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2.
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45

1

3.
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funktionsstöd och individ och familj
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4.

Ersättningsnivåer för viss privat utförd personlig assistans
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SN 2016/13

67
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- Funktionsstöd

SN 2016/14

71

-

Individ och familj

-

Vård och omsorg
-

6.

Nämnddagar
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Årsbokslut år 2016 - socialnämndens verksamhetsberättelse
år 2016
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delges 10/2
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Uppföljning av internkontroll juli - december år 2016,
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73
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10.

Meddelanden

81

11.

Informationsärenden

12.

Övriga frågor

2
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Delegationsordning
socialnämnden
Socialnämnden

Strategi
Plan/program
Riktlinje
» Regler och instruktioner
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Förkortningar
AB
AFL
AL
AML
AO
BrB
FB
FS
FvL
HSL
HVB
IoF
IVO
KL
LAS
LOU
LUL
LVM
LVU
LSS
MAR
MAS
OSL
PA
PSL
SFB
SiS
SKL
SN
SNAU
SoL
SoF
SOSFS
TF
VoO

Allmänna bestämmelser
Lag om allmän försäkring
Alkohollag
Arbetsmiljölag
Arbetsordning
Brottsbalk
Föräldrabalk
Funktionsstöd
Förvaltningslag
Hälso- och sjukvårdslag
Hem för vård eller boende
Individ och familj
Inspektionen för vård och omsorg
Kommunallag
Lagen om anställningsskydd
Lag om offentlig upphandling
Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Lag om vård av missbrukare i vissa fall
Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
Medicinskt ansvarig för rehabilitering
Medicinskt ansvar sjuksköterska
Offentlighets- och sekretesslag
Personalavdelningen
Patientsäkerhetslag
Socialförsäkringsbalken
Statens institutionsstyrelse
Sveriges Kommuner och Landsting
Socialnämnden
Socialnämndens arbetsutskott
Socialtjänstlag
Socialtjänstförordning
Socialstyrelsens författningssamling
Tryckfrihetsförordning
Vård och omsorg
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Delegation från socialnämnden
Enligt kommunallagen 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.
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
överlämas till överordnad eller till nämnd för beslut.
Enhetscheferna inom individ och familj kan ersätta varandra vid frånvaro.
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.
Kommunledningsstabens chefer (ekonomichef, personalchef samt näringslivschef) likställs
med förvaltningschef. Den som utses till tillförordnad förvaltningschef har även rätt att fatta
delegationsbeslut.
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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,
bilaga 1.
Utredning kan göras i samverkan med annan avdelning på Socialförvaltningen.
Punkterna som märkts med AO (arbetsordning) är verkställighetsbeslut som
skall fattas enligt arbetsordning. Dessa beslut skall ej redovisas för nämnden.
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Individ och familjeomsorgen
Försörjningsstöd

Ärende

reviderat i SN 2016-04-14 § 57

Beslut i ärenden om
Försörjningsstöd
- Enl norm och riktlinjer
- Över norm och riktlinjer
- (högre försörjningsstöd)
Beslut om bistånd i form av egna
medel
Hyresskulder mer än tre
månader
Övriga skulder
- Under 30% av
prisbasbeloppet
- 30% och över av
prisbasbeloppet
Beslut om ekonomiskt bistånd till
begravningskostnader och
utgifter i anslutning till
dödsfallet
Med villkor om praktik eller
kompetenshöjande åtgärder
Vägrande av eller nedsättning av
fortsatt försörjningsstöd
Beslut om återkrav av
ekonomiskt bistånd enligt 4 kap.
1 § SoL och 4 a kap 1 § SoL

Lagrum Delegat
4 kap 1 §
SoL

4 kap 1 §
SoL
4 kap 1 §
SoL
4 kap 1 §
SoL

Socialsekreterare
Enhetschef

SNAU
Enhetschef

Se anm. Under punkt 1
Se anm. Under punkt 1

SNAU
Enhetschef

4 kap 4 §
SoL
4 kap 5 §
SoL
9 kap.1§
och
9 kap 2 §
SoL
9 kap 1,2
§§ SoL

Socialsekreterare

Beslut om att återkräva
ekonomiskt bistånd enligt 4 kap
1 § SoL som utgått obehörigen
eller med för högt belopp
Beslut att föra talan i
förvaltningsdomstol om återkrav
enligt 9 kap 1,2 §§ SoL

9 kap 1 §
SoL

SNAU

9 kap 3 §
SoL

Enhetschef

Bistånd i form av bostad med
andrahandskontrakt

4 kap 1 §
SoL

Verksamhetschef

Bistånd i form av jourlägenhet

4 kap. 1 §
SoL
17 kap 1
§ AFL
9 kap 2 §
SoL

Socialsekreterare

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

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

Socialsekreterare

4 kap 1 §
SoL

Beslut att återkräva ekonomiskt
bistånd enligt 4 kap 2 § SoL

Anmärkning

Oftast utfaller försäkring senare.
Man kan använda SoL 4 kap 1 §
med villkor om återkrav

Socialsekreterare
Socialsekreterare

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

SNAU

Återkrav får endast göras om
biståndet getts under villkor om
återbetalning
Utskottet beslutar om eventuell
polisanmälan vid misstanke om
bidragsbrott enligt
Bidragsbrottslagen
Utskottet beslutar om eventuell
polisanmälan vid misstanke om
bidragsbrott enligt
Bidragsbrottslagen
Se anm. Under punkt 1.1
Genomförandeplan erfordras, koll
hemförsäkring

Socialsekreterare
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Barn och unga delegationen avser socialsekreterare inom Familjeenhetens utredargrupp, enheten

för ensamkommande barn och familjehemssekreterare om inte annat anges
reviderad 206-04-14 SN § 57, reviderat i nämnd 2016-09-15 §147

Ärende

Beslut om enskild tillhör
bestämmelsens personkrets
(skyddsbehov)
Beslut om öppenvårdsinsatser i
intern verksamhet för barn,
ungdom –och familjer
Beslut om öppenvårdsinsatser i
extern verksamhet för barn,
ungdom –och familjer
- öppenvård med tillhörande
stödboende
Beslut om öppenvårdsinsatser i
extern verksamhet för familjer
- Vid hemtjänst upp till 3
mån
- därutöver
Beslut om praktiskt stöd i
föräldrarollen
Beslut om kontaktperson/familj
samt förordnande och
entledigande av
kontaktperson/familj
Beslut om särskilt kvalificerad
kontaktperson för person under
21 år

Beslut om tillfällig vård och
fostran av barn/ungdom i
jourhem annat enskilt hem
Beslut om tillfällig vård och
fostran av ensamkommande
asylsökande barn i form i
jourhem eller i annat enskilt
hem
Beslut om stadigvarande vård
och fostran av barn i familjehem
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 tre månader
Beslut om bistånd till barn och
ungdom i form av vård i hem för
vård eller boende (HVB) i
kommunens egen regi
- upp till fyra månader
- därutöver

Lagrum

Delegat

Anmärkning

4 kap 1 §
SoL

Socialsekreterare

Avser familjeteamet.

4 kap 1 §
SoL

Enhetschef

2 a kap
8 § SoL

Enhetschef

I samråd med verksamhetschef

SNAU
4 kap 1 §
SoL

4 kap 1 §
SoL
4 kap 1 §
SoL
3 kap
6 b § SoL
4 kap 1 §
SoL

Enhetschef
SNAU
SNAU

I samråd med verksamhetschef
IoF och VoO

Socialsekreterare

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

Samordnare inom

Avser samordnare för utredande
socialsekreterare enheten för
ensamkommande barn och
familjeenheten

myndighetsutövnining

4 kap 1 §
SoL

Enhetschef

4 kap 1 §
SoL

Enhetschef

4 kap 1 §
SoL
4 kap 1 §
SoL

SNAU

SNAU
Enhetschef
4 kap 1 §
SoL
Socialsekreterare
SNAU

SNAU informeras om
jourplacering vid nästkommande
sammanträde.
Avser under utredningstiden.

Insatsen kräver samtycke av
vårdnadshavaren både vad gäller
placeringen och godkännande av
HVB-hem. Ordförande ska alltid
kontaktas före beslut fattas.
Avser både med eller utan
ramavtal
Avser endast placering i
kommunens boende för
ensamkommande barn/unga.
Information till SNAU vid nästa
sammanträde
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Beslut vid våld i nära relation
om bistånd i form av skyddat
boende
- upp till tre månader
- därutöver
Beslut vid våld i nära relation
om öppenvårdsinsatser i intern
verksamhet

4 kap 1 §
SoL

Medgivande att barn tas emot
för stadigvarande vård och
fostran i enskilt hem som inte
tillhör någon av föräldrarna
eller någon annan som har
vårdaden om barnet

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
Överväga om det finns skäl att
påbörja utredning om att flytta
över vårdnaden till
familjehemsföräldrarna

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

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
Beslut att inleda
barnavårdsutredning
efter anmälan

11 kap
4 b § SoL

Samordnare inom

Avser samordnare för utredande
socialsekreterare enheten för
ensamkommande barn och
familjeenheten

11 kap 1§
SoL

Socialsekreterare

Beslut att ej inleda
barnavårdsutredning

11 kap 1§
SoL

Samordnare inom

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

4 kap 1 §
SoL

Enhetschef
SNAU
Socialsekreterare

myndighetsutövning

myndighetsutövning

Enhetschef
Beslut att barnavårdsutredning
ska avslutas

11 kap
1 § SoL

Beslut att barnavårdsutredning
rörande
-misshandel ska avslutas utan
insats
-sexuellt utnyttjande ska
avslutas utan insats
Beslut att vid särskilda skäl
förlänga utredningstiden i
barnavårdsutredningar
Beslut om uppföljning efter det

11 kap 1
och 2 § §
SoL

Samordnare inom
myndighetsutövning

Avser samordnare för utredande
socialsekreterare enheten för
ensamkommande barn och
familjeenheten

Enhetschef

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

Enhetschef

Enhetschef
11 kap
2 § SoL

Enhetschef

Efter samråd med verksamhetschef

11 kap 4

Samordnare inom

Avser samordnare för utredande
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att barnavårdsutredning
avslutats utan beslut om insats

a § SoL

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
Beslut att ärendet avvisas

12 kap
8 § SoL

myndighetsutövning

socialsekreterare enheten för
ensamkommande barn och
familjeenheten

Enhetschef

Ärendet kan inte prövas då den
sökande inte har behörighet eller
befogenhet att ansöka
Ansökan har återkallats, den
sökande har avlidit eller ärendet
har på annat sätt förlorat aktualitet

Enhetschef
Socialsekreterare

Enhetschef

Beslut att ärendet avskrivs

Övriga barn och unga ärenden

Ärende

Beslut om ersättning till särskilt
förordnad vårdnadshavare som
tidigare varit
familjehemsförälder
- inom SKL:s
rekommendation
- utöver
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
Särskilda kostnader under tid
som familjehemsplacering pågår
- upp till 15 % av
prisbasbeloppet
- över 15% av
prisbasbeloppet
Särskilda kostnader föranledda

Lagrum

6 kap
11 § SoL

Delegat

Enhetschef
4 kap 1 §
SoL

SNAU

Anmärkning

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

Kan vara enligt kommunens
riktlinjer eller utöver

Enhetschef
SNAU
4 kap 1 §
SoL

Se kommunens riktlinjer

Enhetschef
SNAU

4 kap 1 §

Kontakt ska alltid tas med

11

14

av skada i familjehem orsakad av
placerat barn och som ej täcks av
annan försäkring
- upp till 30% av
prisbasbeloppet
- över 30% av
prisbasbeloppet
Beslut om individuellt
behovsprövade stödinsatser i
barnomsorg och skola vid
placering i annan kommun
Beslut att förälder i skälig
utsträckning ska bidra till
kommunens kostnader vid vård i
HVB eller familjehem för barn
Beslut att föra talan i
förvaltningsrätt för kostnader
enligt 8 kap 1§ 2st. SoL som
förälder inte erlagt
Beslut om eftergift för förälder
att bidra till kommunens
kostnader vid vård i hem för
vård eller boende eller i
familjehem för barn
Begäran till Försäkringskassan
att barnbidrag ska utbetalas till:
Familjehem eller till kommunen

SoL

Beslut om framställning till
försäkringskassa om ändring av
betalningsmottagare av
underhållsstöd

18 kap
19 § SFB

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

2 kap
33 §
Studiestödsförordn.
2§
förordn.
om underhållsstöd
jfr 1 §
Ersättare assistent
Lag om
inom
underhålls Familjeenheten
stöd.
Ekonom vid
ekonomienheten

Underrättelse till
försäkringskassa om att barn
som uppbär underhållsstöd
placerats i:
Familjehem eller HVB
respektive återflyttats till
boförälder
Ansökan till migrationsverket
om ersättning för mottagande av
ensamkommande barn
Framställan till domstol om
behov av målsägandebiträde för
underårig

kommunens försäkringsombud

Enhetschef
SNAU
2 a kap
4 § SoL

SNAU

8 kap 1§
2 st SoL

Socialsekreterare

9 kap 3 §
SoL

Enhetschef

9 kap 4 §
SoL

Samordnare inom

106 kap 6
och §
SFB

Administrativ
handläggare IoF
Ersättare assistent
inom
Familjeenheten
Administrativ
handläggare IoF
Ersättare assistent
inom
Familjeenheten
Administrativ
handläggare IoF
Ersättare: assistent
inom
Familjeenheten
Administrativ
handläggare IoF

5 kap 2 §
SoF

myndighetsutövning

Se cirkulär från SKL 1997:128
I samråd med
enhetschef

I samråd med enhetschef
Avser samordnare för utredande
socialsekreterare enheten för
ensamkommande barn och
familjeenheten

AO

Socialsekreterare

12

15

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga
Ärende

Beslut om omedelbart
omhändertagande av barn och
ungdom under 20 år
Beslut om ansökan hos
förvaltningsrätten om vård enl.
LVU
Begäran hos förvaltningsrätten
om medgivande till förlängd tid,
för utredning eller annan
särskild omständighet, för
ansökan om vård
Beslut att omedelbart
omhändertagande enligt 6 § LVU
ska upphöra

Lagrum

Delegat

4 § LVU

SNAU

8§ LVU

Enhetschef

9 § 3 st
LVU

SN:s ordförande
Vice ordförande
Annan namngiven
ledamot nämnden
utsett
SNAU

6 § LVU

SNAU

Anmärkning

För brådskande ärenden Se
kompletterande beslutanderätt
bil.1
11 kap 8 och 9 §§ ska beaktas

