 
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Övriga barn och unga ärenden 
 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

Beslut om ersättning till särskilt 
förordnad vårdnadshavare 
som tidigare varit 
familjehemsförälder 

- inom SKL:s 
rekommendation 

- utöver 

6 kap 
11 § SoL 

 

 

 
Enhetschef 

SNAU 

Avtal bör ingås mellan nämnden 
och de nya vårdnadshavarna enligt 
rekommendationer från SKL. 
Placerande kommun ska fortsätta 
ge familjen råd och stöd. 

Beslut om ekonomiskt 
bistånd åt barn och ungdom 
i samband med placering, 
omplacering eller flyttning 
från familjehem eller hem 
för vård eller boende 
- upp till 30% av 

Prisbasbeloppet 
- över 30% av 

prisbasbeloppet 

4 kap 1 § 
SoL 

 

 

 

 

 
Enhetschef 

SNAU 

Kan vara enligt kommunens 
riktlinjer eller utöver 

Underrättelse till 
försäkringskassa om att 
barn som uppbär 
underhållsstöd placerats i: 

- Familjehem eller HVB 
- Respektive 

återflyttats till 
boförälder 

2 § 
förordn. 
om 
under- 
hållsstö 
d jfr 1 § 
Lag om 
underhåll 
s stöd. 

Administrativ 
handläggare IoF 

 

Ansökan till migrationsverket 
om ersättning för mottagande 
av ensamkommande barn 

 Ekonom vid 
ekonomienheten 

 

Ansökan till migrationsverket 
om ersättning enligt lag för 
asylsökande och personer 
med permanent 
uppehållstillstånd eller 
tillfälligt uppehållstillstånd 

 Ekonom vid 
ekonomienheten 

 

Framställan till domstol om 
behov av målsägandebiträde 
för underårig 

5 kap 2 § 
SoF 

Socialsekreterare  

Överenskommelse om 
ensamkommande barn 
placerat i annan kommun 

LMA 3 § Enhetschef  

Beslut om ersättning vid 
förlorad arbetsinkomst vid 
placering i familjehem 

- Upp till 3 mån 
- Utöver 3 mån 

  

 

Enhetschef 
SNAU 
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Särskilda kostnader under tid 
som familjehemsplacering 
pågår 

- upp till 15 % av 
prisbasbelop 

- över 15% av 
prisbasbelopp 

4 kap 1 § 
SoL 

 

 

Enhetschef 

SNAU 

 

Särskilda kostnader 
föranledda av skada i 
familjehem orsakad av 
placerat barn och som ej 
täcks av annan försäkring 

- upp till 30% av 
prisbasbelop 

- över 30% av 
prisbasbelopp 

4 kap 1 § 
SoL 

 

 

 
Enhetschef 

SNAU 

Kontakt ska alltid tas med 
kommunens försäkringsombud 

Beslut om individuellt 
behovsprövade 
stödinsatser i barnomsorg 
och skola vid placering i 
annan kommun 

4 kap 1 § 
SoL 

SNAU Se 2 a kap 
4 § SoL 

Beslut att förälder i skälig 
utsträckning ska bidra till 
kommunens kostnader vid 
vård i HVB eller familjehem för 
barn 

8 kap 1§ 
2 st SoL 

Socialsekreterare Se cirkulär från SKL 1997:128 
I samråd 
med 
enhetschef 

Beslut att föra talan i 
förvaltningsrätt för 
kostnader enligt 8 kap 1§ 
2st. SoL som förälder inte 
erlagt 

9 kap 3 § 
SoL 

Enhetschef  

Beslut om eftergift för 
förälder att bidra till 
kommunens kostnader vid 
vård i hem för vård eller 
boende eller I familjehem för 
barn 

9 kap 4 § 
SoL 

Samordnare inom 
myndighets 
- utövning 

I samråd med enhetschef 

Begäran till 
Försäkringskassan 
att barnbidrag ska utbetalas 
till: 

- Familjehem eller till 
kommunen 

106 kap 6 
§ SFB 

Administrativ 
handläggare IoF 

 

Beslut om framställning till 
försäkringskassa om ändring 
av betalningsmottagare av 
underhållsstöd 

18 kap 
19 § SFB 

Administrativ 
handläggare IoF 
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Ansökan till CSN om ändring av 
betalningsmottagare för 
studiehjälp, när barnet 
är placerat utom 
hemmet 

2 kap 
33 § 
Studie- 
stöds- 

Administrativ 
handläggare IoF 

 

 

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 
 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

Beslut om omedelbart 
omhändertagande av barn 
och ungdom under 20 år 

6 § LVU SNAU För brådskande ärenden Se 

kompletterande beslutanderätt 

bil.1 

Beslut om ansökan hos 
förvaltningsrätten om vård 
enl. LVU 

4 § LVU SNAU 11 kap 8 och 9 §§ ska beaktas 

Begäran hos 
förvaltningsrätten om 
medgivande till förlängd tid, 
för utredning eller annan 
särskild omständighet, för 
ansökan om vård 

8§ LVU Enhetschef  

Beslut att omedelbart 
omhändertagande enligt 6 § 
LVU ska upphöra 

9 § 3 st 
LVU 

SNAU För brådskande ärenden Se 

kompletterande beslutanderätt bil.1 

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

11 § 1 st 
LVU 

SNAU För brådskande ärenden 

Se kompletterande 

beslutanderätt bil.1 

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

11 § 2 st 
LVU 

SNAU För brådskande ärenden 

Se kompletterande 

beslutanderätt bil.1 

Övervägande om vård med 
stöd av 2 § LVU fortfarande 
behövs och hur vården bör 
inriktas och utformas 

13 § 1 st 
LVU 

SNAU Övervägande är inget beslut, ska 

övervägas minst var 6:e månad 

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

13 § 2 st 
LVU 

SNAU Omprövning ska ske inom 6 

mån från verkställighet av 

vårdbeslutet därefter fortlöpande 
inom 6 månader från senaste 
omprövning 
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Särskilt överväga om det 
finns skäl att påbörja en 
utredning om 
vårdnadsöverflyttning enligt 
6 kap 8 § FB 

13 § 3 st 
LVU 

SNAU Ska ske när barnet varit placerat i 
samma familjehem i tre år från 
det att placeringen verkställdes, 
därefter vid varje övervägande 
och prövning enligt 13§2 och 3 st 
LVU 

Beslut om hur den 
unges umgänge ska 
utövas med 
vårdnadshavare och 
med föräldrar som har 
ungängesrätt reglerad 
genom dom, beslut 
eller avtal 
(begränsning av umgänge) 

14 § 2 st 
1 p LVU 

Socialnämnd  

I brådskande fall 
socialnämndens ordförande, 
viceordförande eller annan av 
nämnden utsedd ledamot. 

Beslut om den unges 
vistelseort inte ska röjas för 
föräldern eller 
vårdnadshavaren 
(hemlighållande av vistelseort) 

14 § 2 st 
2 p LVU 

Socialnämnd I brådskande fall 

socialnämndens ordförande, vice 

ordförande eller annan av 

nämnden utsedd ledamot 

Övervägande om beslut om 
umgänge eller 
hemlighållande av 
vistelseort enl. 14 § 2 st 1 och 
2 p fortfarande behövs 

14 § 3 st 
LVU 

Socialnämnd Övervägande minst en (1) gång 
var 3:e månad 

Beslut att vården ska upphöra 21 § LVU SNAU  

Beslut om förebyggande 
insats i form av 

-regelbunden kontakt med 
särskild utsedd 
kontaktperson 
- behandling i öppna former 

22 § 1 st 
LVU 

SNAU  

Omprövning av om 
förebyggande insats ska 
upphöra att gälla 

22 § 3 st 
LVU 

SNAU Prövning sker inom 6 mån. från 

nämndens beslut därefter 

fortlöpande inom 6 mån. Från 
senaste prövning 

Beslut om att förebyggande 
insats enligt 22 § 1 st LVU 
ska upphöra 

22 § 3 st 
LVU 

SNAU  

Beslut att ansöka 
hosförvaltningsrätt 
en om 
flyttningsförbud 

24 § LVU SNAU  

Övervägande om 
flyttningsförbud 
fortfarande behövs 

26 § 1 st 
LVU 

SNAU Övervägande är en rapport till 
nämnden som ska göras minst 
en gång var 3:e månad 

Beslut att flyttningsförbud 
ska upphöra 

26 § 2 st 
LVU 

SNAU  

Beslut om tillfälligt 
flyttningsförbud 

27 § LVU SNAU För brådskande ärenden 
Se kompletterande 
beslutanderätt bil.1 
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Beslut om att tillfälligt 
flyttningsförbud enligt 27 § 
LVU ska upphöra 

30 § 2 st 
LVU 

SNAU  

Beslut om den unges umgänge 
med vårdnadshavare och med 
föräldrar som har 
umgängesrätt reglerad genom 
dom eller avtal, efter beslut 
om flyttningsförbud eller 
tillfälligt flyttningsförbud 

31 § LVU SNAU  

Beslut om 
läkarundersökning, att 
utse läkare samt plats för 
läkarundersökningen 

32 § 1 st 
LVU 

Enhetschef  

Beslut att begära 
polishandräckning för att 
bereda en läkare tillträde till 
den unges hem eller för att 
föra den unge 
till läkarundersökning på 
plats nämnden beslutat 

- vid brådskande 
ärenden 

43 § 1 p 
LVU 

SNAU 
 

 

 
Socialnämndens 
ordförande eller 
vice ordförande 

 

Beslut att begära 
polishandräckning för att 
genomföra beslut om vård 
ellee omhändertagande med 
stöd av LVU 

43 § 2 p 
LVU 

Enhet 
schef 

 

Framställan till domstol om 
behov av målsägandebiträde 
för underårig 

5 kap 2 § 
SoF 

Social 
sekret 
erare 
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Familjerätt, föräldrabalken 
 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

Medgivande till vård utan 
den ene vårdnadshavarens 
samtycke 

6 kap 13a 
FB 

SNAU  

Medgivande att ta emot ett 
barn med hemvist utomlands 
i syfte att adopteras 

6 kap 
12 § SoL 

SNAU  

Beslut att återkalla 
medgivande att ta emot ett 
barn med hemvist utomlands i 
syfte att adopteras 

6 kap 
13 § SoL 

SNAU Medgivandet för adoption ska 
återkallas om förutsättningarna 
för ett godkännande inte längre 
finns. Kan även återkallas när 
barnet tagits emot 

Beslut om samtycke till 
fortsatt 
adoptionsförfarande 

6 kap 
14 § SoL 

Socialsekreterare 
familjerätt 
Enhetschef 

 

Beslut att inte ge samtycke 
till fortsatt 
adoptionsförfarande 

6 kap 
14 § SoL 

SNAU  

Prövning av samtycke till 
fortsatt adoptionsförfarande 

- vid samtycke 
 

- ej samtycke 

6 kap 
14 § SoL 

 
Socialsekreterar 
e familjerätt 
 

SNAU 

Se sv. Kf. Cirkulär 1997:79 
ändringar vad gäller interna 
adoptioner. Det förutsätts att 
nämnden eller den ansvarige 
tjänstemannen vid tvekan 
angående de rättsliga 
förutsättningarna för 
adoptionens genomförande 
konsulterar den förmedlande 
adoptionsorganisationen och 
statens nämnd för 
adoptionsfrågor (NIA) 

Beslut att utse en viss person 
att medverka vid umgänge 
efter rättens beslut om 
umgängesstöd 

6 kap 15 
c § 3 st 
FB 

Socialsekreterare 
familjerätt 

 

Yttrande til Tingsrätten 
angående umgängesstöd 

6 kap 
15 c § 2 st 
FB 

Socialsekreterare 
familjerätten 

 

Godkännande av bekräftelse 
av faderskap där parterna är 
sammanboende överens och 
inga tveksamheter finns 
(protokoll S) 

1 kap 4 § 
FB 

Socialsekreterare 
familjerätt 
Assistent inom 
IoF 
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Godkännande av 
föräldraskap 

1 kap 4 
och 9 §§ 
FB 

Socialsekreterare 
familjerätt 
Assistent inom 
IoF 

Avser endast där behandling 

skett i Sverige på klinik och där 

underskriven samtyckesblankett 

finns. Av blanketten ska framgå 

att den är underskriven innan 

påbörjad beh. Blankett ska 

medfölja vid godkännandet 

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

2 kap 1§ 
FB 

Socialsekreterare 
familjerätt 

 

Beslut om att återuppta 
nedlagd utredning om 
fastställande av 
faderskap 

2 kap 1 § 
FB 

Socialsekreterare 
familjerätt 

 

Beslut att inleda utredning 
när någon annan man än den 
som är gift med barnets 
moder kan vara far till barnet 
eller om en kvinna ska anses 
som barnets förälder 

2 kap 9 § 
1 st FB 

Socialsekreterare 
familjerätt 

Beslut att inte påbörja utredning 

eller lägga ned en påbörjad 

utredning ligger på SN 

Beslut om att väcka och 
föra talan i mål om 
faderskap/föräldraskap 

3 kap 5 § 
2 st och 
6 § 2 st 
FB 

Socialsekreterare 
familjerätt 

 

Beslut att godkänna 
föräldrars avtal om 
vårdnad, boende och 
umgänge 

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

Socialsekreterare 
familjerätt 

Se även SKL Cirkulär 

1998:174 

Beslut att ej godkänna 
föräldrars avtal om 
vårdnad, 
boende och umgänge 

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

Enhetschef Beslutet kan inte överklagas 

Beslut att inleda utredning 
om barns möjlighet till 
umgänge med närstående 

6 kap 
15 a § 2 
st FB 

Socialsekreterare 
familjerätten 

 

Beslut att utse utredare i mål 
och ärenden rörande 
vårdnad, boende och 
umgänge 

6 kap 19 § 
FB 

Enhetschef 
Verksamhetschef 
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Lämna upplysningar till 
tingsrätt i mål eller ärenden 
om vårdnad-, boende eller 
umgänge 

6 kap 
19 § 2 st 
FB 

Socialsekreterare 
familjerätt 

 

Utredning om vårdnad, 
boende och umgänge 

6 kap. 19 
§ 3 st. FB 

Socialsekreterare 
familjerätt 

 

Lämna upplysningar i mål 
eller inför interimistiskt 
beslut i tingsrätt beträffande 
vårdnad-, boende eller 
umgänge 

6 kap 
20 § FB 

Socialsekreterare 
familjerätt 

 

Godkänna avtal om att 
underhållsbidrag ska 
betalas för längre tid än 
tre månader 

7 kap7§ 
2 st FB 

Socialsekreterare 
familjerätt 

Se kommunförb. (SKL) cirkulär 
1996:167 ang. kommunernas 
uppgifter med anledning av ny 
lagstiftning om 
underhållsstöd till barn m.m. 
Avtal el. dom om underhåll 
kommer endast att ha 
betydelse om underhållet kommer 
att 
överstiga underhållsstödet och i 
de fall föräldrarna själva är 
överens om underhållet och inte 
kommer att söka underhållsstöd 
samt i de fall när förlängt 
underhållsstöd 
inte utgår. Detta gäller barn till 
såväl gifta som ogifta föräldrar. 
Har talan om underhållsbidrag 
väckts före ikraftträdandet 
tillämpas äldre bestämmelser i 
fråga om SN:s rätt att föra talan 
för barnet. 