Beslut om hur vården skall
ordnas och var den unge ska
vistas under vårdtiden
Beslut om att den unge får vistas
i sitt eget hem under vårdtiden

11 § LVU
11 § 2 st
LVU

SNAU

Beslut rörande den unges
personliga förhållanden i den
mån beslutet inte är att hänföra
till 11 §1 o 2 st.
Övervägande om vård med stöd
av 2 § LVU fortfarande behövs
och hur vården bör inriktas och
utformas
Prövning av om vård med stöd
av 3 § LVU ska upphöra

11 § 4 st.
LVU

Socialsekreterare

13 § 1 st
LVU

SNAU

Övervägande är inget beslut, ska
övervägas minst var 6:e månad

13 § 2 st
LVU

SNAU

Särskilt överväga om det finns
skäl att påbörja en utredning om
vårdnadsöverflyttning enligt 6
kap 8 § FB

13 § 3 st
LVU

SNAU

Omprövning ska ske inom 6
mån från verkställighet av
vårdbeslutet därefter fortlöpande
inom 6 månader från senaste
omprövning

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

14 § 2 st
1 p LVU

Enhetschef

Beslut om den unges vistelseort
inte ska röjas för föräldern eller
vårdnadshavaren

14 § 2 st
2 p LVU

Enhetschef

(begränsning av umgänge)

(hemlighållande av vistelseort)

Snau

För brådskande ärenden
Se kompletterande
beslutanderätt bil.1
För brådskande ärenden
Se kompletterande
beslutanderätt bil.1
T ex kortare vistelse utom
familjehemmet eller hemmet för
vård eller boende

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

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

13

16

Övervägande om beslut om
umgänge eller hemlighållande av
vistelseort enl. 14 § 2 st 1 och 2 p
fortfarande behövs
Beslut att vården ska upphöra

14 § 3 st
LVU

SNAU

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

21 § LVU

SNAU

Beslut om förebyggande insats i
form av
-regelbunden kontakt med
särskild utsedd kontaktperson
- behandling i öppna former
Prövning av om förebyggande
insats ska upphöra att gälla

22 § 1 st
LVU

SNAU

22 § 3 st
LVU

SNAU

Beslut om att förebyggande
insats enligt 22 § 1 st LVU ska
upphöra
Beslut att ansöka hos
förvaltningsrätten om
flyttningsförbud
Övervägande om
flyttningsförbud fortfarande
behövs
Beslut att flyttningsförbud ska
upphöra

22 § 3 st
LVU

SNAU

24 § LVU

SNAU

26 § 1 st
LVU

SNAU

26 § 2 st
LVU

SNAU

Beslut om tillfälligt
flyttningsförbud

27 § LVU

SNAU

Beslut om att tillfälligt
flyttningsförbud enligt 27 § LVU
ska upphöra
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
Beslut om läkarundersökning,
att utse läkare samt plats för
läkarundersökningen

30 § 2 st
LVU

SNAU

31 § LVU

Enhetschef

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

43 § 1 p
LVU

SNAU

För brådskande ärenden
Se kompletterande
beslutanderätt bil 1.

43 § 2 p
LVU

SNAU

För brådskande ärende Se
kompletterande beslutanderätt
bil. 1.

Prövning sker inom 6 mån. från
nämndens beslut därefter
fortlöpande inom 6 mån. från
senaste prövning

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

För brådskande ärenden
Se kompletterande beslutanderätt
bil.1

14

17

Beslut ang anmälan av behov av
offentligt biträde

3 § Lag
om
offentligt
biträde

Socialsekreterare

Familjerätt, föräldrabalken avser socialsekreterare inom familjerätt, familjerätts sekreterare
om inte annat anges. Reviderat 2016-04-14 SN § 57
Ärende

Lagrum

Delegat

Anmärkning

6 kap
13 § SoL

SNAU

Beslut om samtycke till fortsatt
adoptionsförfarande

6 kap
14 § SoL

Beslut att inte ge samtycke till
fortsatt adoptionsförfarande
Prövning av samtycke till fortsatt
adoptionsförfarande
- vid samtycke

6 kap
14 § SoL
6 kap
14 § SoL

Socialsekreterare
familjerätt
Enhetschef
SNAU

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

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

-

6 kap
12 § SoL

ej samtycke

SNAU

Socialsekreterare
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)

Reviderad i SN 2016-04-14 § 57

Ärende

Godkännande av faderskap där
parterna är sammanboende
överens och inga tveksamheter
finns (protokoll S)
Fastställande av bekräftelse av
föräldraskap där parterna är
sammanboende, överens och
inga tveksamheter finns
Beslut att inleda utredning om
fastställande av faderskap när
dom eller bekräftelse finns och
faderskapet kan ifrågasättas
Beslut om att återuppta nedlagd
utredning om fastställande av
faderskap

Lagrum

1 kap 4 §
FB

Delegat

2 kap 1§
FB

Socialsekreterare
familjerätt
Assistent inom
IoF
Socialsekreterare
familjerätt
Assistent inom
IoF
Socialsekreterare
familjerätt

2 kap 1 §
FB

Socialsekreterare
familjerätt

1 kap 4
och 9 §§
FB

Anmärkning

15

18

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
Beslut om att väcka och föra
talan i mål om
faderskap/föräldraskap
Beslut att godkänna föräldrars
avtal om vårdnad, boende och
umgänge
Beslut att ej godkänna
föräldrars avtal om vårdnad,
boende och umgänge
Beslut att inleda utredning om
barns möjlighet till umgänge
med närstående
Yttrande till Tingsrätten
angående umgängesstöd
Beslut att utse en viss person att
medverka vid umgänge efter
rättens beslut om umgängesstöd
Beslut att utse utredare i mål
och ärenden rörande vårdnadsoch umgänge
Lämna upplysningar till
tingsrätt i mål eller ärenden om
vårdnad-, boende eller umgänge
Utredning om vårdnad, boende
och umgänge
Lämna upplysningar i mål eller
inför interimistiskt beslut i
tingsrätt beträffande vårdnad-,
boende eller umgänge
Godkänna avtal om att
underhållsbidrag ska betalas
för längre tid än tre månader

2 kap 9 §
1 st FB

Socialsekreterare
familjerätt

3 kap 5 §
2 st och
6 § 2 st
FB
6 kap 6§
2 st ,
14 a § 2
st, 15 a §
3 st FB
6 kap 6§
2 st ,
14 a § 2
st, 15 a §
3 st FB
6 kap
15 a § 2
st FB
6 kap
15 c § 2
st FB
6 kap 15
c § 3 st
FB
6 kap
19 § FB

Socialsekreterare
familjerätt

6 kap
19 § 2 st
FB
6 kap. 19
§ 3 st. FB
6 kap
20 § FB

Socialsekreterare
familjerätt

7 kap7§
2 st FB

Socialsekreterare
familjerätt

Beslut att inte påbörja utredning
eller lägga ned en påbörjad
utredning ligger på SN

Socialsekreterare
familjerätt

Se även SKL Cirkulär
1998:174

Enhetschef

Beslutet kan inte överklagas

Socialsekreterare
familjerätten
Socialsekreterare
familjerätten
Socialsekreterare
familjerätt
Enhetschef
Verksamhetschef

Socialsekreterare
familjerätt
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.

16

19

Beslut om DNA test
Yttrande och upplysningar till
länsstyrelsen angående
äktenskapsdispens
Yttrande till domstol angående
namnbyte

2 kap 6 §
FB
15 kap 1
§ äktenskapsbalken
44 och 46
§§ namnlagen

Socialsekreterare
familjerätt
Socialsekreterare
familjerätt
Socialsekreterare
familjerätt

Vuxna avser socialsekreterare inom Vuxen och missbruksenheten om inte annat anges reviderad SN
2016-04-14 § 57

Ärende

Beslut om enskild tillhör
bestämmelsens personkrets
(skyddsbehov)
Beslut om bistånd i form av
öppenvårdsinsats intern
verksamhet för missbrukare
Beslut om bistånd i form av
öppenvårdsinsats för
missbrukare i extern verksamhet
Beslut om bistånd i form av
extern öppenvårdvårdsplats
inklusive transportkostnad
Beslut vid våld i nära relation,
om öppenvårds insats i intern
verksamhet
Beslut om bistånd för vuxen i
form av vård
(placering/omplacering) i hem
för vård eller boende i
familjehem.
-vårdvistelse max 1 månad
-vid akuta placeringar
avvaktan på SNAU:s beslut
upp till 2 månader
Beslut vid våld i nära relation om
tillfälligt skyddat boende i extern
verksamhet
-Med ramavtal
-Utan ramavtal
Beslut om bistånd i form av
kontaktperson/familj samt
förordnande och entledigande av
kontaktperson/familj
Beslut om bistånd i form av
särskilt kvalificerad
kontaktperson för person under
21 år

Lagrum

Delegat

Anmärkning

4 kap 1 §
SoL

Socialsekreterare

Avser kontakt med alkohol och
narkotikagruppen (ANG)

4 kap 1 §
SoL

Enhetschef

4 kap 1 §
SoL

Enhetschef

4 kap 1 §
SoL

Socialsekreterare

2 a kap
8 § SoL

Enhetschef

4 kap 1 §
SoL

I samråd med verksamhetschef

Punkten gäller ej tillnyktring

SNAU
Enhetschef
Enhetschef

Informera SN:s ordf, omg. om
beslutet

4 kap 1 §
SoL
Enhetschef
Enhetschef
Socialsekreterare

4 kap 1 §
SoL
3 kap
6 b § SoL
4 kap 1 § Socialsekreterare
SoL

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

17

20

Beslut att inleda utredning av
vad som kommit till nämndens
kännedom och som kan
föranleda någon åtgärd av
nämnden
Beslut att inledd utredning ska
avslutas
Beslut att ärendet avvisas

11 kap
1 § SoL

Socialsekreterare

11 kap
1 § SoL

Socialsekreterare
Enhetschef
Enhetschef

Beslut att ärendet avskrivs

Ärendet kan inte prövas då den
sökande inte har behörighet eller
befogenhet att ansöka
Ansökan har återkallats, den
sökande har avlidit eller ärendet har
på annat sätt förlorat aktualitet

Lagen om vård av missbrukare i vissa fall reviderad i SN 2016-04-14 § 57
Ärende

Beslut att inleda utredning vid
kännedom om att det kan finnas
skäl att bereda någon tvångsvård
Beslut att utredning inte ska
inledas eller att påbörjad
utredning ska läggas ned
alternativt övergå i en utredning
enligt 11 kap 1 § SoL
Beslut om läkarundersökning
samt utse läkare för
undersökningen
Beslut att ansökan hos
förvaltningsrätt om vård enligt
LVM
Beslut om omedelbart
omhändertagande av
missbrukare
Beslut om upphörande av
omedelbart omhändertagande
Beslut att begära
polishandräckning för att föra en
missbrukare till beslutad
läkarundersökning
Beslut att begära
polishandräckning för att föra
den som ska beredas vård eller
som är omedelbart
omhändertagen till ett LVM –
hem eller sjukhus
Yttrande till åklagare vid
åtalsprövning
Yttrande till allmän domstol när
den som begått brottslig gärning
kan bli föremål för LVM- vård

Lagrum

Delegat

7 § LVM

Enhetschef

9 § LVM

Socialsekreterare

11 §
LVM

SNAU

13 §
LVM

SNAU

18 b §
LVM
45 § 1 p
LVM

Enhetschef

45 § 2
LVM

Socialsekreterare

46 §
LVM
31 kap
2 § 1 st
Brb

Enhetschef

7 § LVM

Socialsekreterare

Anmärkning

Beslut om läkarundersökning ska
fattas om sådan inte är uppenbart
obehövlig

För brådskande ärenden se
kompletterande beslutanderätt, bil.
1

Socialsekreterare

enhetschef

18

21

Övrigt vuxen
Ärende

Beslut att ta ut ersättning för
uppehälle vid vård, i hem för
vård eller boende eller
familjehem
Beslut att föra talan i
förvaltningsrätten för kostnader
för uppehälle enligt 8 kap 1 §,1 st
SoL som den enskilde inte erlagt
Beslut om eftergift av
ersättningsskyldighet enligt 8
kap 1 § 1 st SoL
Begäran till försäkringskassa om
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

Lagrum

Delegat

9 kap 3 §
SoL

Enhetschef

9 kap 4 §
SoL

Enhetschef

106 kap
13 § SFB

Socialsekreterare

8 kap 1 §
1 st SoL

Socialsekreterare

Anmärkning

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

Arbetsordning arvode, omkostnadsersättning och tecknande av avtal avser
Individ och familj
Beslut om ersättning till
familjehem (arvode och
omkostnadsersättning)
- enligt norm och riktlinjer
- över norm och riktlinjer
Arvode och
omkostnadsersättning till
kontaktpersoner enligt SKLs
rekommendationer och
Lindesbergs kommuns riktlinjer
-utöver norm och riktlinjer
Arvode och
omkostnadsersättning till
kontaktfamilj enligt SKL:s
rekommendationer och
Lindesbergs kommuns riktlinjer

-utöver norm och riktlinjer

Familjehemssekrete
rare
Socialsekreterare
Enhetschef

Se aktuellt cirkulär från SKL /
antagen norm

Socialsekreterare
vid familjeenheten,
enheten för
ensamkommande
barn samt
vuxengruppen
Enhetschef
Socialsekreterare
vid familjeenheten,
enheten för
ensamkommande
barn och
vuxengruppen
Enhetschef

19

22

Arvode och
omkostnadsersättning till
jourhem eller annat enskilt hem
enligt Lindesbergs kommuns
riktlinjer

Socialsekreterare
vid familjeenheten,
familjehemsgruppen, enheten
för
ensamkommande
barn, vuxengruppen

-utöver riktlinjer
Arvode och
omkostnadsersättning till person
vid umgänge

Enhetchef
Familjerättssekreterare, socialsekreterare,
familjeenheten,
enheten för
ensamkommande
barn

Tecknande av avtal om
utförande av beviljad insats av
-kommunens
kontaktperson/kontaktfamilj

Enhetschef
Enhetschef

-kommunens familjehem
-extern vård eller externt stöd
Tecknande av avtal med
jourhem samt beslut om arvode
och omkostnadsersättning
Tecknande av avtal avseende
externt HVB och
konsulentstödda familjehem

Verksamhetschef
Enhetschef
Verksamhetschef

Dödsbo delegationen avser utredningssekreterare inom Vuxen och försörjningsstödsenheten om inget
annat anges Reviderad i SN 2016-04-14 § 57

Ärende

Beslut om ekonomiskt bistånd till
begravningskostnader
Beslut om återkrav av beviljat
bistånd till
begravningskostnader
Beslut om eftergift av den
ersättningsskyldighet som avses i
9 kap 2 § 1 st SoL
Beslut att överlämna förvaltning
och avveckling till
dödsbodelägare
Beslut att överlämna förvaltning
och avveckling till Allmänna
arvsfonden
Beslut att överlämna förvaltning
och avveckling till godman för
bortavarande
Beslut om provisorisk
förvaltning

Lagrum

4 kap 1 §
SoL
9 kap 2 §
1 st

Delegat

Anmärkning

Enhetschef

Återkrav får endast ske om
biståndet getts under villkor om
återbetalning

Enhetschef

9 kap 4 §
SoL

Enhetschef

18 kap 1
§ ÄB

Utredningssekreterare

18 kap 1
§ ÄB

Utredningssekreterare

18 kap 1
§ ÄB

Utredningssekreterare

18 kap 2
§ ÄB

Utredningssekreterare
20

23

Beslut att göra dödsboanmälan
till Skatteverket

20 kap 8 a
§ ÄB

Utredningssekreterare

Beslut att inte göra
dödsboanmälan till Skatteverket

20 kap 8 a
§ ÄB

Utredningssekreter
are

Beslut att ordna gravsättning

5 kap 2 §
begravningslagen

Utredningssekreterare

Beslut att förvalta och avveckla
dödsboet
Beslut att ärendet avvisas

Utredningssekreterare
Utredningssekreterare
Utredningssekreterare

Beslut att ärendet avskrivs

Vård och omsorgs delegation
Ärende

Lagrum

Delegat

Beslut om bistånd i form av
särskild boendeform

4 kap. 1 §
SoL

Biståndshandl.