Beslut om DNA test 2 kap 6 § 
FB 

Socialsekreterare 
familjerätt 

 

Yttrande och upplysningar 
till länsstyrelsen angående 
äktenskapsdispens 

15 kap 1 
§ 
äkten- 
skaps- 

Socialsekreterare 
familjerätt 

 

Yttrande till domstol 
angående namnbyte 

44 och 46 
§§ 
namn- 

Socialsekreterare 
familjerätt 
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Vuxna 

 
 
 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
Beslut vid våld i nära relation 
om öppenvårdsinsatser i 
intern verksamhet 

4 kap 1 § 
SoL 

Socialsekretare  

Beslut vid våld i nära relation 
om tillfälligt boende i 
kommunens jourlägenhet 

4 kap 1 § 
SoL 

Enhetschef  

Beslut om enskild tillhör 
bestämmelsens personkrets 
(skyddsbehov) 

2 a kap 
8 § SoL 

Enhetschef I samråd med verksamhetschef 

Beslut om bistånd i form 
av öppenvårdsinsats 
intern verksamhet 

4 kap 1 § 
SoL 

Socialsekreterare Avser kontakt med alkohol och 
narkotikagruppen (ANG) 

Beslut om bistånd i form 
av öppenvårdsinsats i 
extern verksamhet 

4 kap 1 § 
SoL 

Enhetschef  

Beslut om bistånd i form av 
extern 
öppenvårdvårdsplats 
inclusive 
transportkostnad 

4 kap 1 § 
SoL 

Enhetschef  

Beslut vid våld i nära relation 
om skyddat boende i extern 
verksamhet 

- tre månader 
- mer än tre månader 

4 kap 1 § 
SoL 

 

 
 

Enhetschef 
SNAU 

 

Beslut vid våld i nära relation 
om tillfälligt boende i extern 
verksamhet utanför ramavtal 

- tre månader 
- mer än tre månader 

4 kap 1 § 
SoL 

 

 

Enhetschef 
SNAU 
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Beslut om bistånd för 
vuxen i form av vård 
(placering/ omplacering) i 
hem för vård eller boende 
eller i familjehem. 

 

- Vårdvistelse max 
två månader 

- Utöver två månader 

4 kap 1 § 
SoL 

SNAU 
 

 

 

Enhetschef 

SNAU 

Punkten gäller ej tillnyktring 

Beslut om bistånd i form av 
kontaktperson samt 
förordnande och 
entledigande av 
kontaktperson 

4 kap 1 § 
SoL  
3 kap 
6 b § SoL 

Socialsekreterare I samråd med enhetschef OBS 
avtal med uppsägningstid ska 
tecknas Uppföljning av insats görs 
minst var 6:e månad 

Beslut om bistånd i form 
av särskilt kvalificerad 
kontaktperson för person 
under 21 år 

4 kap 1 § 
SoL 

Socialsekreterare I samråd med enhetschef 

Beslut att inleda utredning 
av vad som kommit till 
nämndens kännedom och 
som kan föranleda någon 
åtgärd av nämnden 

11 kap 
1 § SoL 

Socialsekreterare  

Beslut att inledd utredning 
ska avslutas 

11 kap 
1 § SoL 

Socialsekreterare  

Beslut att inte inleda 
utredning enligt kap 11 § 1 
SoL 

 Enhetschef  

Beslut att ärendet avvisas  Enhetschef Ärendet kan inte prövas då den 
sökande inte har behörighet 
eller befogenhet att ansöka 

Beslut att ärendet avskrivs  Enhetschef Ansökan har återkallats, den 
sökande har avlidit eller ärendet 
har på annat sätt förlorat 
aktualitet 



 

Lagen om vård av missbrukare i vissa fall 
 

 
 
 

Ärende Larum Delegat Anmärkning 

Beslut att inleda utredning 
vid kännedom om att det kan 
finnas skäl att bereda någon 
tvångsvård 

7 § LVM Socialsekreterare  

Beslut att utredning inte 
ska inledas eller att 
påbörjad utredning ska 
läggas ned alternativt 
övergå i en utredning 
enligt 11 kap 1 § SoL 

7 § LVM Enhetschef  

Beslut om läkarundersökning 
samt utse läkare 
för 
undersökningen 

9 § LVM Socialsekreterare Beslut om läkarundersökning ska 
fattas om sådan inte är 
uppenbart obehövlig 

Beslut att ansöka hos 
förvaltningsrätt om vård 
enligt LVM 

11 § 
LVM 

SNAU  

För brådskande ärenden se 
kompletterande beslutanderätt, 
bil.1 

Beslut om 
omedelbart 
omhändertagande 
av missbrukare 

13 § 
LVM 

SNAU För brådskande ärenden se 
kompletterande beslutanderätt, 
bil.1 

Beslut om upphörande av 
omedelbart omhändertagande 

18 b § 
LVM 

SNAU För brådskande ärenden se 
kompletterande beslutanderätt, 
bil.1 

Beslut att begära 
polishandräckning för att föra 
en missbrukare till beslutad 
läkarundersökning 

45 § 1 p 
LVM 

Socialsekreterare  

Beslut att begära 
polishandräckning för att 
föra den som ska beredas 
vård eller som är 
omedelbart 
omhändertagen till ett LVM 
– hem eller sjukhus 

45 § 2 
LVM 

Socialsekreterare  

Yttrande till åklagare 
vid åtalsprövning 

46 § 
LVM 

Enhetschef  

Yttrande till allmän domstol 
när den som begått brottslig 
gärning kan 

 

bli föremål för LVM- vård 

31 kap 
2 § 1 st 
Brb 

Enhetschef  
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Övrigt vuxen 

 
Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
Beslut att ta ut ersättning 
för uppehälle vid vård, i 
hem för vård eller 
boende eller familjehem 

8 kap 1 § 
1 st SoL 

Socialsekreterare 6 kap 1 § SoF om den ersättning 
kommunen får ta ut 
Avser även missbruksplacering 

Beslut att föra talan i 
förvaltningsrätten för 
kostnader för uppehälle 
enligt 8 kap 1 §,1 st SoL som 
den enskilde inte erlagt 

9 kap 3 § 
SoL 

Enhetschef  

Beslut om eftergift av 
ersättningsskyldighet 
enligt 8 kap 1 § 1 st SoL 

9 kap 4 § 
SoL 

Enhetschef  

Begäran till 
försäkringskassa att 
nämnden ska uppbära 
del av sjukpenning för 
den som bereds vård i 
sådant hem för vård och 
boende eller familjehem 
inom socialtjänsten som 
ger vård och behandling 
åt missbrukare av 
alkohol eller narkotika 

106 kap 
13 § SFB 

Socialsekreterare  
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Dödsbo 
 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

Beslut om ekonomiskt bistånd 
och utgifter i anslutning till 
begravningskostnader och 
dödsbo 

4 kap 1 § 
SoL 

Enhetschef  

Beslut om återkrav av beviljat 
bistånd till 
begravningskostn- 
ader 

9 kap 2 § 
1 st 

Enhetschef Återkrav får endast ske om 

biståndet getts under villkor om 

återbetalning 

Beslut om eftergift av den 
ersättningsskyldighet som 
avses i 
9 kap 2 § 1 st SoL 

9 kap 4 § 
SoL 

Enhetschef  

Beslut att överlämna 
förvaltning och avveckling 
till dödsbodelägare 

18 kap 1 
§ ÄB 

Utrednings- 
sekreterare 

 

Beslut att överlämna 
förvaltning 
och avveckling till 
allmänna arvsfonden 

18 kap 1 
§ ÄB 

Utrednings- 
sekreterare 

 

Beslut att överlämna 
förvaltning och avveckling 
till god man för 
bortavarande 

18 kap 1 
§ ÄB 

Utrednings- 
sekreterare 

 

Beslut om 
provisorisk 
förvaltning 

18 kap 2 
§ ÄB 

Utrednings- 
sekreterare 

 

Beslut att föranstalta om 
bouppteckning 

20 kap 2 
§ 2 st ÄB 

Utrednings- 
sekreterare 

 

Beslut att göra 
dödsboanmälan till 
Skatteverket 

20 kap 8 a 
§ ÄB 

Utrednings- 
sekreterare 

Folkbokförings- 

myndighet ska underrättas om 
vem som är delegat 

Beslut att inte göra 
dödsboanmälan till 
Skatteverket 

20 kap 8 a 
§ ÄB 

Utrednings- 
sekreterare 

 

Beslut att ordna gravsättning 5 kap 2 § 
begrav 
nings- 
lagen 

Utrednings- 
sekreterare 

Kommunen har rätt till 

ersättning för kostnaderna av 

dödsboet 

Beslut att förvalta och 
avveckla dödsboet 

 Utrednings- 
sekreterare 

 

Beslut att ärendet avvisas  Utrednings- 
sekreterare 

Ärendet kan inte prövas då den 
sökande inte har behörighet 
eller befogenhet att ansöka 

Beslut att ärendet avskrivs  Utrednings- 
sekreterare 

Ärendet har återkallats, den 
sökande har avlidit eller ärendet 
har på annat sätt förlorat sin 
aktualitet 
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Vård och omsorg & myndighet 

 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

Beslut om anvisning av 
permanent plats på 
särskilt boende som 
disponeras av 
socialnämnden 

 Enhetschef VoO I samråd med borådet 

Beslut om anvisning av plats 
på korttidsvård 

4 kap 1 § 
SoL 

Utsedd enhetschef  

Beslut om köp av korttidsplats 
eller boende i annan 
kommun eller hos annan 
vårdgivare 

- I brådskande fall 

4 kap. 1 § 
SoL 

SNAU 
 

SN:S ordf eller 
annan ledamot 
SN förordnat 

Obs! lagen om offentlig 
Upphandling 

 
 

Se bil.1 kompletternade 
beslutanderätt 

Beslut att använda platser 
som korttidsvård på 
institution där 
intagningsstopp gäller 

 Verksamhetschef SNAU beslutar om intagningsstopp 
på särskilda boenden AO 

Beslut om nedskrivning eller 
befrielse från skuld avseende 
debiterad avgift inom äldre- 
handikappområdet enl. 
riktlinjer 

- Beslut upp till ett halvt 
prisbasbelopp 

- Beslut över ett halvt 
prisbasbelopp 

9 kap 4 § 
SoL 

SN 
 

Verksamhetschef 

SNAU 

 

Beslut om återbetalning av 
hyran 

 Verksamhetschef Avser för mycket inbetald hyra vid 
utflyttning 

Beslut om att ersätta 
enskild person för 
egendomsskada som 
förorsakats av personal i upp 
till ett värde 

- Av 10% av prisbasbelopp 
- Över 10% av 

prisbasbelop 

3 kap. 2 § 
skade- 
stånds 
-lagen 

 

 

 
Verksamhetschef 
SNAU 

 

Korta tidsbegränsade beslut 
vid utskrivning 

4 kap. 1 § 
SoL 

Utskrivningsteam Gäller ej särskilt boende 

Beslut om bistånd i form av 
hemtjänst 

4 kap. 1 § 
SoL 

Handläggare Beslut om hälso-sjukvårdsinsatser 
ges med stöd av HSL och är inte 
överklagningsbara 

Beslut om bistånd i form 
av särskild boendeform 

4 kap. 1 § 
SoL 

Handläggare  

Beslut med anledning av 
ansökan enligt 2 a kap. 8 § SoL 
om insatser enligt 4 kap 1 § 
SoL 

2 a kap. 
8 § SoL 
4 kap 1 
§ SoL 

Handläggare I samråd med enhetschef/ 
verksamhetschef 
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Beslut om vård i form 
av korttidsplats 

4 kap. 1 § 
SoL 

Handläggare  
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Beslut om bistånd i form av 
plats i dagverksamhet 

- Dagvård med 
demensinriktning 

4 kap. 1 § 
SoL 

 

Handläggare 

 

Beslut om mattjänst 4 kap. 1 § 
SoL 

Handläggare  

Beslut om trygghetslarm 4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare Bistånd utan biståndsbeslut beviljas 
för personer över 80 år 

Beslut om ledsagning 4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare  

Övriga biståndsinsatser utöver 
ovan 

4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare  

Beslut om kontaktperson samt 
förordnande och 
entledigande av 
kontaktperson 

4 kap 1 § 
SoL  
3 kap 
6 b § SoL 

Handläggare Avser personer 65 och äldre. OBS 
avtal med uppsägningstid ska tecknas 
Uppföljning av insats görs minst var 
6:e månad 

Samtliga beslut rörande vård 
och omsorgs taxa 

8 kap 
2-9 §§ 
SoL 

Avgiftshandläggar 
e med särskilda 
uppgifter rörande 
taxan 

 

Jämkning av avgift för 
beviljade insatser samt hyra 
vid dubbel bosättning 

9 kap 4 § 
SoL 

Avgiftshandläggar 
e med särskilda 
uppgifter rörande 
taxan 

Enligt fastställd maxtaxa 
Regeleras via 8 kap. 2-9 §§ SoL 

Beslut om upphörande av 
insats enligt SoL 

 
Handläggare 
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Funktionsstöd & myndighet 

 

 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

Beslut om arvode och 
omkostnadsersättning 
till kontaktperson 

- Enligt norm och riktlinjer 
- Utöver norm och riktlinjer 

Avser 
beslu 
t 
enligt 
SoL 

 

Enhetschef/ 
samordnare 
externa insatser 
Verksamhetschef 

Se aktuellt cirkulär från SKL och 
SN:s riktlinjer 

Beslut om köp av plats i 
annan kommun eller av 
annan vårdgivare 

4 kap 1 § 
SoL 

SNAU Kolla om plats först. I brådskande 
ärenden SN:s ordf., 

vice ordf eller annan ledamot 
nämnden utser. Beslutet avser 

personer med långvarig 
funktionsnedsättning. 
Se även 2 kap 5 § SoL, att sluta avtal 

Beslut om ersättning i 
samband med ledsagning 
enligt LSS 

4 kap 2 § 
SoL 

Enhetschef Enligt riktlinje 

Beslut om bistånd i form av 
boendestöd 

4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare Se riktlinje boendestöd 

Beslut om bistånd i form av 
kontaktperson för personer 
med psykisk 
funktionsnedsättning 

- Samt förordnande och 
entledigande av kontaktperson 

4 kap 1 § 
SoL 

 

3 kap. 
6 b§ SoL 

Handläggare 
 
 

Enhetschef 
boendestöd 
Enhetschef LSS- 
insatser 

 

Beslut om bistånd i form av 
sysselsättning för psykiskt 
funktionsnedsatta 

4 kap. 1 § 
SoL 

 Utredning inleds per automatik vid 
ansökan 

Beslut om biträde av personlig 
assistans 

- Upp till max 20 tim/ 
vecka i max tre månader 

- Över 20 tim/ vecka i max 
12 månader 

7 § och 
9 § 2 p 
LSS 

 

Handläggare 

SNAU 

Vid anställning eller köp av p-ass 
tjänster får ersättning ej överskrida 
ers. från FK. Ibland ska lägre ers. 
utbet. enl. sn:s beslut. 
Vid brådskande ärenden sn:s ordf eller 
annan ledamot sn förordnat, Se bil1. 

Beslut om 
personkretstillhörighet 

1 o 7 §§ 
LSS 

Handläggare Beslut om personkretstillhörighet 

fattas inte särskilt utan är en del av 
beslut om insats enligt 9 § LSS. 
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Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
Ekonomiskt stöd för att 
bekosta personlig assistans vid 
tillfälligt utökade behov 

- upp till ett halvt 
prisbasbelopp 

- över ett halvt prisbasbelopp 

7 § och 
9 § 2 p 
LSS 

 

Verksamhetschef 

SNAU 

 

Ekonomiskt stöd till skäliga 
kostnader för personlig 
assistans (utöver 
assistansersättningen enligt 
lagen 1993:389 om 
assistansersättning) 

7 § och 
9 § 2 p 
LSS 

SNAU  

Beslut om ledsagarservice 7 § och 9 
§ 3p LSS 

Handläggare  

Beslut om biträde av 
kontaktperson 

- Samt förordnande och 
entledigande av 
kontaktperson 

7 § och 
9§ 4 p 
LSS 

Handläggare 
 

Enhetschef 
LSS- insatser 

 

Arvode och 
omkostnadsersättning 
till kontaktpersoner 
enligt SKL:s 
rekommendationer och 
Lindesbergs kommuns 
riktlinjer 

- utöver norm och riktlinjer 

Avser 
beslu 
t 
enligt 
LSS 

Enhetschef LSS- 
insatser 

 

 

 

 
Verksamhetschef 

Se aktuellt cirkulär från SKL och 
sn:s riktlinjer 

Beslut om 
avlösarservice i 
hemmet 

- upp till 25 timmar/månad 
- mer än 25 timmar/månad 

7 § och 
9 § 5 p 
LSS 

 

Handläggare 
SNAU 

 

Beslut om korttidsvistelse 
utanför det egna hemmet 

- 1-4 dagar per månad 
- 4- 14 dagar per månad 
- Mer än 14 dagar per månad 

7 § och 
9 § 6p 
LSS 

 

Handläggare 
Enhetschef- 
myndighet 
SNAU 

 

Beslut om boende i familjehem 
eller bostad med särskild 
service för barn och ungdom 

7 § och SNAU Uppföljning redovisas i SNAU var 6 
månad. I de fall familjehem är 
aktuellt ska samverkan ske med 
IoF 

Beslut om ersättning till 
familjehem (arvode/ 
omkostnadsersättning) 

- Enligt norm och riktlinjer 
- Utöver norm och riktlinjer 

  

Enhetschef LSS- 
insatser 
Verksamhetschef 

Se aktuellt cirkulär SKL och SN:s 
antagen norm 
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Beslut om boende för 
vuxna i bostad med 
särskild service. 

- Inom kommunens 
boenden 
- Inom boenden som drivs 

av annan (externa 
placeringar) 

7 § och 
9 § 9 p 
LSS 

 

 

Handläggare 

SNAU 

 

 

 

 

OBS LOU 

Beslut om anvisning av plats 
på boende för vuxna i 
bostad med särskild service 
som disponeras av 
socialnämnden 

 Enhetschef LSS I samråd med boråd 

Beslut om daglig verksamhet 
för personer i yrkesverksam 
ålder som saknar 
förvärvsarbete och inte är i 
utbildning 

7 § och 
9 § 10 p 
LSS 

Handläggare  

Beslut om korttidstillsyn för 
skolungdom över 12 år 
utanför det egna hemmet i 
anslutning till skoldagen 
samt vid lov 

7 § och 
9 § 7 p 
LSS 

Handläggare  

Beslut att utbetala 
assistansersättningen till 
annan än den person som enl. 
9 § 2 LSS är berättigad till 
insatsen 

11 § LSS SNAU  

Beslut om upphörande av 
insats 

 Handläggare  

Beslut om återbetalning av 
ekonomiskt stöd som 
kommunen beviljat enligt 9 § 
2 p LSS 

12 § LSS Verksamhetschef I samråd med förvaltningschef 

Förhandsbesked om rätt till 
insats enligt 9 § 8 eller 9 p LSS 
till person som inte är bosatt i 
kommunen 

16 § 1 p 
LSS 

SNAU  

Förhandsbesked om rätt till 
andra insatser enligt 9 § LSS 
och den enskilde ordnar eget 
boende 

16 § 2 p 
LSS 

SNAU  

Beslut om att utreda akut 
behov för enskild på tillfälligt 
besök i kommunen samt 
besluta om akuta insatser 
enligt LSS 

16 § 4 st 
LSS 

Handläggare  

Beslut om att ingå avtal med 
annan vårdgivare och att 
denne utför insatsen 

17 § LSS SNAU OBS LOU 

Beslut att verkställa beslut 
enligt 9 § 8 eller 9 p LSS i annan 
kommun 

16 c § 
LSS 

SNAU  
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Information till berörd 
kommun om beslut enligt 9 § 8 
eller 9 p verkställs i annan 
kommun 

17 § LSS Enhetschef LSS- 
insatser 

 

Beslut om avgift/ 
avgiftsbefrielse från förälder 
vars barn är under 
18 år och får omvårdnad i 
annat hem än det egna 

20 § LSS, 
5 § LSS- 
förord- 
ningen, 
6 kap 2 § 
SoF 

Enhetschef LSS- 
insatser 

Avgiftsbefrielse i samråd med 
verksamhetschef 

Underrättelse till 
försäkringskassan att barn 
som uppbär underhållsstöd 
har placerats i: 

-Familjehem vid placering i 
kommunens familjehem 
-Kommunen vid placering vid 
kommunens interna HVB 
-Familjehem vid placering i 
konsulentstödda familjehem 
-Kommunen vid placering i 
externa HVB. 

2 § 
förord- 
ningen 
om 
underhåll 
sstöd 

Enhetschef LSS- 
insatser 

 

Beslut att anmäla behov av, 
eller förändring av ersättning 
för personlig assistans till 
försäkringskassan 

15 § 8 
och 9 p 
LSS 

Handläggare/ 
enhetschef 

 

Beslut att anmäla till 
försäkringskassan om det 
finns skäl att anta att 
assistansersättningen enl. SFB 
används till annat än köp av 
personlig assistans eller 
kostnader för personlig 
assistans 

15 § 10 p 
LSS 

Handläggare/ 
enhetschef 

 

Beslut att anmäla till 
Inspektionen för vård och 
omsorg det finns anledning 
att anta att tillståndshavares 
lämplighet att bedriva 
personlig assistans kan 
ifrågasättas 

15 § 11 p 
LSS 

Verksamhetschef Information till SNAU 

Beslut att anmäla till 
överförmyndare dels när 
en person som omfattas av 
1 § LSS kan antas vara i 
behov av förmyndare, 
godman eller förvaltare. 

 

Beslut att anmäla när 
förmyndarskap, förvaltarskap 
eller godmanskap kan upphöra 

15 § 6p 
LSS Handläggare 

 

 

 
Enhetschef 
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Övrigt funktionsstöd 

 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

Beslut om att ersätta 
enskild person för 
egendomsskada som 
förorsakats av personal i upp 
till ett värde 

- Av 10% av 
prisbasbeloppet 

- Över 10% av 
prisbasbeloppet 

3 kap. 2 § 
skade- 
stånds 
-lag 

 

 

 

 
Verksamhetschef 

SNAU 

 

 

 
Avgifter mm funktionsstöd 
 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
Beslut om eftergift av 
ersättningsskyldighet enligt 9 
kap 1 och 2 §§ SoL och 8 kap 1 
§ SoL 

9 kap 4 § 
SoL 

Verksamhetschef  

Beslut om ersättning från den 
enskilde för vård i form av 
plats i 
hem för vård eller boende 
(HVB) 

8 kap. 1 § 
SoL 6 kap 
1 § SoF 

Enhetschef för 
extern insatser 

Vid köp av plats 

Beslut om avgifter för bostad, 
fritid mm. 

19 § LSS Enhetschef för 
externa insatser 

Se även taxa för matkostnader 

antagna av nämnd och KF. Beakta 

även 7 § LSS 

Formaterat: Teckensnitt:Franklin Gothic Demi,

Teckenfärg: Auto

Formaterat: Teckensnitt:Franklin Gothic Demi,

Teckenfärg: Auto
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Anmälan till överförmyndarnämnden 
 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
Anmälan till 
överförmyndarnämnden 
om behov av god 
man/förvaltare 

5 kap 3 § 
1p SoF 

Enhetschef 
Handläggare 
inom 
myndighetsenhet 
Socialsekreterare 
inom IoF 

 

Anmälan till 
överförmyndarnämnden om 
att behov av god 
man/förvaltare inte längre 
föreligger 

5 kap 3 § 
2 p SoF 

Enhetschef 
Handläggare 
inom 
myndighetsenhete 
Socialsekreterare 
inom IoF 

 

Anmälan till 
överförmyndarnämnden 
att förhållanden talar för 
att en förälder inte 
kommer förvalta sitt 
barns egendom på 
ett betryggande sätt 

5 kap 3 § 
3p SoF 

Enhetschef 
Handläggare 
inom 
myndighetsenhet 
Socialsekreterare 
inom IoF 

 

Framställan till 

överförmyndarnämnden 

eller ansökan hos domstol 

om att åtgärd behöver 

vidtas beträffande 

vårdnad, förmyndarskap 

eller godmanaskap för 

underårig 

5 kap 2§ 
SoF 

Socialnämnd  

Ansökan till 

överförmyndarnämnden 

om god man för 

ensamkommande barn 

3 § lagen 
om god 
man för 
ensam- 
kom. barn 

Socialsekreterare 
inom individ och 
familj. 
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Medicinskt ansvarig sjuksköterskas delegat 

 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
Beslut om rutiner för en 
säker och ändamålsenligt 
hälso- och sjukvård inom 
kommunens 
ansvarsområden 

Patient- 
säkerhet 
sför 
ordninge 
n 
2010:136 
9 

MAS/ 
MAR 

MAS/MAR beslutar om riktlinjer 

utifrån krav på rutiner i 

författningar. Riktlinjerna ska 

antas av nämnd. 