Beslut om anvisning av
permanent plats på särskilt
boende som disponeras av
socialnämnden
Beslut om anvisning av plats på
korttidsvård
Beslut med anledning av ansökan
enligt 2 a kap. 8 § SoL om
insatser enligt 4 kap 1 § SoL
(förhandsbesked, om enskild tillhör
bestämmelsens personkrets)
Beslut om köp av korttidsplats
eller boende i annan kommun
eller hos annan vårdgivare
- I brådskande fall
Beslut att använda platser som
korttidsvård på institution där
intagningsstopp gäller
Beslut om vård i form av
korttidsplats

Kommunen har rätt till
ersättning för kostnaderna av
dödsboet

Ärendet kan inte prövas då den
sökande inte har behörighet eller
befogenhet att ansöka
Ärendet har återkallats, den
sökande har avlidit eller ärendet har
på annat sätt förlorat sin aktualitet

delegationen avser biståndsbedömmare om inget annat

anges rev.2016-04-14 SN § 57

Beslut om bistånd i form av
hemtjänst

Folkbokföringsmyndighet ska underrättas om
vem som är delegat

4 kap. 1 §
SoL

Biståndshandl.

Anmärkning

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

Enhetschef

I samråd med borådet
AO

4 kap 1 §
SoL

Utsedd enhetschef

AO

2 a kap.
8 § SoL
4 kap 1 §
SoL

Biståndshandl.

I samråd med enhetschef/
verksamhetschef

4 kap. 1 §
SoL

SNAU

Obs! lagen om offentlig
upphandling

SN:S ordf eller
annan ledamot SN
förordnat
Verksamhetschef
4 kap. 1 §
SoL

Biståndshandl.

SNAU beslutar om intagningsstopp
på särskilda boenden
AO

21

24

Beslut om bistånd i form av plats
i dagverksamhet
- Dagverksamhet med social
eller demens
inriktning
- Dagverksamhet med rehab.
inriktning
Beslut om mattjänst
Beslut om trygghetslarm
Beslut om ledsagning
Övriga biståndsinsatser utöver
ovan
Beslut om kontaktperson samt
förordnande och entledigande av
kontaktperson
Samtliga beslut rörande ÄO taxa

4 kap. 1 §
SoL

4 kap. 1 §
SoL
4 kap 1 §
SoL
4 kap 1 §
SoL
4 kap 1 §
SoL
4 kap 1 §
SoL
3 kap
6 b § SoL
8 kap
2-9 §§
SoL

Jämkning av avgift för beviljade
insatser samt hyra vid dubbel
bosättning

9 kap 4 §
SoL

Beslut om nedskrivning eller
befrielse från skuld avseende
debiterad avgift inom äldrehandikappområdet enl. riktlinjer
- Beslut upp till ett halvt
prisbasbelopp
- Beslut över ett halvt
prisbasbelopp
Beslut om återbetalning av hyran

9 kap 4 §
SoL

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 §
skadeståndslagen

Biståndshandl.
Remiss till DAT
enl HSL
Biståndshandl.

AO

Biståndshandl

Bistånd utan biståndsbeslut beviljas
för personer över 80 år

Biståndshandl.
Biståndshandl.
Biståndshandl.

Avgiftshandläggare
med särskilda
uppgifter rörande
taxan
Avgiftshandläggare
med särskilda
uppgifter rörande
taxan
SN

Avser personer 65 och äldre. OBS

avtal med uppsägningstid ska tecknas
Uppföljning av insats görs minst var
6:e månad

Enligt fastställd maxtaxa
Regeleras via 8 kap. 2-9 §§ SoL
Se anm under punkt 1.1

Verksamhetschef
SNAU
Verksamhetschef

Avser för mycket inbetald hyra vid
utflyttning

Verksamhetschef
SNAU

Funktionsstöd delegationen avser handläggare inom Funktionsstöd om inget annat anges
Ärende

Lagrum

Delegat

Beslut om bistånd i form av
sysselsättning för psykiskt
funktionsnedsatta

4 kap. 1 §
SoL

Handläggare

Beslut att inleda och att avsluta
utredning

11 kap
1 § SoL

Handläggare

Anmärkning

Utredning inleds per automatik vid
ansökan

22

25

Beslut om bistånd i form av
boendestöd
Beslut om bistånd i form av
avlösarservice i hemmet
- 1-7 dagar i följd
- Mer än 7 dagar i följd
Beslut om bistånd i form av
korttidsvistelse utanför det egna
hemmet
- 1-14 dagar per månad
- Mer än 14 dagar per månad
Beslut om bistånd i form av
kontaktperson för personer med
psykisk
funktionsnedsättning
- Samt förordnande och
entledigande av
kontaktperson
Beslut om arvode och
omkostnadsersättning till
kontaktperson
- Enligt norm och riktlinjer

4 kap 1 §
SoL
4 kap 1 §
SoL
5 kap. 10
§ SoL
4 kap 1 §
SoL
5 kap.
10 § SoL
4 kap 1 §
SoL
3 kap.
6 b§ SoL
Avser
beslut
enligt
SoL

Handläggare

Se riktlinje för boendestöd antagen
av nämnd 2014-12-11

Handläggare
SNAU

Handläggare
SNAU
Handläggare

Enhetschef
boendestöd
Se aktuellt cirkulär från SKL och
SN:s riktlinjer
Enhetschef/
samordnare externa
insatser
Verksamhetschef
SNAU

- Utöver norm och riktlinjer
Beslut om köp av plats i annan
kommun eller av annan
vårdgivare

4 kap 1 §
SoL

Beslut om ersättning i samband
med ledsagning enligt LSS

4 kap 2 §
SoL

Enhetchef/
handläggare

Lagrum

Delegat

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
Enligt riktlinje

Övrigt funktionsstöd
Ärende

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 §
skadeståndslagen

Anmärkning

Verksamhetschef
SNAU

Avgifter mm funktionsstöd
Ärende

Beslut om eftergift av
ersättningsskyldighet enligt 9
kap 1 och 2 §§ SoL och 8 kap 1 §
SoL

Lagrum

9 kap 4 §
SoL

Delegat

Verksamhetschef

Anmärkning

23

26

Beslut om ersättning från den
enskilde för vård i form av plats i
hem för vård eller boende (HVB)
Beslut om avgifter för bostad,
fritid mm.

8 kap. 1 §
SoL 6 kap
1 § SoF
19 § LSS

Enhetschef för
extern insatser

Vid köp av plats

Enhetschef för
externa insatser

Se även taxa för matkostnader
antagna av nämnd och KF. Beakta
även 7 § LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
Ärende

Lagrum

Beslut om biträde av personlig
assistans

7 § och
9§2p
LSS

Beslut om personkrets
tillhörighet

-

Upp till max 20 tim/ vecka
i max tre månader
- Över 20 tim/ vecka i max
12 månader
Ekonomiskt stöd för att bekosta
personlig assistans vid tillfälligt
utökade behov
- upp till ett halvt
prisbasbelopp
- över ett halvt prisbasbelopp
Ekonomiskt stöd till skäliga
kostnader för personlig assistans
(utöver assistansersättningen
enligt lagen 1993:389 om
assistansersättning)
Beslut om ledsagarservice
Beslut om biträde av
kontaktperson
Beslut förordnande /
entledigande av kontaktperson
Beslut om arvode och
omkostnads
ersättning till kontaktperson
- enligt norm och riktlinjer
- utöver norm och riktlinjer
Beslut om avlösarservice i
hemmet
- 1 – 7 dagar i följd
- Mer än 7 dagar i följd

1 o 7 §§
LSS

Delegat

Handläggare

Handläggare
SNAU

7 § och
9§2p
LSS

7 § och
9§2p
LSS
7 § och
9§ 3p
LSS
7 § och
9§ 4 p
LSS
Beslut
enligt
LSS
Avser
beslut
enligt
LSS

7 § och
9§5p
LSS

Anmärkning

Beslut om personkretstillhörighet
fattas inte särskilt utan är en del av
beslut om insats enligt 9 § LSS.
Beslut om personkretstillhörighet
kan följaktligen inte överklagas
särskilt.
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.

Verksamhetschef
SNAU
SNAU

Handläggare
Handläggare
Enhetschef/
samordnare externa
insatser

Ev ersättning beviljas enligt SoL,i
första hand ska handikappers.
sökas.

Obs avtal med uppsägningstid ska
tecknas. Uppföljning av insats görs
minst var 6:e månad
Se aktuellt cirkulär från SKL och
sn:s riktlinjer

Enhetschef/
samordnare externa
insatser
Verksamhetschef
Handläggare
SNAU
24

27

Beslut om korttidsvistelse utanför
det egna hemmet
- 1- 14 dagar per månad
- Mer än 14 dagar per månad
Beslut om boende i familjehem
för barn och ungdom

7 § och
9 § 6p
LSS

Medgivande eller beslut om vård
att barn/ungdom tas emot för
stadigavarande vård och fostran i
enskilt hem som inte tillhör
någon av hans föräldrar eller
vårdnadshavare
Övervägande om vård i annat
hem än det egna fortfarande
behövs

6 kap 6 §
SoL

SNAU

6 kap 8 §
SoL

SNAU

7 § och
9§8p
LSS

Beslut om ersättning till
familjehem (arvode/
omkostnadsersättning)
- Enligt norm och riktlinjer
- Över norm och riktlinjer
Beslut att återkalla medgivande
Beslut om boende i bostad med
särskild service för barn och
ungdom inom kommunens
boenden eller inom avtal
Beslut om boende i bostad med
särskild service för barn och
ungdom inom boenden som drivs
av annan och ej inom avtal
Beslut om boende för vuxna i
bostad med särskild service.
Inom kommunens boenden
Beslut om boende för vuxna i
bostad med särskild service.
Inom boenden som drivs av
annan (externa placeringar)
Fördelning av bostad i egen regi
Beslut om daglig verksamhet för
personer i yrkesverksam ålder
som saknar förvärvsarbete och
inte är i utbildning

6 kap
13 § SoL
7 § och
9§8p
LSS

Handläggare
SNAU
SNAU

Övervägande är inte ett beslut.
Bestämmelsen innebär att nämnden
minst en gång var 6:e månad är
skyldig att överväga om vård enligt
SoL fortfarande behövs.
Se aktuellt cirkulär SKL och SN:s
antagen norm

Enhetschef
externa insatser
Verksamhetschef
SNAU
Handläggare

7 § och
9§8p
LSS

SNAU

7 § och
9§9p
LSS
7 § och
9§9p
LSS

Handläggare

7 § och
9 § 10 p
LSS

Samverkan ska ske med IoF. Ett
beslut att bereda en underårig vård i
ett familjehem är att betrakta som
ett medgivande enligt 6 kap 6 §
SoL utredning av familjehemmet
ska alltid ske av IoF i samverkan
med Funktionsstöd. Se även 6 kap
6a§ SoL om informationsskyldighet
om placering sker i annan kommun.
Se IoF delegation

Obs LOU

SNAU

OBS LOU

Verksamhetschef

I samråd med boråd
AO

Handläggare

25

28

Beslut om korttidstillsyn för
skolungdom över 12 år utanför
det egna hemmet i anslutning till
skoldagen samt vid lov
Beslut att utbetala
assistansersättningen till annan
än den person som enl. 9 § 2 LSS
är berättigad till insatsen
Beslut om upphörande av insats
enligt LSS
Beslut om återbetalning av
ekonomiskt stöd som kommunen
beviljat enligt 9 § 2 p LSS
Förhandsbesked om rätt till
insats enligt 9 § 8 eller 9 p LSS till
person som inte är bosatt i
kommunen
Förhandsbesked om rätt till
andra insatser enligt 9 § LSS och
den enskilde ordnar eget boende

7 § och
9§7p
LSS

Handläggare

11 § LSS

SNAU

Handläggare
12 § LSS

Verksamhetschef

16 § 1 p
LSS

SNAU

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

16 § 4 st
LSS

Handläggare

17 § LSS

SNAU

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

16 c §
LSS

SNAU

Information till berörd kommun
om beslut enligt 9 § 8 eller 9 p
verkställs i annan kommun
Beslut om avgift/ avgiftsbefrielse
från förälder vars barn är under
18 år och får omvårdnad i annat
hem än det egna

17 § LSS

Enhetschef/
samordnare externa
insatser
Enhetschef/samord
nare externa
insatser

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.