Lex Maria – anmälan till 
socialstyrelsen (anmälan 
avser risk för, eller 
allvarlig skada eller 
sjukdom i samband med 
vård, behandling eller 
undersökning. Gäller 
även avlidna) 

24 § HSL 
SOSFS 
2005:28 

MAS/ 
MAR 

Anmälan till SN 

Anmälan till berörd 
tillverkare och till 
läkemedelsverket vid 
olycka eller tillbud med 
medicintekniska 
hjälpmedel 

SOSFS 
2001:1 

MAS/ 
MAR 

Anmälan till SN 

Riktlinjer för omedelbar 
underrättelse av närstående 
när en patient avlider eller 
om tillståndet avsevärt 
försämras 

SOSFS 
2010:137 
3 2 § 1 p 

MAS Förvaltningschefen överlåter 
uppgiften till MAS 
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Polisanmälan 

 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
Beslut att polisanmäla brott 
som riktar sig mot underårig 
samt vissa grövre brott 
(gäller brott mot liv och hälsa, 
brott mot frihet och frid, 
sexualbrott samt könsstympning 
av kvinnor) 

12 kap. 
10 § SoL 
10 kap 
21 § OSL 

Enhetschef IoF 
Enhetschef FS 

 

Beslut att till åklagar- 
eller Polismyndighet 
lämna uppgift som 
angår misstanke om 
brott som innefattar 

- överlåtelse 
eller 

- anskaffning av narkotika, 
dopingsmedel olovlig 
försäljning av 
alkoholdrycker av inte 
ringa fall till någon 

12 kap. 
10 § SoL 
10 kap 
22 § OSL 

Enhetschef IoF 
Enhetschef FS 

 

Beslut att till åklagar -eller 
polismyndighet lämna 
uppgift som angår 
misstanke om vissa brott 
vilka inte är föreskrivet 

- lindrigare straff än 
fängelse i ett år 

- försök till brott för 
vilket det inte är 
föreskrivet lindrigare 
straff än fängelse i två 
år 

12 kap. 
10 § SoL 
10 kap 
23 § OSL 

Enhetschef IoF 
Enhetschef FS 

 

Beslut om polisanmälan 
angående brott mot den 
egna verksamheten 
(ekonomiskt bistånd, 
avgifter m.m) 

12 kap 
10 § SoL 
10 kap 
2 § OSL 

SNAU Vid brådskande ärende 
arbetsledning 

Beslut att polisanmäla brott 
som hindrar nämndens 
verksamhet 
(hot, missshandel mot 
tjänsteman, m.m) 

12 kap 
10 § SoL 
10 kap 
2 § OSL 

Närmaste chef  
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Överflyttning av ärende 

 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
Begäran om överflytt av 
ärende till annan kommun 

2 a kap. 
10 § SoL 

Enhetschef IoF 
Verksamhets 
chef inom FS och 
VoO 

Avser även ärenden enligt LVU och 
LVM 

Meddelande till annan 
kommun att ta emot ett 
ärende 

2 a kap. 
10 § SoL 

Enhetschef  

Meddelande till annan 
kommun att inte ta emot ett 
ärende 

2 a kap. 
10 § SoL 

Enhetschef  

Ansökan hos Inspektionen för 
Vård och omsorg om 
överflyttning av ärende till 
annan kommun 

2 a kap 
11 § SoL 

Verksamhetschef 
FS och VoO 
Enhetschef 
IoF 

 

Yttrande till Inspektionen 
för vård och omsorg 
gällande överflytt av 
ärende 

2 a Kap 
11§ SoL 

Verksamhetschef  

Överklagan och svaromål 
till 
förvaltningsdomstolarna 

16 kap. 
4 § 5 st. 
SoL 

Verksamhetschef  

 

Lex Sarah 

 

 
 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

Beslut I utredning enligt Lex 
Sarah 

14 kap 6 § 
SoL, 
24 e § 
LSS 

Verksamhetschef Enligt socialnämndens riklinjer Lex 
Sarah 

Anmälan av Lex Sarah till 
Inspektionen för vård 
och omsorg 

14 kap 
7 § SoL 
24 f § 
LSS 

Förvaltningschef Enligt socialnämndens riktlinjer 

Lex Sarah 

Yttrande till IVO  Verksamhetschef  
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Tillsynsärenden 

 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

Yttrande till IVO i 
individ ärenden 

13 kap 
2 § SoL 
26 c § 
LSS 

Enhetschef Tillsynsmyndighet är Inspektionen 
för vård och omsorg, 
länsstyrelsen i resp län. i första 
hand bör nämnden avge yttrande 
som är av principiell betydelse. 
Svar ska alltid delges SN 

Yttrande till IVO i 
samband med 
verksamhetstillsyn 

13 kap 
2 § SoL 
26 c § 
LSS 

Verksamhetschef  

 

Ansökan, anmälan, yttrande mm. 

 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
Yttrande till IVO i ärenden 
avseende ej verkställda 
beslut 

16 kap 6a § SoL 
28 g § LSS 

Enhetschef inom 
VoO och FS 
Assistent inom IoF 

 

Yttrande till tingsrätten i 
ärenden om förordnande 
av god man eller 
förvaltare 

11 kap. 16 § 2 st. FB Handläggare inom 
myndighetsenhet 
Socialsekreterar 
e inom IoF 

 

Yttrande till allmän 
domstol i brottmål när den 
som begått brottslig 
gärning kan bli föremål för 
LVM-vård 

31 kap.2 § 1st BrB Enhetschef  

Yttrande till allmän 
domstol i brottmål om 
överlämnande till särskild 
vård av unga 

32 kap 1 § BrB Enhetschef  

Yttrande för 
personutredning 
till 
undersökningsled 
are/åklagare vid 
åtalsprövning 

11 § Lag med 
särskilda 
bestämmelser 
om unga 
lagöverträdare 
(LuL) 

Socialsekreterare 
Fältkurator 

 

Yttrande till tingsrätt, 
åklagare eller 
Kriminalvård i ärendens 
om avser brottmål 

6 § lagen om särskild 
personutrednin 
g i brottmål 

Socialsekreterare  
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Yttrande till 
kriminalvården 
angående tillstånd 
för en intagen i 
anstalt, att hon får 
ha sitt spädbarn 
hos sig 

11 § 
fängelseförordningen 

Enhetschef  

Yttrande till 
kriminalvårdsanst 
alt 

11 kap 8 § SoL Enhetschef  

Yttrande till åklagare 
vid åtalsprövning 

46 § LVM Enhetschef  

Yttrande till 
åklagarmyndig 

11 § LVU Enhetschef  

Ansökan om 
offentligt biträde 

3 § lagen om 
offentligt biträde 

Socialsekreterare Se 39 § LVU och 43 § 
LVM 

Yttrande över ansökan 
om offentligt biträde 

3 § förordningen om 
offentligt biträde 

Socialsekreterare  

Yttrande till 
förvaltningsdomstol 
över 
kostnadsberäkningen 
från offentligt biträde 

7 § förordningen om 
offentligt biträde 

Enhetschef  

Yttrande till 
Transportstyrels 
vid 
körkortsärende 

3 kap. 8§ och 
5 kap. 2 § 
körkortsförordninge 
n 

Socialsekreterare 
Handläggare 

 

Yttrande till 
passmyndighet vid 
utfärdande av pass utan 
vårdnadshavares 
medgivande 

3§ 2 st. 
Passförordningen 

Enhetschef  

Upplysningar till polisen i 
vapenärenden 

 Socialsekreterare 
handläggare 

Uppgifter får endast 
lämnas ut om den 
enskilde samtyckt till det 
(JO 1983/84 s 188 f.) 

Anmälan till 
smittskyddsläkare att 
den smittade inte följer 
meddelande 
förhållningsregler 

6 kap 12 § 
smittskyddslagen 

Enhetschef  
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Utlämnande av uppgifter 
om en utlännings 
personliga förhållanden, på 
begäran av polismyndighet, 
säkerhetspolisen, 
Migrationsverket, en 
Migrationsdomstol eller 
Migrationsöverdomstolen 
och uppgifterna behövs för 
att avgöra ett ärende om 
uppehållstillstånd eller ett 
ärende om ställning som 
varaktigt bosatt i Sverige, 
för att verkställa ett beslut 
om avvisning eller 
utvisning eller när fråga 
uppkommit om 
utlänningen har 
uppehållsrätt 

17 kap § 1 
utlänningslagen 

Socialsekreterare  

Yttrande till 
Försvarsmakten om 
tjänstgöring som 
hemvärnsman 

5 § 
hemvärnsförordning 
en 

Förvaltningschef  



 

Överklagan med mera 

 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
Prövning av att 
överklagan kommit in i 
rätt tid 

4527 § FvL Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

 

Avvisning av för 
sent inkommen 
överklagan 

4524 § FvL Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

 

Omprövning av beslut 3827 § FvL Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

Före ev. ändring ska 

samråd ske med närmast 

högre överordnad 

Svaromål och yttrande 
till förvaltningsdomstol 
med anledning av 
överklagat beslut 

- Ursprungsbeslut 
fattat av 
socialsekreterare 
på 
myndighetsenhet 

- Ursprungsbeslute 
t fattat av 
utredningssekrete 
rare 

 Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

 

 

 
Enhetschef IoF 

Beslutet avser inte 
myndighetsutövning 
mot enskilda i ärenden 
av principiell 
beskaffenhet eller av 
annars större vikt (jfr 
RÅ 1994 ref 67) 

Enhetschef 
myndighetsenhet 

 

 

Enhetschef 
 

Överklagan av dom av 
förvaltningsdomstol till 
högre instans och 
yrkande om inhibition 

- Ursprungsbeslut 
fattat av 
socialsekreterar 
e/Handläggare 
på 
myndighetsenhe 
t 

- Ursprungsbeslute 
t fattat av 
utredningssekrete 
rare 

 Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

 

 

Enhetschef 
IoF/myndighetsenhet 

Beslutet avser inte 
myndighetsutövning 
mot enskilda i ärenden 
av principiell 
beskaffenhet eller av 
annars större vikt (jfr 
RÅ 1994 ref 67) 

 
Enhetschef 

 

Överklagande, yrkande 
om inhibition samt 
yttrande till 
förvaltningsdomstol i 
SoL, LVU och LVM 
ärenden 

10 kap 1 och 2 
§§ SoL, 
6 kap 396 § KL 

SNAU Beslutet fattat av nämnd eller 
utskott men brådska råder 
eller SN/ SNAU sammanträde 
kan inte avvaktas, yttrandet 
skrivs och lämnas in, Protokoll 
från SN/SNAU lämnas in i 
efterhand enligt 
överenskommelse med 
domstol 

   39 
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Överklagande, yrkande 
om inhibition samt 
yttrande till 
förvaltningsdomstol i LSS 
ärenden 

27 § LSS  
6 kap  
396 § KL 

Verksamhetschef 
/Enhetschef 
Myndighet 

Beslutet fattat av nämnd eller 
utskott men brådska råder 
eller SN/ SNAU sammanträde 
kan inte avvaktas yttrandet 
skrivs och lämnas in, 
Protokoll från SN/SNAU 
lämnas in i efterhand enligt 
överenskommelse med 
domstol 

Överklagan och yttrande 
till 
överklagandenämnden 
för studiestöd i 
samband med ändring 
av betalningsmottagare 

2 kap. 33 § 
studiestödsföror 
dningen 

Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

 

Överklagande, yrkande 
om inhibition samt 
yttrande till 
förvaltningsdomstol av 
statsbidrag från 
migrationsverket 

 Verksamhetschef Efter samråd med ekonom 

Överklagan och 
yttrande till 
kammarrätt av annan 
myndighets beslut i 
ärende om utlämnande 
av allmän handling 

2 kap.15 § TF Enhetschef  

Svaromål och yttrande 
till kammarätt och 
Högsta 
förvaltningsdomstolen 
i ärenden om 
utlämnande av allmän 
handling 

 Enhetschef  

Svaromål och yttrande 
till förvaltningsrätt i 
ärenden om särskild 
avgift 

16 kap.6 a § SoL Verksamhetschef  

Formaterat: Teckenfärg: Röd
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Ombud 

 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
Avvisande av ombud 
eller biträde 

149 § 
FvL 

SNAU Beslutet är överklagningsbart 

Beslut att utse ombud 
samt utfärda fullmakt 
för att fora nämndens 
talan i ärenden eller mål 
vid allmän domstol eller 
förvaltningsdomstol 

10 kap 2 
§ SoL 

Verksamhetschef  

 

Sekretess och utlämnande av allmän handling 

 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
Beslut om 
utlämnande av 
allmän handling samt 
uppställande av förbehåll 
i samband med 
utlämnande av 
allmän handling 

2 kap 
14 § TF, 
10 kap. 
3,4,13,14 
§§ OSL 
12 kap 
2,3 §§ 
OSL 
26 kap 
1,5 §§ 
OSL 

Enhetschef Aktuell handläggare prövar om 
utlämning 
kan ske enligt 26 kap 1 § OSL 

Beslut om avslag på 
begäran om utlämnande av 
allmän handling 
till enskild eller 
annan myndighet 

2 kap. 
14 § TF 
6 kap. 
2,3 och 4 
§§ OSL 
10 kap 
4,7,9,13, 
14§§OSL 

Förvaltningschef  

Beslut att lämna ut uppgifter 
ur personregister till statliga 
myndigheter för 
forskningsändamål 

12 kap 
6 § SoL 

Förvaltningschef  

Beslut att sekretessbelägga 
uppgifter rörande underårig 
gentemot vårdnadshavare 

12 kap 
3 § OSL 

Enhetschef Betydande men måste befaras för 

barnet om uppgifter röjs. Hänsyn 

tas även till barnets ålder. OBS 

hänsyn måste tas till 

vårdnadshavarens rättigheter och 

skyldigheter enligt 6 kap 11 § FB 

Beslutet är överklagningsbart. 
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Övrigt 

 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
Beslut om att ersätta 
enskild person för 
egendomsskada vid 
myndighetsutövning som 
förorsakats av personal 
upp till 10 % av 
prisbasbeloppet 

3 kap. 2 § 
skadeståndslagen 

Enhetschef  

Begäran om utdrag från 
belastnings- och 
misstanke register 

11 § 8p. 
förordningen om 
belastningsregist 
er 
4 § 7 och 10 p 
förordningen 
om 
misstankeregister 

Enhetschef  

Rätt att teckna avtal 
avseende externa HVB 
samt konsulentstödda 
familjehem 

 Verksamhetschef  

Rätt att teckna avtal vid en 
årskostnad som 
understiger 2 
basbelopp/år 

- hyresavtal 
- serviceavtal 
- övriga fall 

 resp 
Verksamhetschef 

 

resp 
Verksamhetsch 
ef enl. 
reglemente 

 

 

 

 

 
(Förvaltningschef och ordf. i 

föreningen) 

Domar där SN/ SNAU 
fattat det ursprungliga 
beslutet ska alltid 
redovisas till SN 

 Nämndsekreterar 
e 

Nämnd sekr. tillser att domar 

mm finns i pärm. 