20 § LSS,
5 § LSSförordningen,
6 kap 2 §
SoF
2§
Enhetchef
förord/samordnare
ningen
externa insatser
om
underhålls
stöd

I samråd med socialchef

OBS LOU

Avgiftsbefrielse i samråd med
verksamhetschef

26

29

Beslut att anmäla behov av, eller
förändring av ersättning för
personlig assistans till
försäkringskassan
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
Beslut att anmäla till
Inspektionen för vård och
omsorg det finns anledning att
anta att tillståndshavares
lämplighet att bedriva personlig
assistans kan ifrågasättas
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 § 8
och 9 p
LSS

Handläggare/
enhetschef

15 § 10 p
LSS

Handläggare/
enhetschef

15 § 11 p
LSS

Verksamhetschef

15 § 6 p
LSS

Handläggare
Enhetschef

Information till SNAU

Anmälan till överförmyndarnämnden
Avser Individ och familj, Funktionsstöd och Vård och omsorg reviderad SN 2016-04-14 § 57
Ärende
Anmälan till
överförmyndarnämnden om
behov av god man/förvaltare

Lagrum
5 kap 3 §
1p SoF
11 kap
1och 4§§
FB

Delegat
Enhetschef
Biståndshandl.
Handläggare inom
Funktionsstöd
Socialsekreterare
inom IoF

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

5 kap 3 §
2 p SoF

Enhetschef
Biståndshandl.
Handläggare inom
Funktionsstöd
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
11 kap
2 § FB

Enhetschef
Biståndshandl.
Handläggare inom
Funktionsstöd
Socialsekreterare
inom IoF

Anmärkning

27

30

Framställan till
överförmyndarnämnden eller
ansökan hos domstol om att
åtgärd behöver vidtas
beträffande vårdnad,
förmyndarskap eller
godmanskap för underårig
Ansökan till
överförmyndarnämnden om
godman för ensamkommande
barn

5 kap 2§
SoF
11 kap
1 § FB

Socialnämnd

3 § lagen
om
godman
för
ensamkom. barn

Socialsekreterare
inom individ och
familj.

Medicinskt ansvarig sjuksköterskas delegation
Ärende

Lagrum

Delegat

Anmärkning

Beslut om rutiner för en säker
och ändamålsenligt hälso- och
sjukvård inom kommunens
ansvarsområden
Lex Maria – anmälan till
socialstyrelsen (anmälan avser
risk för, eller allvarlig skada
eller sjukdom i samband med
vård, behandling eller
undersökning. Gäller även
avlidna)
Anmälan till berörd tillverkare
och till läkemedelsverket vid
olycka eller tillbud med
medicintekniska hjälpmedel
Beslut om utlämnande av
kommunjournal

Patientsäkerhetsför
ordningen
2010:1369

MAS/
MAR

24 § HSL
SOSFS
2005:28

MAS/
MAR

MAS/MAR beslutar om riktlinjer
utifrån krav på rutiner i
författningar. Riktlinjerna ska
antas av nämnd.
Anmälan till SN

SOSFS
2001:1

MAS/
MAR

Patientdatalagen
2008:355
SOSFS
2010:137
32§1p

MAS/
MAR

Beslut om nödsändare

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

SOSFS
1997:16

MAS

MAS

I samråd med biståndshandläggare

Anmälan till SN

Förvaltningschefen överlåter
uppgiften till MAS

Alkohollagens delegation delegationen avser alkoholhandläggare om inget annat anges,
reviderad 2014-04-14 SN § 57

Ärende

Beslut i ärenden rörande
serveringstillstånd

Lagrum

8 kap. 2 §
2 st. AL

Delegat
SNAU

Anmärkning

28

31

Beslut om serveringstillstånd
om verksamheten förändras till
sin omfattning avseende
serveringstider och
serveringslokaler
Beslut om tillfälligt
serveringstillstånd till
allmänheten
- Bifall
Beslut om tillfälligt
serveringstillstånd till slutna
sällskap
Beslut om fortsatt
serveringstillstånd med
anledning av ansökan från
konkursbo
Beslut om ändring av tidigare
meddelat serveringstillstånd att
även avse andra alkoholhaltiga
drycker
Beslut om permanent
serveringstillstånd under paus
till teater eller konsert
Beslut om tillfälligt
serveringstillstånd avseende
provsmakning
Beslut om permanent tillstånd
för provsmakning av
gårdstillverkade alkoholdrycker
vid tillverkningsstället
Beslut om permanent
serveringstillstånd till
cateringföretag

9 kap.
11§ 2 st.
AL

Handläggare

8 kap. 2 §
1 st. AL

Handläggare

8 kap. 2 §
1st. AL

Handläggare

9 kap.
12 § 2 st.
AL

Handläggare

8 kap. 2 §
3 st. AL

Handläggare

8 kap.
15 § 4 st.
AL
8 kap. 6 §
2 p AL

Handläggare

8 kap. 7 §
2 st. AL

SNAU

8 kap. 4§
AL

SNAU

Beslut om återkallelse av
serveringstillstånd

9 kap
18 § 2-3
p. AL
9 kap
18 §
2-3 p. AL
9 kap.
18 § 1 p.
AL
8 kap.
19 § 1 st.
AL
9 kap.
17 § AL
9 kap.
17 § AL
9 kap.
19 § AL

SNAU

Beslut om återkallelse av
serveringstillstånd då nämndens
beslut inte kan avvaktas
Beslut om återkallelse av
tillstånd på grund av att
tillståndet inte längre utnyttjas
Beslut om begränsning av
serveringstid av särskilda skäl
Beslut om att meddela
tillståndsinnehavaren erinran
Beslut om att meddela
tillståndsinnehavaren varning
Beslut om att meddela varning
till den som bedriver
detaljhandel med eller servering
av öl

Ärendet ska behandlas med
förtur

Handläggare

Lokal ska anmälas

SN:s ordf.
Vice ordf.
Handläggare
SNAU
Handläggare
SNAU
SNAU

29

32

Beslut om att förbjuda
detaljhandel av öl eller
servering av öl
Beslut om förbud eller
inskränkning av försäljning av
alkoholdrycker för visst tillfälle
Beslut om att förordna extern
tillsynspersonal
Rätt att utföra tillsyn enligt AL

9 kap.
19 § AL

SNAU

3 kap.
10 § 2 st.
AL
9 kap. 6 §
AL
9 kap 2,6
§§ AL

SNAU

Yttrande till Länsstyrelse i
tillståndsärende enligt
alkohollagen

Handläggare
Restauranginspektör Utsedda i Lindersberg, Nora,
Hällefors, Ljusnarsbergs
kommuner
Handläggare

Lotterilagen Delegationen avser alkoholhandläggare om inget annat anges
Fastställd av nämnden 24 februari 2011 § 32

Ärende

Yttrande till
Lotteriinspektionen angående
värdeautomatspel
Yttrande till Lotteri
inspektionen angående
automatspel

Lagrum

Delegat

3 § lagen
om
anordnande
av visst
automatspel

Handläggare

44 §
Handläggare
Lotterilagen

Anmärkning

Tobakslagen (TL) Delegationen avser alkoholhandläggare om inget annat anges
Revderad i SN 2016-04-14 § 57

Ärende

Kontroll av efterlevnad
avseende lag och föreskrift
Beslut om varning vid
överträdelse av lag och
föreskrift
Beslut om försäljningsförbud
vid upprepade överträdelser av
lag och föresskrift

Lagrum

19 a §
2 b-c §
och 3 p.
TL
20 a § TL
20 a § TL

Delegat

Handläggare

Anmärkning

Handläggare
SNAU

30

33

Lag om handel med vissa receptfria läkemedel Delegationen avser
alkoholhandläggare om inget annat anges
Fastställd av nämnden 24 februari 2011 § 32

Ärende

Kontroll av efterlevnad
avseende lag och föreskrift

Rapportering av brister i
efterlevnad av lag och föreskrift
till Läkemedelsverket

Lagrum

20 § lag
om
handel
med vissa
receptfria
läkemedel
21 § lag
om
handel
med vissa
receptfria
läkemedel

Delegat

Handläggare

Anmärkning

Handläggare

Polisanmälan Delegationen avser chefer inom socialförvaltningen om inget annat anges
Ärende

Lagrum

Delegat

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 som inte har
fyllt 18 år
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
Beslut om polisanmälan
angående brott mot den egna
verksamheten (ekonomiskt bistånd,

12 kap.
10 § SoL
10 kap
22 § OSL

Enhetschef IoF
Verksamhetschef
FS

12 kap.
10 § SoL
10 kap
23 § OSL

Enhetschef IoF
Verksamhetschef
FS

12 kap
10 § SoL
10 kap
2 § OSL
12 kap
10 § SoL
10 kap
2 § OSL

SNAU

Beslut att polisanmäla brott som
riktar sig mot underårig samt
vissa grövre brott

avgifter m.m)

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

12 kap.
10 § SoL
10 kap
21 § OSL

Enhetschef IoF
Verksamhetschef
FS

Anmärkning

Avser misstanke om brott enligt
BrB 3,4 och 6 kap. samt
misstanke om brott för vilket inte
är föreskrivet lindrigare straff än
fänglese i två år.

Vid brådskande ärende
arbetsledning

Närmaste chef

31

34

SNAU

Beslut att polisanmäla brott som
uppmärksammas i samband
med tillsyn enligt alkohollagen

Överflyttning av ärende Delegationen avser chefer inom socialförvaltningen om inget annat

anges reviderad i SN 2016-04-14 § 57

Ärende

Lagrum

Meddelande till annan kommun
att ta emot ett ärende

2 a kap.
10 § SoL

Meddelande till annan kommun
att inte ta emot ett ärende

2 a kap.
10 § SoL

Ansökan hos Inspektionen för
Vård och omsorg om
överflyttning av ärende till
annan kommun
Yttrande till Inspektionen för
vård och omsorg gällande
överflytt av ärende
Överklagan och svaromål till
förvaltningsdomstolarna

2 a kap
11 § SoL

Begäran om överflytt av ärende
till annan kommun

2 a kap.
10 § SoL

Delegat

Enhetschef IoF
Verksamhetschef
inom FS och VoO
Verksamhetschef
FS och VoO
Enhetschef IoF

Anmärkning

Avser även ärenden enligt LVU
och LVM

Verksamhetschef
FS och VoO
Enhetschef IoF
Verksamhetschef
FS och VoO
Enhetschef IoF

2 a Kap
11§ SoL

Verksamhetschef

16 kap.
4 § 5 st.
SoL

Verksamhetschef

Lex Sarah delegationen avser Individ och familj, vård och omsorg och Funktionsstöd
Ärende

Beslut i utredning enligt Lex
Sarah
Anmälan av Lex Sarah till
Inspektionen för vård och
omsorg
Yttrande till IVO

Lagrum
14 kap
6 § SoL,
24 e §
LSS
14 kap
7 § SoL
24 f §
LSS

Delegat

Anmärkning

Socialchefen

Enligt socialnämndens riktlinjer
Lex Sarah

Verksamhetschef

Enligt socialnämndens riktlinjer
Lex Sarah

Verksamhetschef

Tillsynsärenden delegationen avser Individ och familj, vård och omsorg och Funktionsstöd
Ärende

Yttrande till IVO i individ
ärenden

Lagrum
13 kap
2 § SoL
26 c §
LSS

Delegat

Enhetschef inom
IoF
Verksamhetschef
inom FS och VoO

Anmärkning

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

32

35

Yttrande till IVO i samband
med verksamhetstillsyn

13 kap
2 § SoL
26 c §
LSS

Verksamhetschef
inom IoF, VoO och
FS

Ansökan, anmälan, yttrande mm. delegationen avser Individ och familj, vård och omsorg
och Funktionsstöd reviderad i SN 2016-04-14 § 57

Ärende

Lagrum

Yttrande till tingsrätten i
ärenden om förordnande av
godman eller förvaltare

11 kap. 16 § 2 st. FB

Yttrande till allmän domstol i
brottmål när den som begått
brottslig gärning kan bli
föremål för LVM-vård
Yttrande till allmän domstol i
brottmål om överlämnande
till särskild vård av unga
Yttrande för personutredning
till undersökningsledare eller
åklagare vid åtalsprövning

31 kap.2 § 1st BrB

Enhetschef inom
VoO och FS
assistent inom IoF
Handläggare inom
VoO och FS
Socialsekreterare
inom IoF
Enhetschef

32 kap 1 § BrB

Enhetschef

Yttrande till IVO i ärenden
avseende ej verkställda beslut

Yttrande till tingsrätt,
åklagare eller Kriminalvård i
ärendens om avser brottmål
Yttrande till kriminalvården
angående tillstånd för en
intagen i anstalt, att hon får
ha sitt spädbarn hos sig
Yttrande till
kriminalvårdsanstalt
Yttrande till åklagare vid
åtalsprövning
Yttrande till
åklagarmyndigheten
Ansökan om offentligt biträde
Yttrande över ansökan om
offentligt biträde
Yttrande till
förvaltningsdomstol över
kostnadsberäkningen från
offentligt biträde
Yttrande till
Transportstyrelsen i
körkortsärende

16 kap 6a § SoL
28 g § LSS

Delegat

Anmärkning

11 § Lag med
Socialsekreterare
särskilda
bestämmelser om
unga lagöverträdare
(LuL)
6 § lagen om särskild Socialsekreterare
personutredning i
brottmål
11 §
Enhetschef
fängelseförordningen
11 kap 8 § SoL

Enhetschef

46 § LVM

Enhetschef

11 § LVU

Enhetschef

3 § lagen om
offentligt biträde
3 § förordningen om
offentligt biträde
7 § förordningen om
offentligt biträde

Socialsekreterare
Socialsekreterare

Se 39 § LVU och 43 §
LVM

Enhetschef

3 kap. 8§ och
Socialsekreterare
5 kap. 2 §
Handläggare
körkortsförordningen
33

36

Yttrande till passmyndighet
vid utfärdande av pass utan
vårdnadshavares medgivande
Upplysningar till polisen i
vapenärenden

3§ 2 st.
Passförordningen

Enhetschef

Anmälan till
smittskyddsläkare att den
smittade inte följer
meddelande
förhållningsregler
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

6 kap 12 §
smittskyddslagen

Enhetschef

17 kap § 1
utlänningslagen

Socialsekreterare

Socialsekreterare
handläggare

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

Överklagan med mera delegationen avser Individ och familj, vård och omsorg och

Funktionsstöd, reviderad i SN 2016-04-14 § 57

Ärende

Prövning av att överklagan
kommit in i rätt tid
Avvisning av för sent
inkommen överklagan
Omprövning av beslut

Lagrum

27 § FvL

24 § FvL
27 § FvL

Delegat

Delegaten i
ursprungsbeslutet
Delegaten i
ursprungsbeslutet
Delegaten i
ursprungsbeslutet