AO 

Redovisning av domar 
av speciellt intresse 

 Resp. 
verksamhetschef 

AO 
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Lagen om offentlig upphandling 

 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
Anskaffningsbeslut (avrop 
inom gällande avtal) 

 Attestant Beslut att anskaffa vara inom 
ramen för budget och 
verksamhetens mål efter 
hörande av inköpsansvarig 

Inköpsbeslut 
- under 1 basbelopp 
- över 1 basbelopp 

enstaka anbud enstaka 
anbud över 1 basbelopp 

- sluta ramavtal över 1 
basbelopp 

- entrepenader 

LOU  

Attestant 
Verksamhetschef 
 

Inköpsansvarig 
 

Inköpsansvarig 
SN 

Ska handla på de avtal som 
finns 
 

 
Efter genomfört anbudsförfarande 

Att teckna avtal och 
överenskommelse om att 
köpa, leasa och hyra varor 
och tjänster inom 
förvaltningens 
verksamhetsområde och som 
är av principiell betydelse. 

6 kap 
33 § KL 

Förvaltningschef  Formaterat: Teckenfärg: Röd
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Personaldelegation för socialförvaltningen 

Anställningar och entlediganden 
FÖR SAMTLIGA DELEGATER INKLUDERAS FÖLJANDE INOM 
ANSTÄLLNINGSRÄTTENS RAM 

1. prövning av tjänstbarhetsintyg 

2. anställningsavtal 

3. entledigande på egen begäran 

4. avkortad uppsägningstid 

5. utfärdande av intyg och betyg 

6. lönesättning 

7. beviljande av semester, kompensationsledighet eller annan lagstadgad 

eller avtalsbunden ledighet. Anses som arbetsordning (AO) 
 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
Anställning/ entledigande 
av 

- förvaltningschef 
- verksamhetschef 
- stabspersonal 
- utvecklingsstrateg 

  

Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef 
Förvaltningschef 
Förvaltningschef 

 
I samråd med SN 

 

Vård och Omsorg 
 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
Anställning/ entledigande av 

- enhetschef 
- övrig personal 

  

Verksamhetschef 
Enhetschef 

 

 

Funktionsstöd 
 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
Anställning/entledigande av 

- enhetschef 
- övrig personal 

  

Verksamhetschef 
Enhetschef 
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Individ och Familj 
 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
Anställning/ entledigande av 

- enhetschef 
- övrig personal 

  

Verksamhetschef 
Enhetschef 

 

 

Allmänt för förvaltningen 
 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
Kurs och/eller konferens 
inom 
Sverige 

- övriga 
- kostnaden 

överstiger 
budgetanslag 

- för socialnämndens 
ledamöter 

 Attestantansvarig 
 

Förvaltningschef 
SNAU 

 

SN:s ordf 

 

Annan tjänstledighet utan 
lön under 6 mån (ej lag och 
avtal) 

 

- socialchef 
- verksamhetschef 
- stabspersonal 
- övrig personal 

 Samma delegat som 
vid tillsvidare- 
anställning 

 

SN:s ordf 
Förvaltningschef 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef 

 

Annan tjänstledighet över 6 
mån utan lön 

- verksamhetschef/ 
stabsperson 
al 

- övrig personal 

  

Förvaltningschef 

Verksamhetschef 

 

 

Enligt riktlinjer 

Enligt riktlinjer 

Visstidsanställning kortare än 
6 
månader 

- verksamhetschef 
- utvecklingsstrateg 
- enhetschef 
- övrig personal 

  

 

Förvaltningschef 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef 
Enhetschef 

Anses vara 

verkställighetsbeslut 

och anmäls därmed inte 

till socialnämnden. 

Beslutande om attesträtt 
inom socialförvaltningen 

 Förvaltningschef  

Formaterat: Teckensnitt:Franklin Gothic Demi,

Teckenfärg: Auto

Formaterat: Teckensnitt:Franklin Gothic Demi,

Teckenfärg: Auto

Formaterat: Teckensnitt:Franklin Gothic Demi



46  

Övrig personaldelegation 
 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
Disciplinåtgärd och 
avstängning 

 Förvaltningschef I samråd med PA-konsult 

Arbetsfördelning 
inklusive förflyttning 
inom egen 
förvaltning 

 Förvaltningschef  

Uppsägning pg arbetsbrist  Förvaltningschef I samråd med PA-konsult 

Pensionsförmåner enligt avtal  Pensionshand- 
läggare på 
personal 

 

Kvarstående i tjänst efter 
uppnådd pensionsålder 

 Förvaltningschef  

Uppsägning pga personliga 
skäl 

 Förvaltningschef I samråd med PA-konsult 

Ledighet för fackliga uppdrag 
- ledigheten 
- löneförmån 

  
 

Resp arbetsledare 
Personalchef 

 

 

Allmänna försäkringskassefrågor 

 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
AFL- begäran om läkarintyg 
via FK tidigare än 8:e dygnet 
av sjukdomen 

- Samtlig personal 

 Samma delegat 
som vid 
tillsvidare- 
anställning 

Efter samråd med resp 

verksamhetschef eller 

socialchefen 

 
 

MBL samråd (se lokalt samverksansavtal) 

 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

Ansvar 
samverkan 

 

- övergripande 
- avdelningsvis 
- enhetsvis 

  

Förvaltningsche 
f 
Verksamhetsch 
ef Enhetschef 

 

Jämställdhetsfrågor 
- övergripande 
- övrigt 

 Förvaltningschef 
Verksamhetschef 
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Arbetsmiljöfrågor  Respektive 
arbetsledare 

Se vidare kompendium för 
systematiskt miljöarbete (LinNet) 

 

 

Dataskyddsförordningen (GDPR) 

 

Beslut om rätt till tillgång (s.k. registerutdrag) samt beslut att neka begäran om tillgång 
 
 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Förvaltningschef  Inom respektive 
verksamhetsområde. 
Artikel 15 GDPR 
Artikel 12.5 GDPR 

 

Beslut om rättelse av felaktiga personuppgifter samt beslut att neka begäran om rättelse 
 
 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Förvaltningschef  Inom respektive 
verksamhetsområde. 
Artikel 16 GDPR 
Artikel 12.5 GDPR 

 

Beslut om radering av personuppgifter samt beslut att neka begäran om radering 
 
 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Förvaltningschef  Inom respektive 
verksamhetsområde. 
Artikel 17 GDPR 
Artikel 12.5 GDPR 

 

Beslut om rätt till begränsning av behandling samt beslut om att neka begäran om begränsning 
 
 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Förvaltningschef  Inom respektive 
verksamhetsområde. 
Artikel 18 GDPR 
Artikel 12.5 GDPR 
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Beslut om underrättelse om rättelse, radering eller begränsning av behandling enligt artikel 16–18 
GDPR ska ske till mottagare till vilka personuppgifter lämnats ut 
 
 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Förvaltningschef  Inom respektive 
verksamhetsområde. 

 
Underrättelse behöver 
ej ske om det visar sig 
omöjligt eller medför 
en oproportionell 
ansträngning 

 
Artikel 19 GDPR 

Artikel 12.5 GDPR 

 

Beslut om rätt till dataportabilitet (överföring) av personuppgifter och beslut om att neka 
dataportabilitet 
 
 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Förvaltningschef  Inom respektive 
verksamhetsområde. 
Artikel 20 GDPR 
Artikel 12.5 GDPR 

 

Beslut om att inte behandla personuppgifter efter invändning samt beslut att behandla 
personuppgifter trots invändning 
 

 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Förvaltningschef  Inom respektive 
verksamhetsområde. 
Artikel 21 GDPR 
Artikel 12.5 GDPR 
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Företräda myndigheten när enskilda överklagar myndighetens beslut avseende rättigheter enligt 
artikel 12–22 GDPR, om beslutet fattats på delegation 
 
 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Förvaltningschef  Inom respektive 
verksamhetsområde. 

 
Har ett beslut fattats av 
nämnden i dess helhet 
(och inte på 
delegation) är det inte 
möjligt att delegera 
beslutanderätten när 
det gäller yttranden 
med anledning av att 
nämndens beslut har 
överklagats. 

 
6 kap. 38 § KL 

 

Teckna personuppgiftsbiträdesavtal 
 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Förvaltningschef  

 
Samma delegat som har 
delegering att teckna 
huvudavtal/tjänsteavtal. 

Inom respektive 
verksamhetsområde. 
Artikel 28 GDPR 

 

Beslut om att anta registerförteckning 

 
 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Förvaltningschef Personuppgiftsombud 

 
 

Inom respektive 
verksamhetsområde. 

 
Personuppgiftsombud 
kommer eventuellt 
byta namn framöver 

 
Artikel 30 GDPR 
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Beslut om personuppgiftsincidenter ska anmälas till tillsynsmyndigheten eller inte 
 

 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Förvaltningschef  Inom respektive 
verksamhetsområde. 

 
Anmäls inom 72 
timmar från att 
personuppgifts- 
ansvarig fick vetskap 
om incidenten 

 
Artikel 33 GDPR 

 

Bedöma om de registrerade ska få information vid en personuppgiftsincident och i förekommande 
fall lämna information till de registrerade 
 

 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Förvaltningschef  Inom respektive 
verksamhetsområde 

 
Om incidenten leder till 
en hög risk för fysiska 
personers rättigheter 
och friheter ska 
information lämnas. 

 
Artikel 34 GDPR 
Artikel 12.5 GDPR 
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Ta ut avgift för åtgärder enligt artikel 13–14 och 15–22 och 34 GDPR 
 
 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Förvaltningschef  Inom respektive 
verksamhetsområde. 

 
Information enligt 
artikel 13–14 samt all 
kommunikation och 
alla åtgärder enligt 
artikel 15–22 och 34 
ska tillhandahållas 
kostnadsfritt. Om 
begäran är uppenbart 
ogrundad eller orimlig, 
får myndigheten ta ut 
en rimlig avgift. 
Artikel 12.5 GDPR 

 

Bedöma om konsekvensbedömning ska göras vid en personuppgiftsbehandling och eventuellt 
samråd med tillsynsmyndigheten ska ske 
 
 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Förvaltningschef  Inom respektive 
verksamhetsområde. 

 
Artikel 35–36 GDPR 

 

Utse dataskyddsombud eller ersättare för dataskyddsombud 
 
 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Delegation inte möjlig  Artikel 37.1 GDPR 

 

Företräda myndigheten vid yttranden till tillsynsmyndigheten vid eventuella klagomål eller 
tillsynsärenden 
 
 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Förvaltningschef  Inom respektive 
verksamhetsområde. 
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Vidaredelegation 

Rätt att vid förfall för angivna tjänstemannadelegater själv utöva den delegerade 
beslutanderätten eller vidaredelegera denna till annan anställd hos kommunen. 

 
Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Förvaltningschef   
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Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Socialnämnd 
 

Tjänsteskrivelse kvalitetsdeklaration inom Vård och Omsorg  

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden att fastställa 
 Kvalitetsdeklarationen inom Vård och Omsorg  

 

Ärendebeskrivning 

Kvalitetsdeklarationen anger grundläggande kvalitetskrav inom Vård och 
Omsorg i Lindesbergs kommun. Kvalitetsdeklarationen anger vad den 
enskilde och dennes närstående kan förvänta sig av Vård och Omsorgstjänster 
samt vad verksamheten förväntar av den enskilde. 

Kvalitetsdeklarationen anger grundläggande kvalitetskrav för: 

 Myndighetsutövning 

 Hemtjänst i Lindesbergs kommun 

 Korttidsplats 

 Växelvård 

 Särskilt boende 

 Trygghetslarm 

 Omvårdnad (personlig omvårdnad, matdistribution, ledsagning, hälso- 

och sjukvård/rehabilitering) 

 Hälsofrämjande insatser 

 Dagrehabilitering 

 Träffpunkt 

 Anhörigstöd 

 Avgifter 

 

Verksamhetsförändringar föranleder revideringar i kvalitetsdeklarationen. 
Information om anhörigstrateg har tagits bort då verksamheten inte har kvar 
tjänsten. Gällande insatserna tvätt och städ är information tillagd i 
deklarationen att det även kan vara extern aktör som utför serviceinsatserna.   