Svaromål och yttrande till
förvaltningsdomstol med
anledning av överklagat
beslut

Delegaten i
ursprungsbeslutet

Ursprungsbeslut fattat av
socialsekreterare
Biståndsbedömare
Lss handläggare

Enhetschef IoF

Ursprungsbeslutet fattat av
utredningssekreterare

Enhetschef

Anmärkning

Före ev. ändring ska
samråd ske med närmast
högre överordnad

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

Verksamhetschef
VoO och FS

34

37

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

Delegaten i
ursprungsbeslutet

Ursprungsbeslut fattat av
socialsekreterare/
Biståndsbedömare
Lss handläggare

Enhetschef IoF
verksamhetschef
VoO och FS

Ursprungsbeslutet fattat av
utredningssekreterare
Överklagande, yrkande om
inhibition samt yttrande till
förvaltningsdomstol i SoL,
LVU och LVM ärenden

Enhetschef
10 kap 1 och 2 §§ SoL,
6 kap 36 § KL

Verksamhetschef

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

27 § LSS 6 kap 36 §
KL

Verksamhetschef

Överklagan och yttrande
till Överklagandenämnden
för studiestöd i samband
med ändring av
betalningsmottagare
Överklagande, yrkande om
inhibition samt yttrande till
förvaltningsdomstol av
statsbidrag för
ensamkommande barn
Överklagan och yttrande
till kammarrätt av annan
myndighets beslut i ärende
om utlämnande av allmän
handling
Svaromål och yttrande till
kammarätt och Högsta
förvaltningsdomstolen i
ärenden om utlämnande av
allmän handling
Svaromål och yttrande till
förvaltningsrätt i ärenden
om särskild avgift

2 kap. 33 §
Delegaten i
studiestödsförordningen ursprungsbeslutet

Verksamhetschef

2 kap.15 § TF

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

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
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

Efter samråd med ekonom

Enhetschef

Enhetschef

16 kap.6 a § SoL

Verksamhetschef

35
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Ombud delegationen avser Individ och familj, vård och omsorg och Funktionsstöd
Ärende

Avvisande av ombud eller
biträde
Beslut att utse ombud samt
utfärda fullmakt för att föra
nämndens talan i ärenden eller
mål vid allmän domstol eller
förvaltningsdomstol

Lagrum

Delegat

10 kap 2
§ SoL

Verksamhetschef

9 § FvL

SNAU

Anmärkning

Beslutet är överklagningsbart

Sekretess och utlämnande av allmän handling reviderad i SN 2016-04-14 § 57
Ärende

Lagrum

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

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

Beslut om utlämnande av
allmän handling samt
uppställande av förbehåll i
samband med utlämnande av
allmän handling

Beslut att lämna ut uppgifter ur
personregister till statliga
myndigheter för
forskningsändamål
Beslut att polisanmäla brott
som
-

hindrar nämndens
verksamet
riktar sig mot minderåriga
utförs av minderårig
pågår eller misstanke om
brott
övriga brådskande fall

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

12 kap
6 § SoL

10 kap 2,
18, 18 a,
19, 20, 21
23 och 24
§§ OSL

Delegat

Verksamhetschef
Enhetschef

Anmärkning

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

Socialchefen

SNAU
Enhetschef
Enhetschef
Enhetschef
SN:s ordf eller
annan delegat SN
utser
36

39

12 kap
3 § OSL

Beslut att sekretessbelägga
uppgifter rörande underårig
gentemot vårdnadshavare

Verksamhetschef
Enhetschef

Övrigt reviderad i SN 2016-04-14 § 57
Ärende

Beslut om att ersätta enskild
person för egendomsskada
vid myndighetsutövning som
förorsakats av personal upp
till 10 % av prisbasbeloppet
Begäran om utdrag från
belastnings- och misstanke
register

Beslut om automatspel
Tillsyn av automatspels
tillstånd
Rätt att teckna avtal
avseende externa HVB samt
konsulentstödda familjehem
Rätt att teckna avtal vid en
årskostnad som understiger 2
basbelopp /år

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.

Lagrum

Delegat

11 § 8p.
förordningen om
belastningsregister
4§9p
förordningen om
misstankeregister.

Verksamhetschef
Enhetschef
Socialsekreterare
Assistent inom IoF

3 kap. 2 §
skadeståndslagen

Anmärkning

Enhetschef

Verksamhetschef

Utr. sekr adm avd
Socialsekreterare, eller likn.
och utr. sekr adm avd.

resp
Verksamhetschef
resp
Verksamhetschef
enl. reglemente
nämndsekreterare.

- hyresavtal
- serviceavtal
- övriga fall
Domar där SN/ SNAU fattat
det ursprungliga beslutet ska
alltid redovisas till SN
Redovisning av domar av
speciellt intresse

respektive
Verksamhetschef

(socialchefen och ordf. i
föreningen)
Nämnd sekr. tillser att domar
mm finns i pärm.
AO
AO

Lagen om offentlig upphandling
Reviderad och fastställd av nämnd 2013-11-21 § 197

Ärende

Anskaffningsbeslut (avrop inom
gällande avtal)

Lagrum

Delegat
attestant

Anmärkning
Beslut att anskaffa vara inom
ramen för budget och
37

40

Inköpsbeslut
- under 1 basbelopp
- över 1 basbelopp enstaka
anbud
- enstaka anbud över 1
basbelopp
- sluta ramavtal över 1
basbelopp
- entrepenader
Att teckna avtal och
överenskommelse om att köpa,
leasa och hyra varor och
tjänster inom förvaltningens
verksamhetsområde och som är
av principiell betydelse.

LOU

attestant
resp.verksamhets
chef

verksamhetens mål efter
hörande av inköpsansvarig
Ska handla på de avtal som
finns

inköpsansvarig
inköpsansvarig
SN

6 kap
33 § KL

Efter genomfört
anbudsförfarande

Socialchef

Personaldelegation för socialförvaltningen
Anställningar och entlediganden
FÖR SAMTLIGA DELEGATER INKLUDERAS FÖLJANDE INOM
ANSTÄLLNINGSRÄTTENS RAM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

prövning av tjänstbarhetsintyg
anställningsavtal
entledigande på egen begäran
avkortad uppsägningstid
utfärdande av intyg och betyg
lönesättning
beviljande av semester, kompensationsledighet eller annan lagstadgad eller
avtalsbunden ledighet. Anses som arbetsordning (AO)

Ärende

Anställning/ entledigande av
- socialchef
- verksamhetschef
- stabspersonal
- dietist
- utvecklingsstrateg

Lagrum

Delegat
Kommunstyrelsen
Socialchefen
Socialchefen
Socialchefen
Socialchefen

Anmärkning
I samråd med SN

Administrativa avdelningen
Ärende

Anställning/ entledigande av
- nämndsekreterare och
assistenter

Lagrum

Delegat

Anmärkning

Socialchefen

38

41

Vård och Omsorg
Ärende

Anställning/ entledigande av
- Hemtjänstchef/enhetschef
-

Lagrum

Delegat

Anmärkning

Verksamhetschefen
Enhetschef

Övrig personal

Avdelning för Funktionsstöd
Ärende

Anställning/entledigande av
- Enhetschef
- Handläggare
- Assistent
- Övrig personal
- Personlig assistent,
ledsagare, avlösare

Lagrum

Delegat

Anmärkning

Verksamhetschefen
Verksamhetschefen
Verksamhetschefen
Verksamhetschefen
Enhetschef

Individ och Familj
Ärende

Anställning/ entledigande av
- Enhetschef
- Övrig personal

Lagrum

Delegat
Verksamhetschefen
Enhetschef

Allmänt för förvaltningen reviderad i SN 2016-04-14 § 57
Ärende
Kurs och/eller konferens inom
Sverige
- Övriga
- Kostnaden överstiger
budgetanslag
- För socialnämndens
ledamöter
Annan tjänstledighet utan lön
under 6 mån (ej lag och avtal)

- Socialchef
- verksamhetschef
- stabspersonal
- Övrig personal
Annan tjänstledighet över 6 mån
utan lön
- Verksamhetschef
/stabspersonal
- Övrig personal
Visstidsanställning kortare än 6
månader
- Verksamhetschef
- Utvecklingsstrateg
- Assistent inom FS
- Enhetschef
- Övrig personal

Anmärkning

Lagrum

Delegat
Attestantansvarig

Anmärkning
Arbetsordning

Socialchefen
SNAU
SN.s ordf
Samma delegat som Arbetsordning
vid
tillsvidareanställning
SN:s ordf
Socialchefen
Socialchefen
Verksamhetschef
Socialchefen

Enligt riktlinjer

Verksamhetschef

Enligt riktlinjer
Anses vara verkställighetsbeslut
och anmäls därmed inte till
socialnämnden.

Socialchefen
Socialchefen
Verksamhetschef
Verksamhetschef
Enhetschef

39

42

Socialchef

Beslutande om attesträtt inom
socialförvaltningen

Övrig personaldelegation reviderad i SN 2016-04-14 § 57
Ärende
Disciplinåtgärd och avstängning
Arbetsfördelning inklusive
förflyttning inom egen
förvaltning
Uppsägning pg arbetsbrist
Pensionsförmåner enligt avtal

Lagrum

Kvarstående i tjänst efter
uppnådd pensionsålder
Uppsägning p g personliga skäl
Ledighet för fackliga uppdrag
- Ledigheten
- Löneförmån

Delegat
Socialchefen
Socialchefen

Anmärkning

Socialchefen
Pensionshandläggare på personal
avdelningen
Socialchefen

I samråd med PA-konsult

Socialchefen

I samråd med PA-konsult

I samråd med PA-konsult

Resp arbetsledare
Personalchefen

Allmänna försäkringskassefrågor
Ärende
AFL- begäran om läkarintyg via
FK tidigare än 8:e dygnet av
sjukdomen
- Samtlig personal

Lagrum

Delegat
Samma delegat
som vid
tillsvidareanställning

Anmärkning
Efter samråd med resp
verksamhetschef eller
socialchefen

MBL samråd (se lokalt samverkansavtal)
Ärende
Ansvar samverkan
- Övergripande
- Avdelningsvis
- Enhetsvis
Jämställdhetsfrågor
- Övergripande
- Övrigt
Arbetsmiljöfrågor

Lagrum

Delegat

Anmärkning

Socialchefen
Verksamhetschef
Enhetschef
Socialchefen
Verksamhetschef
Respektive
arbetsledare

Se vidare kompendium för
systematiskt miljöarbete (LinNet)
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1.

Inledning

PwC har mellan juni och september 2016 genomlyst myndighetsutövningen inom
Lindesbergs kommun och avdelningen för Funktionsstöd och Vård och omsorg ur
ett kvalitetsperspektiv.
Områden som har belysts är arbetssätt och rättssäkerhet i kommunens
myndighetsutövning.
Denna rapport omfattar genomlysningen av myndighetsutövningen inom
äldreomsorg och handikappomsorg. Områden och processer som varit föremål för
granskningen har varit:


Genomlysning av handläggningsprocessen och dess konsekvenser för
volymutvecklingen i Lindesbergs kommun.



Handläggningsprocessens följsamhet till nationellt och lokalt regelverk.

1.1.

Metod

Uppdraget har genomförts i form av studie och analys av biståndsbedömningen
avseende riktlinjer och direktiv. Handläggningsprocessen har analyserats genom
intervjuer med verksamhetschefer, enhetschefer för utförare - vård och omsorg SoL
och LSS, bistånds- och avgiftshandläggare, samt förvaltningens utvecklings
strateger och systemansvarig. Vidare har vi tagit del av dokumentation kring
processens utformning samt analyserat nationell och i den mån det gått att få fram
intern statistik på såväl enhets- som handläggarnivå.
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2.

Förutsättningar

2.1.

Strukturella förutsättningar

En mindre jämförelse av volymstatistik har gjorts mellan Lindesbergs kommun och
det strukturellt sett mest lika kommunerna (jämförbara kommuner), länet och
riket.
Underlaget för jämförande statistik avser 2015 och är hämtat från Kommun- och
landstingsdatabasen, Kolada, där det finns en samlad ingång till nyckeltal om
resurser, volymer och kvalitet i kommuners och landstings alla verksamheter. Med
över 2000 nyckeltal finns underlag för analyser och jämförelser. Kommun- och
landstingsdatabasen ägs av den ideella föreningen Rådet för främjande av
kommunala analyser (RKA). Svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting
är föreningens medlemmar.
Genom s.k. likhetsutsökning tar databasen fram jämförelsekommuner som baseras
på tidigare års strukturjusterad standardkostnad 70 procent och befolkning 30
procent. Jämförelsematerialet är urvalet av de sju mest jämförbara kommuner
inom de olika verksamhetsområdena enligt följande:
LSS

Ekerö, Eslöv, Härnösand, Karlshamn, Katrineholm, Nybro och
Söderhamn

Äldreomsorg - Boden, Finspång, Laholm, Mariestad, Sala, Ulricehamn och
Vetlanda.
När det gäller den nationella statistik vi samlat inom området omsorg om äldre och
funktionshindrade omfattas den huvudsakligen av volymer, det vill säga i vilken
omfattning kommunernas invånare tar del av kommunens vård och omsorgs
verksamheter. I nedanstående tabeller är det som redovisas alltid kopplad till en
beviljad insats eller bistånd som utretts av bistånds- eller LSS handläggare.

2.1.1.

Befolkningsstruktur

Befolkningsstrukturen är en del som kan påverka kommunens förutsättning när det
gäller myndighetsutövning och strategisk planering framför allt vad det gäller
äldreomsorg. Vi kan konstatera att andelen av befolkningen i Lindesberg inte
avviker särskilt i jämförelsematerialet. Dock är de allra äldsta, över 80 år, som i
regel är de största konsumenterna av äldreomsorg, något färre i förhållande till det
totala antalet invånare i Lindesberg än i jämförelsegruppen.

Invånare 65+, andel (%) av
befolkningen
65-79 år, andel (%)
80+, andel (%)
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Lindesberg

Liknande
kommuner

Örebro
län

Riket

23,9

24,1

24,6

19,8

18,0
5,9

17,7
6,4

18,5
6,1
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2.2.

Styrning och Ledning

2.2.1.