Utifrån kommunens nya styrmodell har verksamheten tagit fram ett 
gemensamt grunduppdrag och som därav tillkommit i deklarationen. Det har 
också tydligare beskrivits att personal på SÄBO inte ansvarar för pengar och 
värdesaker i den enskildes lägenhet. Därtill har det förtydligats kring insatsen 
växelvård samt instasen nattillsyn med kamera.  

 



   
 

 2 (2)  

 

 

Mladenka Gustafsson Marlene Hedblad 
Förvaltningschef Handläggare 

 

För åtgärd: 

Marlene Hedblad  
Utvecklingsstrateg 
Socialförvaltningen 
 

För kännedom: 

Jessica Öhlund  
Verksamhetschef  
Vård och Omsorg 

 

Bilagor: 

Kvalitetsdeklaration inom Vård och Omsorg  
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1. Om kvalitetsdeklarationen 

Kvalitetsdeklarationen anger grundläggande kvalitetskrav inom Vård och Omsorg i 

Lindesbergs kommun. 

 

Kvalitetsdeklarationen anger: 

 Vad den enskilde och dennes närstående kan förvänta sig av Vård och 

Omsorgstjänster 

 Vad som förväntas av den enskilde 

 

Kvalitetsdeklarationen anger grundläggande kvalitetskrav för: 

 Myndighetsutövning 

 Hemtjänst i Lindesbergs kommun 

 Korttidsplats 

 Växelvård 

 Särskilt boende 

 Trygghetslarm 

 Omvårdnad (personlig omvårdnad, matdistribution, ledsagning, hälso- och 

sjukvård/rehabilitering) 

 Hälsofrämjande insatser 

 Dagrehabilitering 

 Träffpunkt 

 Anhörigstöd 

 Avgifter 

 

Sociala tjänster ska enligt 3 kap. 3§ Socialtjänstlagen vara av god kvalitet. Det 

förutsätter: 

 Att tjänsten ska vara likvärdig oavsett var den enskilde bor och oavsett vem som 

utför insatserna 

 Att personalen ska ha lämplig utbildning och erfarenhet 

 Att utförande av insatser ska utgå från den enskildes behov och önskemål 

 Att alla ska bemötas med individuellt anpassade insatser utifrån behov och 

förutsättningar 

 Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras 
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2. Värdegrund 

Den 1 januari 2011 infördes en nationell värdegrund för Vård och Omsorg i 

socialtjänstlagens 5 kap: 

 

”4 § Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och 

känna välbefinnande (värdegrund). Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet 

att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i 

gemenskap med andra. Lag (2010:427).” 

 

I Lindesbergs kommun antog socialnämnden år 2015 en värdegrund som beskriver 

etiska värden och förhållningssätt inom verksamheten för Vård och Omsorg. Syftet är att 

kommunens värdegrund ska underlätta, möjliggöra och förklara hur den nationella 

värdegrunden ska omsättas i praktiken. Framtagandet av värdegrunden skedde med 

delaktighet från medarbetare och värdegrunden ska samtlig personal inom Vård och 

Omsorg arbeta utifrån. Förhållningssätten är alltså gemensamma för all verksamhet och 

vänder sig till dig som har stöd och hjälp av Vård och Omsorg i Lindesbergs kommun.  

3 Ett rehabiliterande arbetssätt   

Personalen inom Vård och Omsorg i Lindesbergs kommun arbetar utifrån ett 

rehabiliterande arbetssätt. Att arbeta med ett rehabiliterande arbetssätt innebär att 

personalen ser och tillvaratar dina egna resurser och möjligheter. Det är därför viktigt 

att personal innehar ett stödjande förhållningssätt och uppmuntrar dig till eget 

handlande och egna problemlösningar. Vid för mycket hjälp kan konsekvensen bli att du 

blir mer passiv och därmed tappar funktioner och färdigheter. 

4 Grunduppdrag 

Inom verksamheten för Vård och Omsorg finns ett gemensamt grunduppdrag. Utifrån 

kommunens styrmodell ska verksamheternas grunduppdrag kontinuerligt 

kvalitetssäkras och utvecklas. Verksamheten ska också kontrolleras genom risk- och 

konsekvensanalyser samt egenkontroller.  

 

Vård och Omsorgs grunduppdrag:  

 

”Vård och Omsorg finns till för kommuninvånare som är i behov av vård och omsorg samt som 

innehar ett biståndsbeslut. Den enskilde/äldre ska utifrån sina förutsättningar få behovsanpassad 

omsorg i det egna boendet eller i särskilda boendeformer, målet är att den enskilde uppnår ett 

värdigt liv (SoL). Vård och Omsorg ansvarar även för hälso- och sjukvård (HSL). Hälso- och 

sjukvården arbetar med rehabilitering, habilitering, samt förebygger sjukdomar och skador.” 
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5 Myndighetsutövning 

Efter att en ansökan inkommit till Myndighetsenheten från dig eller din legala 

företrädare startar en utredning enligt 11 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL). 

Biståndshandläggaren utreder och bedömer vilket behov av hjälp du har och i vilken 

omfattning. Därefter fattas beslut om bistånd.  

 

Du kan förvänta dig av oss att: 

 Efter vi fått in din ansökan kontaktar en biståndshandläggare dig inom fem 

arbetsdagar 

 Du har rätt att utifrån din ansökan få ett beslut på vilka insatser du har fått 

beviljat eller avslag på. Vid avslag har du alltid möjlighet att överklaga 

 Information om hur beslutet kan överklagas (besvärshänvisning) ska medfölja 
beslutet, biståndshandläggarna kan även hjälpa dig att överklaga ditt beslut 

 Du som har fått beviljade insatser kommer att kontaktas av ansvarig utförare för 

att planera verkställande av insatser 

 I det fall du beviljats särskilt boende kommer den enhetschef som ansvarar för 

boendet där ledig lägenhet finns att kontakta dig 

 Är du över 80 år och ansökt om trygghetslarm kommer ansökan att beviljas, 

ansökan skickas till biståndshandläggare 

 

6 Hemtjänst i Lindesbergs kommun 

Genom ett biståndsbeslut kan hemtjänst tillgodoses dygnet runt om i hela kommunen. 

Hemtjänst syftar till att underlätta boendet och det dagliga livet när ålder, sjukdom eller 

funktionsnedsättning gör det svårt att klara sig själv. Ambitionen är att göra det möjligt, 

utifrån ditt individuella behov, att bo kvar i det egna hemmet så länge det är möjligt.  

 

Du kan förvänta dig av oss att: 

 Personal från hemtjänsten kontaktar dig inom fem arbetsdagar efter att ditt 

beslut om insatser blivit beviljat av biståndshandläggaren, för att starta planering 

av dina insatser 

 Du får en kontaktpersonal från hemtjänsten (undantag för dig som enbart har 

trygghetslarm eller matdistribution) som har kännedom om dig och ditt behov 

samt som så långt som möjligt ansvarar för kontakten med dig 

 En individuell genomförandeplan ska upprättas tillsammans med dig för att du 
ska ha möjlighet att vara delaktig och påverka hur dina insatser utförs 

 Genomförandeplanen ska upprättas inom en månad efter det att insatsen 
påbörjats (har du enbart trygghetslarm eller matdistribution så görs inte någon 
genomförandeplan) 

 I genomförandeplanen ska det framgå hur, när och var de beviljade insatserna 

ska utföras 

 

Vi förväntar oss av dig att: 
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 Din bostad är utformad så att personal kan ge dig insatser där kraven på en god 

arbetsmiljö uppfylls. Detta kan till exempel innebära att du behöver ta emot olika 

typer av hjälpmedel exempelvis höj- och sänkbar säng och/eller möblera om 

 Vi får montera ett nyckelfritt lås på din dörr om hyresvärden tillåter det. Vi 

kommer att vilja ha nycklar hem till dig  

 Du ska inte röka inomhus innan eller under besök av hemtjänstens personal  

 

6.1 Städ 

Städning utförs vanligtvis var tredje vecka. Bedömning sker dock utifrån dina 

individuella behov.  Hemtjänsten eller annan aktör städar 2 rum, kök och toalett vid 

varje tillfälle. Storstädning ingår inte i ditt beslut. Med storstädning avses exempelvis 

vädra garderober, städa källare/vind/förråd, putsa silver/kristallkronor, ta ut stora 

mattor, utomhusarbete och liknande.  

 

Du kan förvänta dig av oss att: 

 Personal senast två vardagar före planerad städinsats kontaktar dig om vi inte 

kan utföra insatsen 

 Du har möjlighet att under ett kalenderår få avfrostning av frys samt rengöring 

av kyl/frys, ugn och spisfläkt. Dessa moment ska rymmas inom ramen för 

insatsen, viket innebär att du får avstå viss del av din andra städning 

 

Vi förväntar oss av dig att: 

 Du kontaktar oss senast två vardagar före städningen vid ändring av planerad 

städinsats 

 Du är hemma när städinsatsen ska utföras annars genomförs inte insatsen 

 Du är delaktig i den mån du kan 

 Du tillhandahåller fungerande städutrustning, i form av dammsugare, torkdukar, 

golvmopp med hink och rengöringsmedel annars utförs inte städningen 

 

6.2 Tvätt/klädvård 

Tvätt/klädvård utförs av hemtjänsten eller extern aktör vanligtvis var tredje vecka men 

bedömning sker utifrån dina individuella behov. Inom ramen för tvätt/klädvård ingår 

hjälp med maskintvätt, hänga tvätt, ta ned, vika och lägga in rent i skåp. Fungerande 

tvättmaskin och torkmöjligheter ska finnas i bostaden eller i gemensam tvättstuga. 

Mattvätt utförs inte. 

 

Du kan förvänta dig av oss att: 

 Personal följer de tvättråd som finns 

 Om tvättinsatsen inte kan utföras kontaktas du av personal senast två vardagar 

före 

 Du har möjlighet att få enstaka klädesplagg struket. Du kan också få hjälp med att 

sy i en knapp och hänga ut och vädra kläder. Dessa moment ska rymmas inom 
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ramen för insatsen, viket innebär att du får avstå viss del av din andra 

tvätt/klädvårdsinsats 

 

Vi förväntar oss av dig att: 

 Du kontaktar oss senast två vardagar före ändring av planerad 

tvätt/klädvårdsinsats 

 Du är hemma när tvättinsats utförs annars genomförs inte insatsen 

 Du tillhandahåller tvätt- och sköljmedel 

 

6.3 Inköp 

Inköp av mat och dagligvaror sker i första hand via beställning och 

hemsändningsservice från butik. Utifrån behov kan du få hjälp med beställning, att ta 

emot och plocka in varor. Betalning av dina matvaror sker med kort eller faktura då vi 

inte hanterar kontanta medel.  

 

Du kan förvänta dig av oss att: 

 Du har möjlighet att vid behov få hjälp med apoteksärenden 

 

Vi förväntar oss av dig att: 

 Om du önskar att betala med betalkort införskaffar detta innan insatsen 

verkställs 

 Vid apoteksärenden behöver du ordna en fullmakt för att hemtjänstpersonalen 

ska kunna hämta ut din medicin 

 Vid apoteksärenden behöver du införskaffa ett Pay-Ex konto  

 

6.4 Personlig omvårdnad 

Utifrån biståndsbeslut och dina individuella behov kan du via hemtjänsten få hjälp med 

exempelvis personlig hygien, läggning/uppstigning, på- och avklädning, toalettbesök, 

hjälp att äta och social samvaro.  

 

Social samvaro kan beviljas vid avsaknad av kontinuerlig social kontakt och/eller om du 

har begränsad förmåga att röra dig utanför hemmet och inte kan få detta tillgodosett på 

annat sätt. I normalfallet beviljas social samvaro en gång per vecka. Social samvaro kan 

exempelvis innefatta samtal eller en promenad där personal går med bredvid.   

 

Behov av omfattande insatser kan uppstå av olika skäl. Insatser i hemmet kan beviljas 

vid behov av omfattande omsorg eller vid insatser i samband med vård i livets slutskede.  

 

Vi förväntar oss av dig att: 
 Om du vill avboka insatsen social samvaro hör du av dig två dagar innan planerad 

insats till hemtjänstgruppen 

 

Du kan förvänta dig av oss att: 



9 
 

 Personalen ser till dina behov och integritet när de hjälper dig 

 Personalen bemöter dig med respekt och värdighet 

 

6.5 Matdistribution 

Om du inte själv kan laga din mat i ditt hem eller tillgodose behovet på annat sätt finns 

möjlighet, via biståndsbeslut, att få hem matlådor. Vilket innebär att personal kommer 

och levererar en matlåda till dig en gång per dag, lunchtid.  

 

Du kan förvänta dig av oss att: 

 Du får matlåda levererat till ditt hem 

 Du kan efter biståndsbeslut få måltidshjälp. Måltidshjälp kan avse stöd under 

måltidssituationen samt hjälp med att plocka undan och diska efter måltid 

 

Vi förväntar oss av dig att: 

 Du är hemma när maten levereras 

 

6.6 Ledsagare 

Om du har behov av ledsagare för att sköta dina mindre inköp, komma till sjuk- eller 

tandvård bör i första hand anhörig/närstående eller frivilligorganisation/väntjänst följa 

med.   

 

Du kan ansöka om ledsagare hos biståndshandläggarna. 

 

Du kan förvänta dig av oss att: 

 Om inte anhörig, närstående eller väntjänst kan följa med dig följer personal från 

hemtjänsten dig om du har beslut om ledsagning 

 

Vi förväntar oss av dig att: 

 Du hör av dig minst fem dagar innan du behöver ledsagare. Detta för att 

möjliggöra att insatsen kan utföras/planeras in 

 Du förväntas inneha egna medel för betalning av transport och besöksavgifter  

 

6.7 Trygghetslarm och tillsynsbesök   

Trygghetslarm ska fungera som en trygghet för dig. Du som är 80 år eller äldre kan 

ansöka om trygghetslarm med förenklad biståndsbedömning, det vill säga utan 

föregående behovsbedömning. Trygghetslarmet innebär att du kan få kontakt med 

larmcentralen dygnet runt. Får du beslut om enbart tillsynsbesök nattetid så görs dessa 

besök i första hand via nattkamera, tillsyn kan även ske via telefonsamtal.  

 

Du kan förvänta dig av oss att: 

 Inom en vecka, efter det du har blivit beviljat trygghetslarm, ska larmet vara 

installerat i din bostad 
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 Larmcentralen ringer upp och kontrollerar att ditt larm fungerar när du inte har 

använt det på en månad. Larmet bevakas dagligen av hemtjänsten som upptäcker 

exempelvis strömbortfall 

 När du har tryckt på ditt larm så får du kontakt med larmcentralen inom 3 

minuter 

 Du får besök av oss inom 45 minuter efter det att du tryckt på ditt larm om behov 

finns 

  

Vi förväntar oss av dig att: 

 Du lämnar nycklar till din bostad 

 Du tar emot information om hur larmet fungerar 

 Vi får montera nyckelfritt lås på din dörr om din hyresvärd godkänner det 

 Om du reser bort eller hamnar på sjukhus är det viktigt att du meddelar det till 

din hemtjänstgrupp. Låt alltid sladdarna till trygghetslarmet vara kvar i 

vägguttagen eftersom larmet behöver ström för att fungera. Tänk på att 

provlarma larmet när du kommer hem igen 

 Du ska ha läst informationsbroschyren om trygghetslarm 

 Du larmar endast när du är i behov av hjälp, till exempel om du har ramlat 

 

7 Korttidsplats i Lindesbergs kommun  

Korttidsplats kan beviljas av biståndshandläggare vid tillfälligt ökat behov av 

omvårdnad och tillsyn, till exempel efter sjukhusvistelse. På korttidsplatsen arbetar 

personalen utifrån ett rehabiliterande arbetssätt.  

Korttidsplats kan, under en kortare period, beviljas till dig som bor i ordinärt boende 

och befinner dig i en ohållbar situation och som ej kan tillgodoses trots omfattande stöd 

från hemtjänsten.  

 

Du kan förvänta dig av oss att: 

 En individuell genomförandeplan upprättas samma vecka du kommer till 

korttidsplatsen. I genomförandeplanen ska det framgå hur, när och var de 

beviljade insatserna ska utföras 

 En eller två i personalgruppen blir din/dina kontaktpersoner, dessa personer har 

ett större ansvar för dig och din omsorg 

 Vi tvättar dina kläder i maskin. Kemtvätt, mangling och handtvätt ingår inte 

 Trygghetslarm och säng ingår 

 Det finns möjlighet för personalen att sköta mindre inköp. Dina pengar förvaras 

då i värdeskåp och redovisas till dig eller anhöriga. Personal ansvarar för 

maxbeloppet 500 kr 

 Vi ansvarar inte för värdeföremål/kontanter i din lägenhet. Be personalen att låsa 

in dina värdeföremål/kontanter i värdeskåp/kassaskåp 
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8 Växelvård i Lindesbergs kommun 

Växelvård innebär att du bor på ett särskilt boende i en lägenhet som är färdigmöblerad 

med gemensam toalett och i ditt ordinära boende, exempelvis en vecka på särskilt 

boende och tre veckor hemma. Syftet med växelvård är att ge anhöriga avlastning. 

 

Du kan förvänta dig av oss att:  

 Sänglinne, lakan, handdukar samt städ- och tvättmaterial ingår 

 Växelvårdsboende bemannas dygnet runt med undersköterskor och 

vårdbiträden 

 Du blir tilldelad en kontaktperson som ansvarar för upprättande av 

genomförandeplan  

 Det finns möjlighet för personalen att sköta mindre inköp, dina pengar förvaras 

då i värdeskåp/kassaskåp och redovisas till dig eller anhöriga. Personal ansvarar 

för maxbeloppet 1000 kr 

 Vi ansvarar inte för värdeföremål/kontanter i din lägenhet. Be personalen att låsa 

in dina värdeföremål/kontanter i värdeskåp/kassaskåp 

 

Vi förväntar oss av dig att:  

 Är du inte inskriven i hemsjukvården ingår inte insatser från sjuksköterska, du 

eller anhörig ansvarar för att mediciner finns för delning  

 Ni själva ombesörjer transport till och från det särskilda boendet  

 Anhöriga ansvarar för att följa med till läkar- eller tandvårdsbesök som sker 
under växelvårdstiden  

 Du behöver ha med hygienartiklar, mindre uppsättning av inkontinensskydd och 
några ombyten av kläder. Personal tvättar vid behov men vi ber er att märka upp 
kläderna med namn innan ankomst 

 Om rollator eller rullstol används ska denna följa med. Har du lyftsele förskriven 
eller vissa andra personligt förskrivna hjälpmedel ska även dessa följa med 

9 Särskilt boende i Lindesbergs kommun 

Personalen arbetar utifrån ett rehabiliterande arbetssätt där målsättningen är att stärka 

dina förutsättningar att leva ett självständigt liv i den mån det är möjligt. 

 

Du kan förvänta dig av oss att: 

 En eller två i personalgruppen blir dina kontaktpersoner, dessa personer har ett 

större ansvar för dig. Kontaktpersonen ansvarar för att: 

- En individuell genomförandeplan ska vara färdig inom en månad efter det att 

du flyttat in. I genomförandeplanen ska det framgå hur, när och var de 

beviljade insatserna ska utföras. Genomförandeplanen revideras vid behov 

men minst var sjätte månad 

- Bygga upp förtroende genom en aktiv kommunikation, en god och naturlig 

relation samt kontakt med dina närstående 
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 Det finns möjlighet för personalen att sköta mindre inköp, dina pengar förvaras 

då i värdeskåp/kassaskåp och redovisas till dig eller anhöriga. Personal ansvarar 

för maxbeloppet 1000 kr 

 Vi ansvarar inte för värdeföremål/kontanter i din lägenhet. Be personalen att låsa 

in dina värdeföremål/kontanter i värdeskåp/kassaskåp 

 För att ta dig till sjukhusbesök eller tandläkarbesök ska anhörig/närstående eller 

frivilligorganisation/väntjänst följa med. Är detta inte möjligt följer personal från 

ditt boende med dig 

 

Vi förväntar oss av dig att: 

 Dina privata kläder är märkta 

 

9.1 Den boendes lägenhet 

Din lägenhet består av ett sovrum, toalett med dusch samt ett litet kök pentry. Därutöver 

finns plats för klädförvaring, eventuellt sittmöbel och bord.  

 

Du kan förvänta dig av oss att: 

 Vi står för städning en gång var tredje vecka. Fönsterputs ingår inte 

 Vi tvättar dina kläder i maskin. Kemtvätt, mangling och handtvätt ingår inte 

 Trygghetslarm och säng ingår i alla lägenheter 

 Vi ombesörjer byte av lysrör 

 

Vi förväntar oss av dig att: 

 Din bostad ska vara möblerad så att personal kan ge dig insatser där kraven på 

en god arbetsmiljö uppfylls. Detta kan till exempel innebära att du behöver ta 

emot olika typer av hjälpmedel exempelvis en personlyft 

 Du ansvarar för byte och inköp av glödlampor och persienner 

 

9.2 Mat på särskilda boenden/korttidsboende/växelvård  

Måltiderna ska vara förlagda så att de ger dig en tillfredsställande näringstillförsel och 

tillgodoser dina näringsmässiga behov. Måltiderna är viktiga som intag av energi och 

näring men har även en viktig social betydelse och kan vara ett avbrott som hjälper dig 

till att strukturera vardagen. Maten ska förvaras och transporteras på ett sådant sätt att 

den bevarar temperatur, smak, doft och näring.  

 

Du kan förvänta dig av oss att:  

 Det serveras frukost 

 Det serveras lunch 

 Det serveras middag 

 Det serveras mellanmål 

 Grundmatsedeln ska vara varierad, säsongsanpassad och löpa över minst fyra 

veckor 
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Vi förväntar oss av dig att:  

 Om du önskar något utöver den mat som serveras så förväntas du inhandla och 

tillaga detta själv 

 När anhöriga besöker dig är det önskvärt att ni äter och/eller fikar i din lägenhet 

och inte i matsalen. Detta för att bevara ett lugn för de övriga boende 

 

9.3 Sociala aktiviteter på särskilda boenden/ korttidsboende/växelvård 

På våra särskilda boenden ska det finnas möjlighet för dig att utföra meningsfulla 

aktiviteter. Aktiviteterna skiftar på de olika särskilda boendena, några exempel på 

aktiviteter är bingo, syjunta, fika, högläsning och gymnastik. Därutöver ordnas med 

jämna mellanrum utflykter, anhörigträffar och olika evenemang. De särskilda boendena 

samarbetar med lokala frivilligorganisationer som exempelvis väntjänst, Lions och 

kyrkan. 

 

Du kan förvänta dig av oss att: 

 Du har rätt till en timme enskild aktivitet per vecka med din kontaktperson enligt 

genomförandeplanen. Denna aktivitet ska tillgodose dina behov och ska vara 

socialt, fysiskt, kulturellt och/eller psykiskt stimulerande 

 Valet av aktivitet ska finnas dokumenterat i genomförandeplanen, samt när och 

hur aktiviteten ska genomföras 

 Enklare gemensamma aktiviteter anordnas 4 gånger/vecka för de som önskar. 

Denna information ges muntligt samt att det på varje särskilt boende aviseras på 

de anslagstavlor som finns 

 

Vi förväntar oss av dig att: 

 Du eller dina närstående under upprättandet av genomförandeplanen uttrycker 

dina önskemål avseende aktivitet 

 

10 Kommunal hälso- och sjukvård i Lindesbergs kommun 

Kommunen ska erbjuda hälso- och sjukvård av god kvalitet och omfatta förebyggande 

hälsovård och sjukvårdsinsatser till de personer som är inskrivna i hemsjukvården. För 

att vara inskriven i hemsjukvården måste du vara över 18 år, och på grund av sjukdom 

eller funktionsnedsättning inte på egen hand eller med stöd av någon annan kan 

uppsöka vårdcentral eller mottagning.  

 

Uppdraget för hemsjukvård regleras i avtal mellan regionen och Örebro läns kommuner. 

Hälso- och sjukvården i kommunen utgår från lagar och författningar.  

 

10.1 Kommunal hälso- och sjukvård ordinärt boende  

Hälso- och sjukvård i eget ordinärt boende omfattar personer över 18 år som har 

svårigheter att ta sig till en öppenvårdsmottagning/vårdcentral. Efter bedömning av 



14 
 

vårdcentral och/eller lasarett kan du få hjälp av kommunen med hälso- och 

sjukvårdsinsatser.  

 

Rehabiliterande insatser eller hjälpmedelsförskrivning utförs av arbetsterapeut oavsett 

möjlighet att ta sig till vårdcentral/mottagning. Du kan själv via växeln eller genom 

kommunens personal kontakta arbetsterapeuten som gör en individuell bedömning 

gällande ditt behov.  

 

Du kan förvänta dig av oss att: 

 Vi följer de riktlinjer och rutiner som finns 

 Vi arbetar efter evidens och beprövad erfarenhet 

 

Vi förväntar oss av dig att: 

 Du är hemma på bestämd tid eller avbokar tiden vid förhinder 

 

10.2 Kommunal hälso- och sjukvård särskilda boendeformer  

Hälso- och sjukvård i särskilda boendeformer inom socialförvaltningen innefattar hälso- 

och sjukvård, rehabilitering, habilitering samt hjälpmedel.  

 

Du kan förvänta dig av oss att: 

 Vi följer de riktlinjer och rutiner som finns 

 Vi arbetar efter evidens och beprövad erfarenhet 

 

10.3 Hälsofrämjande insatser 

Vård och Omsorg arbetar för att främja hälsa och skapa trygghet för kommunens 

seniorer. Information om vilket utbud som finns i Lindesbergs kommun och erbjudande 

om hälsofrämjande hembesök skickas till dig som fyller 80 innevarande år samt bor i 

ordinärt boende. Under besöket ska du få information om vilket utbud som finns i din 

kommun. Vi samtalar också om hur du upplever din hälsa, ditt vardagsliv samt råd och 

stöd om så önskas kring exempelvis fall och boendemiljö. Besöket är frivilligt, 

kostnadsfritt och den personal som besöker dig har tystnadsplikt.  

 

Du kan förvänta dig av oss att: 

 För dig som fyller 80 innevarande år, bor i eget boende och som inte redan har 

kontinuerlig hjälp av hemtjänsten, erbjuds ett hälsofrämjande besök 

 

Vi förväntar oss av dig: 

 Du tar kontakt med oss efter du fått information om du är intresserad av ett 

hälsofrämjande besök 

 Att du avbokar tiden om du får förhinder 

 

10.4 Social träffpunkt 
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Kommunens träffpunktsverksamheter finns utspritt på flera platser i kommunen, i 

Lindesberg, Storå, Frövi och Fellingsbro. Verksamhetens syfte är att förebygga 

ensamhet, isolering och ge en möjlighet för dig att bibehålla sociala nätverk genom att 

skapa en samlingspunkt för äldre. Verksamheten utgår från ett hälsofrämjande 

perspektiv med syfte att öka fysisk aktivitet och skapa sociala kontakter som stimulerar 

till god hälsa. Verksamheten är kostnadsfri, erbjuds 2–3 gånger i veckan och är öppen 

för alla i ordinärt boende.  