Styrdokument

Socialtjänstlagen föreskriver att hemtjänsten ska utgå från brukarens individuella
behov. Ofta är hemtjänsten även insats- eller utbudsstyrd. Ungefär två tredjedelar
av landets kommuner har riktlinjer gällande hemtjänsten. Där kan omfattning av
service och omsorg beskrivas utifrån hur ofta eller länge en insats ska utföras i
normalfallet. Riktlinjerna kan också styra vad som erbjuds eller inte erbjuds, t.ex.
hur bedömningen kring trygghetslarm och tillsynsbesök skall beviljas samtidigt.
Det kan också finnas en lokal praxis eller rutin i kommunen. I riktlinjer och lokala
rutiner uttrycks, mer eller mindre tydligt, hur mycket omsorg och stöd brukaren får
i normalfallet. Det kan bland annat gälla hur ofta städning eller tvätt beviljas i
normalfallet (till exempel var tredje vecka) och hur stor yta som ska städas
(exempelvis två rum och kök). Vi har i granskningen utöver aktuella regelverk och
nationella styrdokument tagit del av förvaltningens styrdokument med bäring på
myndighetsutövning inom omsorgen om äldre och funktionshindrade.


”Riktlinjer för biståndsbedömning inom Vård och Omsorg i Lindesbergs
kommun”, Socialnämnden antog riktlinjen 2013-12-12 och dokumentet
gäller till och med 2016-12-31.



”Riktlinjer för handläggning av ansökan enligt LSS”, riktlinjen är
ursprungligen upprättad 2003-11-10 och reviderad 2006-07-03, 2007-0613 och 2007-10-16. Socialnämnden antog riktlinjen i november 2007.

Enligt intervju framkommer att riktlinjen inte är reviderad och inte till fullo aktuell.


”Biståndshandläggning Rutin”.

Vid intervjuerna uppger handläggarna att dessa inte utgör levande dokument i det
dagliga arbetet.

2.3.

Organisation

Inom Socialförvaltningens arbetsområde finns tre avdelningar.
Avdelningen för vård och omsorg, ansvarar för vård, omsorg och
rehabilitering till äldre och långtidssjuka.
Avdelningen för funktionsstöd svarar för vård och service till personer med
funktionshinder.
Avdelningen för individ- och familj bistår enskilda och familjer i svåra
situationer, när andra möjligheter saknas.
Inom respektive verksamhetsområde fanns vid granskningstillfället organisation för
myndighetsutövning. De verksamheter som berörs av detta uppdrag är
Biståndshandläggargruppen SoL (socialtjänstlagen) som i huvudsak arbetar
med handläggning inom äldreomsorgen.
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Biståndshandläggargruppen LSS, (Lagen om stöd och service).
Utöver basfunktionerna finns olika stödfunktioner såsom systemförvaltare,
ekonomer, avgiftshandläggare etc.
Vid tiden för uppdragets inledande fanns handläggarna inom LSS organiserade
direkt under verksamhetschefen för funktionsstöd medan de handläggarna som
arbetar med myndighetsutövning utifrån SoL fanns organiserade inom enheten,
Vård och omsorg, med en enhetschef/samordnare uttalat ansvarig för
handläggningsenheten.
Det framkommer under intervjuerna att enheten för myndighetsutövning inom SoL
upplevt sig ha saknat en chef under perioder. Enligt deras uppfattning har de inom
enheten haft en samordnare. Detta har medfört att det vardagsnära stödet har
saknats och i intervjuer framför handläggarna avsaknad av tydliga direktiv för vad
som ska gälla i arbetet. Det förs även fram att det är något otydligt vad
samordnarens roll och ansvar är.
Ledningsproblematiken har observerats och förvaltningen stod vid vårt besök inför
en organisationsförändring som träder i kraft 2016-09-01.
Biståndshandläggargrupperna för SoL och LSS kommer att slås ihop och bli en
enhet. Ny chef för verksamheten har rekryterats.

2.4.

Myndighetsutövning och
handläggningsprocessen

Alla personer som uppfattar sig ha ett behov av stöd har inte rätt till bistånd,
däremot finns alltid rätten att få sin ansökan om bistånd prövad. Rätten föregås av
en prövning genom en formaliserad process, där myndigheten står för
bedömningen av hjälpbehovet samt beslutar om lämplig insats. Bedömningen görs
av en myndighetsföreträdare som har att avgöra vem som har rätt till bistånd och i
vilken form denna hjälp ska ges. Fördelningen av bistånd betraktas som
myndighetsutövning, vilket i sin tur innebär att handlingen är omgärdad av regler.
Reglerna är till för att garantera den enskildes rättssäkerhet i beslutsfattandet och
utgör stommen i handläggningsprocessen. Utgångspunkten för bedömningarna är
dels lagstiftning, lokalt beslutade riktlinjer avseende insatser och nivåer, samt
rättspraxis. Allmänt kring riktlinjer och dess syfte är att de ska utgöra ett stöd vid
bedömningen och ange vilken nivå som i den specifika kommunen anses motsvarar
socialtjänstlagens begrepp ”skälig levnadsnivå”. Som tidigare nämnts i rapporten
finns det riktlinjer och rutiner i kommunen, men vid intervjuerna uppger
handläggarna att dessa inte utgör levande dokument i det dagliga arbetet.
Handläggarna uppger att de framför allt kan hämta stöd hos varandra vid osäkerhet
i bedömningar, när det finns tid till detta. I enheten som handlägger SoL-ärenden
finns en enhetschef/samordnare som har uppdrag att i mån av utrymme finnas till
för biståndshandläggarna att diskutera svårare ärenden med.

2.4.1.

Handläggningsprocessen

Nya ärenden inkommer och aktualiseras vanligen via mail eller via gemensam
telefontid, så kallad servicetelefon. Denna telefon alternerar handläggarna att
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ansvara för. När en ny ansökan aviseras via servicetelefonen skrivs anmälan
manuellt på en blankett. Blanketten kopieras därefter och delas ut till respektive
handläggare och originalet samlas i en pärm. Det finns idag ingen rutin att följa upp
huruvida inkomna ansökningar i pärmen registreras i verksamhetssystemet med
aktuell datering.
Ärendefördelning i gruppen sker genom geografiska områden. Genom den
geografiska fördelningen kan en handläggare få in alla typer av ärenden och med
varierande vårdtyngd i dennes område. Varje person har i sin tur insatser i
varierande omfattning vilket gör att en jämförelse av antalet personer inte är helt
rättvisande. Exempelvis kan en handläggare ansvara för ett antal personer med
endast enkla insatser såsom matdistribution eller larm medan en annan
handläggare har flera personer inom sitt områdesansvar som har många och
omfattande insatser. Med dessa förutsättningar kan det bli skillnader för
handläggarna som också påverkar deras arbetsbelastning.
Undantas handläggare som endast har ett fåtal pågående ärenden ser vi att en
handläggare i snitt har att hantera ca 170 ärenden (inkluderat trygghetslarm och
ärenden med små insatser) Statistiken omfattar handläggning totalt sammanslaget
både SoL och LSS. Handläggarna inom SoL förmedlar under intervjuerna en bild av
en upplevt hög ärendebelastning vilket bekräftas i den nationella statistiken där
kommunerna i jämförelsegruppen hanterar i snitt 130 ärenden per heltidsanställd
handläggare.
Det finns skillnader i ärendebelastning mellan handläggarna internt inom enheten
som enligt vår bedömning föranleder en fördjupad analys.
Handl.
1

Handl.
2

Handl.
3

Handl.
4

Handl.
5

Handl.
6

Handl.
7

257

276

108

123

133

288

179

Antal
ärenden per
handläggare

Det förs fram att stor personalomsättning och en instabil personalgrupp har
bidragit till hög arbetsbelastning och till en del påverkat ärendefördelningen. Vid
genomförd analys saknades handläggare på ett område och ärendena fördelades om
till andra handläggare.
När det gäller handläggarna inom LSS uppvisas inte samma bild. Här finns ett nära
ledarskap, systematiska ärendehandledning veckovis samt juridisk handledning två
ggr per termin tillsammans med andra LSS handläggare i närliggande kommuner
därutöver finns möjlighet att använda externt juridiskt stöd i svåra ärenden.
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2.4.2.

Statistik och nyckeltal

När det gäller den nationella statistik vi samlat inom området omsorg om äldre och
funktionshindrade omfattas den huvudsakligen av volymer, det vill säga i vilken
omfattning Lindesbergs kommuninvånare tar del av kommunens vård och omsorgs
verksamheter. I nedanstående tabeller är det som redovisas alltid kopplad till en
beviljad insats eller bistånd som utretts av kommunens bistånds- eller LSS
handläggare.
Inom området funktionshindrade kan vi konstatera att en något större andel av
befolkning i Lindesberg ingår i LSS systemet.
Lindesberg

Liknande
kommuner

Örebro län

Riket

Invånare 0-64 år med insatser
enl. LSS, andel (%)

1,29

1,06

1,03

0,81

Invånare 0-64 år med hemtjänst
i ordinärt boende
funktionsnedsättning, andel (%)

0,26

0,25

0,25

0,28

Funktionshinder omsorg

Vi ser också att Lindesberg har något högre kostnader i jämförelse med framför allt
snittet i riket och länet. Detta resulterar i att i LSS utjämningssystem är Lindesberg
bidragstagare. 2015 blev utfallet nästan 31 miljoner kronor.
Funktionshinder omsorg

Lindesberg

Liknande
kommuner

Örebro län

Riket

Kostnad insatser för personer med
funktionsnedsättning totalt, kr/inv.
0-64 år

10676

10993

9208

8427

Kostnad insatser enligt LSS och SFB,
exkl. ersättning från FK och
lokalkostnader, kr/inv. 0-64 år

7 404

7 781

6 251

5 590

Som tidigare nämnts skiljer sig Lindesberg inte när det gäller
befolkningsstrukturen. Inte heller ser vi att Lindesberg i någon större grad avviker
när det gäller andel av de som är över 65 år och har hemtjänst eller bor i särskilt
boende. Vi kan dock se att de allra äldsta, över 80 år, som i regel är de största
konsumenterna av äldreomsorg, är något färre i förhållande till det totala antalet
invånare i Lindesberg än i jämförelsegruppen.
Äldreomsorg
Andel (%) av befolkningen 65+ med
insatser inom äldreomsorg,
65-79 år, andel (%)
80+, andel (%)
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Liknande
kommuner

Örebro län

Riket

23,9

24,1

24,6

19,8

18,0
5,9

17,7
6,4

18,5
6,1
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Vid djupare jämförelse ser vi att andelen boende i särskilt boende är i samma nivå
som i jämförelsegrupperna
Äldreomsorg

Lindesberg

Liknande
kommuner

Örebro län

Riket

Invånare 65+ i särskilda
boendeformer, andel (%)
65-79 år andel (%)
80+ andel (%)

4,2

4,2

3,9

4,2

1,2
13,3

1,0
13,0

1,1
12,5

1,1
13,1

Däremot ser vi skillnader när det gäller hemtjänstinsatser. Andelen av befolkningen
som tar del av hemtjänstens verksamhet är något lägre medan antalet timmar per
person som i snitt beviljats per månad är fler i Lindesberg än i jämförelsegrupperna.
Äldreomsorg

Lindesberg

Liknande
kommuner

Örebro län

Riket

Andel (%) av befolkningen 65+ med
hemtjänst i ordinärt boende,

6,4

7,2

6,5

7,6

65-79 år andel (%)
80+ andel (%)
Antal 1 beviljade/beräknade
hemtjänst-timmar per månad och
person med hemtjänst i ordinärt
boende,
65-79 år andel (%)
80+ andel (%)

2,3
19,0
33,3

2,5
20,2
26,9

32,5
34

2,4
19,1
32,6

26,7
27

2,9
21,1
21,8

32,1
33

9,6
34

Kommunen har ett högre antal beviljade timmar per brukare i hemtjänsten 2015,
för såväl brukare 65+ som brukare 80+. Antalet timmar per brukare och månad har
konstant ökat de senaste fem åren.

Beviljade/beräknade hemtjänsttimmar per månad och
person med hemtjänst i ordinärt boende, antal
35
30
25
20

2011

2012

2013
65+

2014

2015

80+.

Hur många brukare i kommunen som enbart får serviceinsatser i förhållande till
brukare som får både service och omsorg liksom hur stor andelen brukare är som
får väldigt mycket hemtjänst, över 120 timmar per månad har påverkan på
1Antal

beviljade/beräknade hemtjänsttimmar under oktober månad till personer 65+ dividerat med antal personer
65+ som var beviljade hemtjänst i ordinärt boende. Fr.o.m. 2013 exkluderas personer som enbart har
trygghetslarm, matdistribution eller mindre än två timmar hemtjänst per månad. Fr.o.m. 2007 hämtas antalet
hemtjänsttagare från Socialstyrelsens individstatistik. T.o.m. 2006 från Socialstyrelsens mängdstatistik. Avser
samtlig regi. Källa: Socialstyrelsen.
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kostnaderna för hemtjänsten. Det är omsorgsinsatserna som ger de högsta
kostnaderna eftersom de vanligen utförs ofta och flera gånger dagligen.
Serviceinsatser resulterar i sig inte i lika mycket hemtjänst, totalt sett, dock kan
kringkostnaderna bli höga på grund av mycket kring- och restid.
Lindesbergs kommun har i jämförelsematerialet en något högre andel så kallade
ytterfall.
"Ytterfall"
Beviljade timmar per månad Brukare 65+ med hemtjänst i ordinärt boende
Lindesberg

Liknande
kommuner

Örebro län

Riket

46

31

37

36

4

2

3

4

0-9 beviljade timmar per
månad, andel (%)
120+ beviljade timmar per
månad, andel (%)

Varje beviljad hemtjänstinsats och timme har stor påverkan på kostnaderna för
hemtjänsten. Eftersom antalet beviljade timmar direkt avspeglar sig i kostnaden per
brukare så är det ett centralt mått som varje kommun och dess biståndsenhet bör
följa.
Biståndsbedömningen kan variera inom samma kommun om handläggarna tolkar
socialtjänstlagen och riktlinjer olika och utifrån det bedömer behov på olika sätt.
Om antalet beviljade timmar per brukare varierar mellan handläggarna i en
kommun kan det vara ett tecken på att det finns skillnader mellan handläggarna i
följsamhet till kommunens riktlinjer/motsvarande. Därför är det viktigt för
kommunen/biståndsenheten att följa upp hur antalet ärenden och antalet beviljade
timmar fördelar sig mellan handläggarna och hur utvecklingen ser ut över tid.
Vi har ur verksamhetssystemet hämtat information kring, beslut, insatser och
omfattning. Vi har dock konstaterat att uppgifterna inte är helt säkerställda varför
vi inte har möjlighet att göra helt sanningsenliga jämförelser. Vi har genom
samkörning av filer inhämtade från systemförvaltare och viss bearbetning kunnat se
olika mönster. Bland annat visas vissa skillnader i beviljad tid mellan handläggare,
samt geografiska skillnader.
I tabellerna nedan redovisas den genomsnittliga tiden per brukare och månad som
handläggarna beviljar, samt medelantal, maxantal och minantal (handläggare med
endast ett begränsat antal brukare har undantagits).

Antal timmar2

Maximum

Medel

Minimum

36

33

19

Den handläggare som i snitt beviljar flest timmar per brukare och månad beviljar 36
timmar, medan den som beviljar det lägsta antalet timmar per brukare och månad

2

genomsnittliga tiden per brukare och månad som handläggarna i snitt beviljar
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beviljar 19,6 timmar. Genomsnittet för de i jämförelsen ingående handläggarna
uppgår till 33 timmar per brukare och månad.
När det gäller beviljad tid i de olika hemtjänstdistrikten finns även här viss skillnad
i beviljad tid.

Medel
median
Högst
Lägst

Citygruppen

Fellingsbro

Frövi

Hagaberg

Hytt

Ramsberg

Vågmästar

36,10
28,05
104,19
0,52

23,14
11,00
128,46
1,09

23,03
7,15
99,40
1,16

17,87
11,37
72,31
1,24

14,79
3,00
86,09
0,52

16,96
8,00
59,88
1,24

32,58
8,89
99,19
1,24

Västerbacks

22,87
7,06
99,03
1,24

De variationer som påvisas kan delvis förklaras med skillnader i behov men det kan
också delvis bero på skillnad i tolkning av lagstiftning, oklara eller dålig följsamhet
till riktlinjer vilket kan resultera i olika bedömningar handläggarna emellan. Utifrån
vad vi erfar vid intervjuerna finns inga rutiner eller forum för att säkerställa att
handläggarna bedömer likartat. I intervjuer med såväl ledningsrepresentanter som
handläggare framkommer att det är troligt att samsynen mellan handläggare brister
och att det finns skillnader i bedömningar och arbetssätt. Med tanke på att det idag
saknas rutiner för att säkerställa att myndighetsutövningen sker utifrån lika
bedömningsgrunder finns också utrymme för brister i följsamhet till aktuella
regelverk.
Uppföljning av beslut är en viktig del i myndighetsutövningen. Uppföljningen syftar
till att säkerställa att det fattade beslutet tillgodoser aktuellt behov. Vi har från
verkställande enheter tagit del av beslut som vid granskningstillfället inte
överensstämmer med aktuella behov. Trots att personal och enhetschefer i
verkställande enheter signalerat om ändrade behov har ingen uppföljning gjorts.
För att säkerställa möjligheten att regelbundet se över och följa upp huruvida beslut
och behov överensstämmer bör tydliga rutiner fastställas för detta alternativt
tidsbegränsade beslut användas. Vid tidsbegränsade beslut är det av stor vikt att
besluten följs upp innan de upphör och att ett nytt aktuellt beslut fattas som
motsvarar det individuella och aktuella behovet. Vidare är det också av vikt att
beslut omprövas om ändrade behov föreligger.
Det framkommer i intervjuerna att uppföljning av beslut inte görs systematiskt och
med tillräcklig frekvens i Lindesbergs kommun. Huvudsakligen uppges detta bero
på tidsbrist till följd av upplevt stor ärendebelastning samt
”akututryckningar/hantering av akuta ärenden”.
Enligt de uppgifter som hämtats ur Viva fanns i januari 2016 totalt 1464 öppna
ärenden (exkl. Trygghetslarm) inom hemtjänst och omsorgen om
funktionshindrade av dessa hade 325 ärenden motsvarande 22 procent inte följts
upp inom utsatt tid. Vi kan konstatera att det finns en eftersläpning när det gäller
att följa upp beslutade insatser och ett antal beslut har även passerat datum för
upphörande. Detta är inte acceptabelt då insatsen teoretiskt upphör i samband med
avslutningsdatum och risk finns att verkställigheten också upphör. Även om
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besluten inte är tidsatta finns risk ur ett brukar/kundperspektiv att inte insats
utförs i förhållande till aktuellt behov.

2.4.3.

Dokumentation/verksamhetsstöd

I verksamhetssystemet Viva samlas all dokumentation. Viva är, liksom andra
verksamhetssystem inom socialtjänsten, uppbyggt så att samtliga handläggare ska
kunna följa en viss struktur på handläggningen. Det framkommer i intervjuer att
handläggarna arbetar något olika i verksamhetssystemet framförallt att finns det en
osäkerhet kring hur det är tänkt att processen ska gå till samt hur systemet
fungerar. I samband med att vi sökte aktuell information avseende bland annat
volymer, insatser etc. för sammanställning av ärendestatistik fann vi att systemet
inte är säkrat avseende vilka uppgifter som är aktuella eller ej. Exempelvis fann vi
att flera pågående ärenden som egentligen borde vara avslutade då nya beslut
fattats. Detta innebär att insatser kan finnas dubbelregistrerade. Ett annat exempel
är att systemets stöd inte används i hela handläggningsprocessen, dvs. från
aktualisering till beslut och att det i detta sammanhäng inte finns möjligheter att
följa exempelvis processen, handläggningstid etc. I övrigt innehåller Viva mängder
med funktioner som inte används fullt ut i dag. Exempelvis används inte den fakta
som finns samlad i systemets för uppföljning och utvärdering av verksamheterna
och dess utveckling av exempelvis volymer.
Vår uppfattning är att som verksamhetsstödet via Viva idag hanteras kan detta
påverka rättssäkerheten och innebära problem vid exempelvis
verksamhetsuppföljning då det inte används enhetligt och att ingen internkontroll
kring systemstödet sker.
Systemstödet behöver säkras avseende hantering med rutiner och riktlinjer för
användning. Vår uppfattning är att det finns ett behov av kompetensutveckling på
alla nivåer i organisationen Vidare behöver dokumentationen säkerställas samt
rutiner för internkontroll och nyckeltal för kontinuerliga verksamhetsuppföljningar
fastställas.
Verksamhetssystemet beräknar utifrån det beslut handläggaren fattar den tid som
brukaren beviljas, givet den nivå på insats som handläggaren väljer. Handläggarna
för även fram att nuvarande handläggningsprocess har haft som syfte att minska
fokus vid den tid som beviljas och istället fokusera på behov och vilken insats som
ska beviljas. Det påtalas också att systemet inte signalerar när uppföljning är aktuell
Handläggarna uttrycker även att det är omständligt att gå tillbaka i systemet för att
göra ändringar.

September 2016
Lindesbergs kommun
PwC

11 av 14

56

2.4.4.

Kulturella iakttagelser

I intervjuerna berörs vikten av att tydliggöra vad det innebär att vara handläggare
samt vad handläggarens uppdrag är. Det förmedlas en bild av en upplevt förlorad
handläggarkultur, vilket har resulterat uppdraget främst upplevs bestå av att
administrera tid och bemöta akuta händelser genom att snabbt ”komma vidare” och
bli klar. Samtidigt ger handläggarna – som ovan nämns - uttryck för att det uttalats
att det ska finns tydligt insatsfokus i bedömningarna, där tiden en enskild insats
medför inte ska vara fokus. Det finns alltså en bild av att en stor del av arbetet
utgörs av att administrera tid (för den enskilde brukaren) medan system och
handläggningsprocessen syftar till att frångå fokus på tid.
Vidare vid intervjuerna framkommer en osäkerhet kring yrkesrollen som
handläggare gällande vilket ansvar och mandat som följer funktionen/rollen samt
vilka frågeställningar som i första hand är att hantera av handläggare och vilka
frågeställningar som ligger utanför handläggaruppdraget. Det medför bland annat
svårigheter med att avgöra gränser för ansvar och befogenheter i relation till andra
aktörer såsom utförare och landsting. En anledning som lyfts fram är bristen på
stöttning uppifrån och vetskap om vad som gäller i Lindesbergs kommun.

2.5.

Reflektion och rekommendation

Vår uppfattning är att det finns problem i handläggningsprocessen som helhet. Det
finns i dag ingen möjlighet att följa ett ärende från aktualisering till beslut då inte
hela processen dokumenteras i verksamhetssystemet. I dag kombineras manuella
system med digitala vilket inte ger rätt förutsättningar för en rättssäker hantering.
Exempel är att när ett ärende aktualiseras via telefon sker dokumentation på papper
som förmedlas den handläggare som är ansvarig för aktuellt område. Handläggaren
tar emot ärendet som då öppnas i samband med att handläggaren inleder sin
dokumentation i utredningen skapas ett ärende i verksamhetssystemet. Vår
uppfattning är att all information i ett ärende skall dokumenteras och starta i
samband med aktualisering. Vi erfar också vid intervjuerna att handläggarna inte
arbetar på ett enhetligt sätt i verksamhetssystemet. Vår bedömning är att rutiner
behöver säkras för en rättssäker handläggningsprocess och där tillhörande
stödprocesser så som exempelvis dokumentation.
Vi erfar att data i verksamhetssystemet inte är säkerställt. Dels för att det inte finns
en enhetlig hantering i dokumentationen dvs. handläggarna hanterar
verksamhetssystemet olika. Vidare finns ärenden som ej är uppföljda och
reviderade. Vi har vid inhämtande av verksamhetsfakta via systemförvaltaren funnit
att efterfrågad information inte kunnat levereras på ett enkelt sätt. Detta torde
också vara en brist i organisationen när de behöver aktuell status avseende
exempelvis verksamheternas volymer, utveckling etc. Vår bedömning är att
strukturen för verksamhetssystemet och verksamhetens stödfunktioner behöver
säkerställas. Vidare behöver användarnas kompetens stärkas samt säkra att
hanteringen av systemet sker på samma sätt.
Handläggarna inom SoL uppger att de inte får någon handledning eller feedback på
sitt arbete, vilket de har efterfrågat. Vi kan inte heller finna att det inom enheten
finns forum eller former för att säkerställa likabedömning, dvs. att handläggarna
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gör bedömningar och fattar beslut på likartade grunder. Vi ser att arenor för intern
kommunikation och ärendehandledning behöver skapas i syfte att möjliggöra lika
bedömning och samsyn kring myndighetsutövningen.
Det finns fastställda riktlinjer för handläggning inom SoL. Riktlinjerna uppfattas
inte som särskilt stödjande och styrande i vardagsarbetet bland handläggare och är
inte det stöd de borde vara enligt vår uppfattning. I kommunens riktlinjer för
biståndsbedömning inom äldreomsorgen är det vidare svårt att ”fånga” kriterier att
jämföra nämndens och riktlinjernas intentioner med det faktiska resultatet av
handläggarnas arbete. Riktlinjerna är gällande tom 2016-12-31 och bör med det
snaraste revideras. I samband med detta bör enligt vår bedömning även rutiner
för att säkerställa följsamhet till riktlinjer och andra styrande dokument tas fram.
En som vi uppfattar bristande intern kontroll kan påverka rättssäkerheten och
kommunens ekonomiska förutsättningar. Det har inte i arbetet varit möjligt att
erhålla någon sammanställning av verksamhetens utveckling, schablontider för
olika insatser etc. Detta försvårar uppföljning av verksamheten avseende
exempelvis rättssäkerhet och jämförelse med faktisk beslutad tid för motsvarande
insatser samt utförd tid. Vår bedömning är att internkontrollen behöver utvecklas
och en plan för detta behöver utarbetas med tydliga parametrar att följa.
I intervjuerna med handläggarna framkommer en upplevd hög arbetsbelastning och
enligt inhämtad statistik påvisas att antal ärenden per handläggare är något högre i
Lindesberg än i jämförelsegrupperna ärendehanteringen. Många ärenden, bristande
strukturer, planering och stöd i verksamheten kan enligt vår bedömning ge effekter
som brister avseende utredningarnas kvalitet, uppföljning och omprövning. Vi ser
dock att en stabil personalgrupp där samtliga tjänster är besatta och tydlig ledning
och styrning i vardagsarbetet är en förutsättning för verksamheten och
rättssäkerheten. Vår bedömning är liksom förvaltningens att det finns ett behov av
arbetsledning i vardagsarbetet för ledning och styrning samt prioritering av
arbetsuppgifter utifrån enhetens kärnuppdrag.

2.6.

Sammanfattning identifierade
utvecklingsområden

Efter genomförd genomlysning av myndighetsutövningen inom biståndsbedömning
inom SoL och LSS i Lindesbergs kommun har ett antal områden för utveckling
uppmärksammats.
Kommunen är skyldig att säkerställa en ändamålsenlig och rättssäker
myndighetsprocess. Det saknas vid tiden för uppdraget en handläggningsprocess
och strukturer som säkrar att handläggare har ett gemensamt förhållningssätt och
bedömer behov i enlighet med en gemensam bild av innebörden i ”skälig
levnadsnivå”. Vi uppfattar det även som väsentligt att arbeta med tydligare
arbetsledning och styrning i vardagsarbetet för handläggarna. Kommunen bör
vidare fokusera på att;


Se över och kartlägga samtliga processer i myndighetsutövningen samt
säkerställa dessa genom dokumentation i förvaltningens ledningssystem.
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Skapa förutsättningar för lika bedömning och samsyn kring
myndighetsutövningen



Säkerställa att samtliga aktiviteter i ett ärende dokumenteras i
verksamhetssystemet, dvs. från aktualisering till beslut.



Möjliggöra att handläggaren gör en helhetsbedömning över brukarens totala
behov av stöd i relation till insatser i verksamhetssystemet.



Tydliggöra i kommunens riktlinjer vad som är kommunens ambitionsnivåer
inom biståndshandläggningen.



Utveckla och tydliggöra utredningarna avseende innehåll och kvalitet i
förhållande till aktuella regelverk och krav.



Skapa gemensamma arenor för dialog mellan handläggare och verkställande
verksamhet.



Förbättra kommunikationen mellan utförare och beställare för att få en
gemensam bild och förståelse över arbetssätt, roll och ansvar.