 

Du kan förvänta dig av oss att: 

 Vi informerar lokalt på varje träffpunkt vid stängningsdagar 

 Vi arbetar med hälsofrämjande aktiviteter 

 

Vi förväntar oss utav dig att: 

 Du själv ansvarar för att ta dig till och från lokalen 

 

10.5 Dagrehabilitering 

Dagrehabiliteringen skall erbjuda funktions- och aktivitetsinriktad rehabilitering för att 

förebygga eller bibehålla förmåga att hantera vardagslivet. Den är till för dig som bor i 

ordinärt boende. För att vi ska kunna erbjuda en plats skall du ha en nyuppkommen 

eller gradvis försämrad funktions- och aktivitetsförmåga.  

 

Sjukhuset, vårdcentralen eller arbetsterapeuten på ditt hemområde kan skicka 

en remiss till arbetsterapeuten på dagrehabiliteringen som gör en individuell 

bedömning. Därefter kan du erbjudas rehabiliteringsinsatser i grupp, individuellt eller i 

det egna hemmet beroende på bedömning och behov.  

 

Du kan förvänta dig av oss att: 

 Vi hör av oss om besöket skulle bli inställt  

 Vi skapar en individuellt anpassad plan för din rehabilitering 

 

Vi förväntar oss av dig att: 

 Att du vid förhinder avbokar tiden 

 

10.6 Dagverksamhet 

Vård och Omsorg bedriver dagverksamhet till dig med demenssjukdom och som därav 

har behov av social samvaro, stimulans och rutiner i vardagen. Genom att komma till 

dagverksamhet kan vi tillsammans hjälpas åt att skapa en meningsfull dag. Målet är att 

skapa vänskapsband och gemenskap. 

 

På dagverksamheten arbetar personal med lång erfarenhet av demenssjukdomar. För 

att du ska kunna delta i dagverksamheten krävs ett beslut från biståndshandläggare. 
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11 Anhörigstöd och avlösning i hemmet 

Att stötta eller vårda en annan människa är en mycket värdefull insats men kan ibland 

kännas ensam och tung. Syftet med kommunens anhörigstöd är att stödja anhöriga så att 

de skall orka, få möjlighet till egen tid och att de ska kunna känna sig trygga i rollen som 

anhörig. Syftet är också att tillvarata den vilja och kraft som finns hos de anhöriga så att 

de kan ge- och få stöd samt hjälp av varandra. I kommunen finns olika former av 

anhörigstöd såsom stöttande samtal, avlösning i hemmet och trygghetsplats. I 

kommunen finns två trygghetsplatser som vid behov tillfälligt kan nyttjas, till exempel 

om något akut i hemmet inträffat.  

 

En del former av anhörigstöd är i samarrangemang med frivilligorganisationer, 

föreningar och församlingar, eller helt i de olika aktörernas egen regi. Med anhörig 

menas en person inom familje- eller släktkretsen som bistår en annan. Det kan även vara 

en granne eller vän som i anhörigas ställe antar "funktionen" som anhörig. 

 

Du har möjlighet att få avlösning i hemmet om du vårdar din make/maka eller annan 

närstående med omfattande behov. Insatsen är kostnadsfri upp till 10 timmar/månad, 

och ingen biståndsbedömning krävs.  

 

Du kan förvänta dig av oss att: 

 Du, tillsammans med anhörigstödjare, kan diskutera vilket stöd just du behöver 

 Du kan få avlösarservice alla dagar i veckan mellan klockan 08.00-21.00 

 

Vi förväntar oss av dig att: 

 Att du vid förhinder avbokar tiden senast dagen innan 

 

12 Avgifter 

Avgifter för Vård och Omsorg utgår enligt 8 kap socialtjänstlagens regler för 

avgiftsberäkning och maxtaxa samt utifrån kommunfullmäktige beslutade taxa för 

Lindesbergs kommun.  

 

Avgiften för Vård och Omsorg inkomstprövas om du har tillhandahållit dina ekonomiska 

uppgifter. Kostnader för mattjänst från kommunen och hyra på särskilt boende kan 

tillkomma och inkomstprövas inte men blir del av din avgiftsberäkning som kostnader 

vilket påverkar din avgiftsberäkning så kallat förbehållsbelopp. 

 

Din nettoinkomst, överskott av kapital, bostadstillägg ställs mot din boendekostnad och 

årets minimibelopp för vardagliga kostnader samt eventuella merkostnader för att 

fastställa ditt ekonomiska utrymme att betala avgift, så kallat avgiftsutrymme. Avgiftens 

storlek är även beroende av omfattningen på din omsorg och den aktuella maxtaxan. 

Maxtaxan är ett högkostnadsskydd per månad för kommunal Vård och Omsorg inom 

socialtjänstlagens område. 
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Kommunen tar inte hänsyn till eventuella skulder i avgiftsberäkningen. Du kan använda 

ditt avgiftsbeslut i din kontakt med Kronofogdemyndigheten för att ansöka om 

nedsättning av det belopp som dras från din inkomst. Du kan också rådfråga 

kommunens skuldrådgivare kring skulder och din ekonomi. 

 

Du kan förvänta dig av oss att:  
 Få ett avgiftsbeslut för din avgift för Vård och Omsorg. Om du anser att något är 

fel i ditt avgiftsbeslut har du möjlighet att överklaga inkomstberäkningen, 

avgiften eller förbehållsbeloppet 

 Information om hur avgiftsbeslutet överklagas (besvärshänvisning) ska medfölja 

avgiftsbeslutet 

 Du genom ett årligt utskick av inkomstblanketten ges möjlighet att uppdatera 

dina uppgifter 

 Du kan höra av dig till kommunens avgiftshandläggare för att få svar på dina 

frågor kring avgifter, avgiftsbeslut, inkomstuppgifter och överklagan 

 
Vi förväntar oss av dig att: 

 Du tillhandahåller oss aktuella och relevanta uppgifter för din avgiftsberäkning 

om du vill att avgiften inkomstprövas 

 Du uppdaterar dina uppgifter vid förändringar 

 Du tar ett eget ansvar för att ha ett så bra ekonomiskt utgångsläge som möjligt. 

Detta ansvar omfattar t ex att söka bostadstillägg/bostadsbidrag samt övriga 

tillgängliga ersättningar från Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan. 

 Vid behov inneha kontakt med kommunens avdelning för 

Försörjningsstöd/Skuldrådgivare och/eller kontakt med 

Kronofogdemyndigheten 

 Du kontaktar hemtjänsten i god tid för att avboka besök vid förhinder. Avgift tas 

ut för omsorg som inte kunnat utföras om frånvaron inte berott på akuta orsaker 

som t ex oförutsedd sjukhusvistelse. Väljer du att inte ta emot din 

hemtjänstpersonal när de redan är på plats görs inte avdrag på avgiften 
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Om du inte är nöjd 

 

Om du eller dina närstående inte är nöjda med de insatser du får, 

eller om du har synpunkter, kontakta ansvarig chef via kommunens 

växel 0581–810 00 eller gå in på www.lindesberg.se. 
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 Socialförvaltningen 
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sara.andersson1@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 
711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Socialnämnden 
 

Utvärdering av Socialnämndens arbete för en budget i balans 
2020 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

• Att godkänna redogörelsen av arbetet med att genomföra 
beslutade besparingar samt att fatta beslut om att vidta 
åtgärder för en budget i balans. 

 
Ärendebeskrivning 
Inför år 2020 antog Socialnämnden besparingar fördelade på 3,5 Mnkr 
ramminskning för LSS korttidsboendet Björkstugan och 0,6 Mnkr för enheten 
för Ensamkommande barn. Båda besparingarna har kunnat genomföras med 
helårseffekt. På Björkstugan kunde egentligen inte besparingen genomföras 
från januari utan effekten väntades från och med april, innan dess skulle en 
negativ avvikelse ha uppstått. På grund av Covid-19 beslutades dock om att 
hålla Björkstugan stängt under en kortare period vilket då medförde att 
besparingen kunde genomföras tidigare som en bieffekt när personalen 
arbetade i andra verksamheter. 
Förvaltningen har under året vakanshållit en verksamhetschefstjänst och en 
utvecklingsstrategtjänst och på så sätt minskat budgetavvikelsen med drygt 1 
Mnkr. Besparingarna som beslutats gällande ensamkommande barn och 
Björkstugan har tagits för att anpassa sig till en minskad budgetram. 
Nämnden har inte beslutat om ytterligare besparingar under året för att 
åtgärda det underskott som lämnade prognoser under perioden påvisat. 
Den negativa avvikelsen fördelas främst mellan Individ och familj och Vård 
och omsorg. Inom IFO avser den både försörjningsstöd och placeringar medan 
Vård och omsorg har en negativ avvikelse som avser personalkostnader för 
särskilda boenden, sjuksköterskor, korttidsboende och hemtjänst. 
 
Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet 
Förvaltningen prognosticerar en negativ med -16,6 Mnkr enligt senast 
lämnade prognos. Således anser förvaltningen att nämnden behöver besluta 
om besparingar för motsvarande det väntade underskottet för att kunna 
uppnå en budget i balans. 
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Konsekvenser 
Att genomföra besparingar i ett sent skede av året innebär ofta att 
besparingarna behöver genomföras på högre belopp för att ge tillräcklig effekt 
innevarande år, alternativ att de blir temporära. Merparten av förvaltningens 
budget består av personalkostnader vilket kan innebära konsekvenser för den 
enskilda medarbetaren. Det kan även bli en utmaning att leverera samma 
kvalité gentemot medborgarna. 

 

Madde Gustavsson Sara Andersson 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 
Förvaltningschef 
För kännedom: 
Ekonom 
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Kanslienheten 
Sara Andersson 
 0581-810 16 
Sara.andersson@lindesberg.se 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 
711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Socialnämnden 

Uppföljning och analys juli 2020 för socialnämnden 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna den ekonomiska uppföljningen 
per sista juli 2020 samt att överlämna den till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Månadsuppföljningen beskriver förenklat det ekonomiska läget per sista juli 
2020 för Socialnämnden.   

Madde Gustafsson Sara Andersson 
Förvaltningschef Handläggare 

För kännedom: 
Kommunstyrelsen 
Bilagor: 
Månadsuppföljning juli 2020 



Ekon om iskt  lä ge  
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Utfa ll 31/7 

Netto Budget Avvikelse Avvikelse Prognos
netto efter justering 31-maj

Förvaltningsledning o adm 15,8 16,4 0,6 0,6 1,6

Funktionsstöd 107,0 81,0 0,4 0,6 -0,6

Individ- o familj 60,6 50,4 -10,1 -10,1 -12,1

Vård och Omsorg 167,1 158,2 -8,9 -8,4 -5,5

Totalt 350,5 306,0 -18,0 -17,4 -16,6



Covid -19 

• Kostnad hittills
• Vad kan återsökas ?
• Ekonomiskt effekt i 
olika verksamheter
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In d ivid  och  fa m ilj 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2020 2387 1854 2554 2397 2452 3967 2427
2019 2132 1922 2204 1908 2174 2211 1983 1752 2080 2319 2541 1482
2018 2 714 1 335 1 820 1 552 2 085 1 148 1 922 1 161 2 034 2 000 2 661 1 808
2017 1 765 1 564 1 932 1 895 1 998 2 007 1 578 694 1 646 1 636 2 399 1 988
2016 1 724 1 649 1 958 1 895 2 049 1 466 1 421 1 521 1 555 1 538 2 264 1 529
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Fu n kt ion sstöd  

• Placeringar 
• Vuxen 
• Barn 

• Gruppboende 



Vå rd  och  om sorg 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020 -788 -387 -1 333 -730 -452 -1 101 -808
2019 -1 522 -850 -441 -1 304 -527 -275 167 -499 591 1 067 -104 -604

-2 000

-1 500

-1 000

-500

0

500

1 000

1 500

HEMTJÄNST
Avvikelse per månad

2020 2019



Vå rd  och  om sorg

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020 -832 559 -1 761 -439 -116 -337 279
2019 -1 182 -216 -236 -278 -630 -892 165 367 1 265 -62 -451 -79
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 Socialförvaltningen 
Madde Gustavsson 
 0581-816 26 
mladenka.gustafsson@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 
711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Socialnämnd 
 
 

Upphävande av ordförandebeslut 2020-03-26 gällande utdrag 
från Belastningsregistret  
 
Förslag till beslut 
Beslutet hävs och återgår till tidigare taget beslut i Socialnämnden 2019-11-
14, SN 2019/60.  

 

Att ge förvaltningen i uppdrag att begära utdrag ur belastningsregistret vid 
nyanställningar utifrån lagkrav, samt att efterfråga, utifrån insynsrätten som 
den enskilde har, utdrag ut belastningsregistret vid nyanställningar inom 
hemtjänsten. 

 
Ärendebeskrivning 
Socialnämndsordförande tog 2020-03-36 beslut att tillfälligt häva beslut 
gällande utdrag från belastningsregister vid nyanställningar inom 
hemtjänsten. 

 

Madde Gustavsson  
Förvaltningschef 
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