Tydliggöra handläggarfunktionen avseende, mandat och befogenheter vilket
klargör förväntningar och krav på professionen, biståndshandläggare.
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2016-12-16
Socialförvaltningen
Malin Spiik
0581-812 90
malin.spiik@lindesberg.se

Socialnämnden

Ersättningsnivåer för viss privat utförd personlig assistans
enligt LSS 9 § 2
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta
• Ersättningsnivåerna för viss privat utförd personlig assistans
enligt LSS skall justeras enligt SKL´s rekommendationer för
2017.
Ärendebeskrivning
Avdelningen för funktionsstöd följer SKL´s rekommendationer (cirkulär
16:50) om höjning av viss personlig assistans enligt LSS.
Höjning av assistansersättningen blir i år något lägre än tidigare år,
nämligen en indexering med 1,05%. Regeringen hänvisar detta till
Assistansersättningsutredningen, som i sitt betänkade bedömde att
ersättningen är högre än vad som motiveras av kostnads- och
löneutvecklingen (SOU 2014:9).
SKL anser att uppräkningen med 1,05% till 291 kronor/timme är
otillräcklig. Uppräkningen är otillräcklig i förhållande till nivån på
löneökningsrakten som anges till cirka 3% i regeringens prognoser.
Detta innebär en kostnadsövervältring på kommunerna eftersom de har
ett ansvar för att utföra assistansen för alla brukare, även de som inte
någon annan utförare vill ta emot.
Avdelning för funktionsstöd justerar ersättningsnivåerna 2017 för utförd
personlig assistans, LSS enligt det rekommenderade timbeloppet 291
kronor för assistansersättning enligt SFB 51 kap. Vilket innebär följande
nivåer:
Kategori A
75-100% om assistansen utförs av Anhöriga/anhöriga som bor
tillsammans med personen 247 kronor, 85% av LASS-belopp
Kategori B
75-100% om assistansen utförs av anställda som saknar vårdbiträdeseller undersköterskeutbildning eller annan jämförbar utbildning.
274 kronor, 94% av LASS-belopp

Postadress
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Besöksadress
Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

Telefon/fax
0581-810 00 vxl
0581-131 29 fax

E-post/www
kommun@lindesberg.se
http://www.lindesberg.se

Giro
Bankgiro 821-3134

Organisationsnr:
212000-2015
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Kategori C
75-100% om assistansen utförs av anställda med vårdbiträdesutbildning
eller undersköterskeutbildning eller annan jämförbar utbildning.
291 kronor, 100% av LASS-belopp

Jessica Öhlund
Verksamhetschef

Malin Spiik
Utvecklingsstrateg

Meddelas för åtgärd:
Verksamhetschef Funktionsstöd
Enhetschefer Personlig assistans
Assistent personlig assistans
För kännedom:
Förvaltningschef
Utvecklingsstrateg Socialförvaltningen
Bilagor:
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1 Inledning
Socialförvaltningenanvänderinternkontrollsom hjälp för att arbetamedmomenti det dagligaarbetetsom
identifierassomriskfyllda. Förvaltningenhar i uppdragatt kontrollera rutiner delsi sambandmed
delårsbokslutetoch ävenvid årsbokslut.Vid delårsbokslutetkontrollerastre rutiner och vid årsbokslut
kontrollerasde återigen, samtövriga fyra rutiner.

2 Sammanfattning av kontrollmiljön
Processer/rutiner

Risker

Kontrol lmoment

Bidragshantering

Felaktigutbetalningav
ekonomisktbistånd

Rutinenför handläggningav
försörjningsstödär tillräcklig och
följs

Avgiftshantering

Felaktigafakturaunderlag.

Att rutinen för verkställigheti
verksamhetssystemet
Viva följs

Återsökningsrutiner

Att förvaltningeninte återsöker
de pengarde har rätt till från
Migrationsverket.

Att rutinen för återsökningföljs

Avtalsrutiner

Att förvaltningeninte har
aktuellaavtal

Att det finns rutiner för att
förvaltningensäkerställeratt avtalen
är aktuella

Löne- och arvodeshantering

Felaktigutbetalningtill
timvikarier inom funktionsstöd

Kontrollera att rutinenför ifyllnad av
timrapportföljs från ifyllnad av
vikarier, till attestav chef

Rekvisitionshantering

Att rekvisitionenär attesteradav
personsominte är behörig

Kontrollera att alla rekvisitionsblock
inom Socialförvaltningenär
attesteradeav beslutsattestant

Attesteringsrutiner

Felaktigautbetalningarinom
försörjningsstöd

Att attesteringav samlad
verifikationslistaav dagens
utbetalningarsker av två personer
medbehörighet
Att attesteringav fakturor sker av två
olika behörigapersoner

3 Uppföljning och testning av internkontroll
Område:

Verksamhet
Processer/rutiner:
Bidragshantering
Risker:
Felaktig utbetalningav ekonomisktbistånd
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Vad kan gå fel
Rutinenfrån inkommenhandlingtill utbetalningföljs inte. Felaktigaunderlag.
Kontrollmoment
Rutinenför handläggningav
försörjningsstödär tillräcklig och
följs

Resultat
Ingenavvikelse

Kommentar
Kontroller görsav enhetschefgenom
granskningav ärendenfrån
"släpplistan"avseendeutbetalningav
försörjningsstödca 3-4 ärendenom
dagengranskas.Inga avvikelserhar
upptäckts.Egenkontrollsker även
genomatt samordnareregelbundet
tar ut och avidentifierarärendei
sambandmedekonomigruppsmöten
granskashandläggningenoch
dokumentationeni ärenden.

Processer/rutiner:
Avgiftshantering
Risker:
Felaktigafakturaunderlag.

Kontrollmoment

Resultat

Kommentar

Att rutinenför verkställigheti
verksamhetssystemet
Viva följs

Ingenavvikelse

Tolv stickprovutfördainom
särskildaboenden,där två fakturor
per boendei kommunen
kontrollerades.Stickprovenhar
inhämtatsutifrån totalt 36
verkställdabeslut.Av de verkställda
beslutenhar denfakturasom avser
novembergranskats.Samtligahar
faktureratskorrekt hyra och full
matkostnadför november.Huruvida
fler personerhar fått påbörjad
omsorgpå särskiltboendeutanatt
varaverkställdai Viva går inte att
klargöra, dettater sig dock som
osannolikt.

Processer/rutiner:
Återsökningsrutiner
Risker:
Att förvaltningeninte återsökerde pengarde har rätt till från Migrationsverket.

Vad kan gå fel
Återsökningsrutinerna
avseråtersökningav statligamedelnär det gäller ensamkommande
barn.
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Kontrollmoment

Resultat
Ingenavvikelse

Att rutinenför återsökningföljs

Kommentar
Nio styckennyregistreradeärenden
gällandeensamkommande
barn har
kontrolleratsoch utav dessastämde
samtligaärenden.Kommunenhar
därmedåtersöktde medelde har rätt
till (ensamkommande
barn).

Processer/rutiner:
Avtalsrutiner
Risker:
Att förvaltningeninte har aktuellaavtal

Vad kan gå fel
Att avtaleninte sägsupp i tid, tillsvidare avtal inte sesöver, uppföljning av avtal sker inte
Kontrollmoment

Resultat

Kommentar

Att det finns rutiner för att
förvaltningensäkerställeratt avtalen
är aktuella

Mindre avvikelse

Rutiner finns inte utformadeinom
avdelningen.Inom enhetenför
ensamkommande
barnhar från och
medvintern 2016-2017 ansvaratt
tillse att aktuellaavtal finns i de fall
enhetenköper HVB eller
konsulentstödda
familjehem.När
fakturor för placeringarkommer
kontrollerarhandläggareatt summan
stämmermedantaletdagar.Även
assistentgör kontroll av att det finns
placeringsbesluti ärendet.

Åtgärder

Status

Rutinerskall införasunder
höstenför att inte dettamed
avtal skall missasvid
placeringar.

Pågående

Slutdatu
m

Kommentar

2016-12- Påbörjatarbete
31

Område:

Personal
Processer/rutiner:
Löne- och arvodeshantering
Risker:
Felaktig utbetalningtill timvikarier inom funktionsstöd

Vad kan gå fel
Felaktigtunderlagfrån medarbetare,
felaktig kontroll och attesteringav chef, felaktig utbetalning,
otillräckliga rutiner.
Socialnämnd, Uppföljningsrapport internkontroll
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Kontrollmoment

Resultat

Kommentar

Kontrolleraatt rutinenför
ifyllnad av timrapportföljs från
ifyllnad av vikarier, till attestav chef

Mindre avvikelse

Rutinenföljs när det gäller vem som
jobbar för vem och attestfrån
enhetschefosv. Däremothar ingen
ordinariepersonalsigneratpå två av
tre slumpviskontrolleraderapporter
och därmedintygat att personalhar
arbetatvilket ingår i rutinenatt göra.

Område:

Ekonomi
Processer/rutiner:
Rekvisitionshantering
Risker:
Att rekvisitionenär attesteradav personsom inte är behörig

Vad kan gå fel
Reglementetför ekonomiskatransaktionerinte följs. Ej behörigpersonhandlarpå rekvisition.
Kontrollmoment

Resultat

Kommentar

Kontrolleraatt alla
rekvisitionsblockinom
Socialförvaltningenär attesteradeav
beslutsattestant

Mindre avvikelse

360 rekvisitionerär kontrollerade
och utav dessahar två styckenvarit
attesteradutav fel behörigperson.

Processer/rutiner:
Attesteringsrutiner
Risker:
Felaktigautbetalningarinom försörjningsstöd

Vad kan gå fel
Felaktigutbetalningtill exempelvisfel person,eller till fel summa.
Kontrollmoment
Att attesteringav samlad
verifikationslistaav dagens
utbetalningarsker av två personer
medbehörighet

Resultat
Mindre avvikelse
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Kontrollmoment
Att attesteringav fakturor sker
av två olika behörigapersoner

Resultat
Mindre avvikelse

Kommentar
Här kontrolleradessammadatum
som ovanstående,
alltsåsexdatum
för samtligmånad.Även här fanns
en avvikelsedär attesteringav en
fakturasaknadetvå olika behöriga
personer.

4 Slutsatserav uppföljning
När det gäller rutiner för att förvaltningensäkerställeratt avtal är aktuellahar dessainte upprättats.
Inom individ och familj, familjeenhetenoch enhetenför ensamkommande
barnhar vi arbetatfram
avtal somvi skickartill de vi köperexternvård av. När fakturor kommerfrån externaplaceringar
inkommerkontrollerarassistentatt beslutom placeringfinns. Även ansvarigsocialsekreterare
kontrolleraratt summanstämmermed avtalet.Inom enhetenför ensamkommande
barnhar
socialutredarenett särskiltansvaratt tillse att aktuellaavtal finns i de fall enhetenköper externvård
och ävenatt kontrolleraatt fakturor stämmerenligt avtal.
Kontrollmomentetgällandeifyllning av timrapporterför personligassistanshar bra rutin gällande
attestfrån enhetschefsamtkännedomom vem som arbetarför vem. Det som i vissafall saknades
vid årsbokslutetskontroll var att ordinariepersonaltill stor del inte signeratpå samtligarapporter.
Resultatetblir då en brist på intygandeatt personenfaktiskt har arbetat.Detta behöverarbetas
vidarepå då det ingår i arbetsrutinen.
Rutinenför verkställigheti verksamhetssystemet
Viva har under2016haft två kontroller. Vid
delårsbokslutetkontrolleradesfakturor gällandehemtjänstoch vid helårsbokslutetsärskilda
boendenoch det upptäcktesinte någraavvikelsergällandefelaktiga fakturor. Vid dessakontroller
finns dock en finns viss problematikdå internkontrolleninte ger fullständigt svarpå om det skulle
finnasnågotglapp mellanverkställighetoch fakturering.Det är ävenoklart om internkontrollenhar
möjlighet att upptäckasådanproblematik.
Gällandekontroll av rekvisitionerhar dettamomentgenomförtsvid ett flertal år och i den
utsträckningde kontrollerasavviker endastett fåtal rekvisitioner.Detsammagäller
attesteringsrutiner
där endasten avvikelseutav flera datumunderhela 2016 framkom.

5 Förslag till beslut
Socialnämndengodkänneruppföljningenav internkontrollplanenför 2016 och överlämnarden till
kommunstyrelsen.

Socialnämnd, Uppföljningsrapport internkontroll
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Delegationsärenden
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Svar på frågor i anmälan om verksamhetstillsyn för biståndsbeslut vid medboende parboende Dnr 8.542488/2016-1
Delegationsbeslut 20161201 - 20161231 - lottade ärenden

Meddelanden
Dom i Förvaltningsrätten 2017-01-27 i målnr 4013-16 om överklagan av socialnämndens beslut 2016-08-22
om ekonomiskt bistånd - avslag för motpart
Beslut om socialnämndens beslut 2016-12-02 om omedelbart omhändertagande enligt lagen med särskilda
bestämmelser om vård av unga, LVU, fastställt i Förvaltningsrätten 2016-12-13, målnr 5420-16 - målet
avskrivs
Fastställande av underställt beslut i socialnämnden 2016-12-15 om tillfälligt flyttförbud enligt lagen med
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) § 27, målnr 5671-16
Information om förändrade vårdavgifter vid placering hos Statens institutionsstyrelse (SiS) från och med
2017-01-01, ISSN 2001-4511, SiSFS 2016:1 och SiSFS 2016:2
Dom om överklagat beslut i socialnämnden 2016-11-02 om bistånd i form av öppenvårdsinsats, målnr 532916 - avslag för motpart
Dom om överklagat beslut Förvaltningsrätten 2016-12-16 i målnr 5420-16 av socialnämndens beslut 201612-02 om omedelbart omhändertagande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU),
målnr 5420-16 - avslag för motpart
Dom om beredande av vård av unga med stöd av 1 och 2 § § lagen med särskilda bestämmelser om vård av
unga (LVU) - bifall av socialnämndens beslut 2016-11-03, fastställt i förvaltningsrätten 2016-11-15, målnr
4934-16
Dom om överklagat beslut i socialnämnden 2016-06-28 om ekonomiskt bistånd, målnr 3664-16 - avslag för
motpart
Dom om överklagat beslut i socialnämnden 2016-07-28 om ekonomiskt bistånd, målnr 3663-16 - avslag för
motpart
Dom om beredande av vård av unga med stöd av 1 och 2 §§ lagen med särskilda bestämmelser om vård av
unga (LVU), bifall av socialnämndens beslut 2016-11-21 om omedelbart omhändertagande med stöd av 6 §
LVU, målnr 5145-16
Meddelande om synpunkter på insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) hos nämnden i Lindesberg, dnr 7.342104/2016-3
Svar om klagomål på socialnämndens hanterande av barnavårdsärende
Svar på begäran om verksamhetstillsyn parboende
Anmälan och begäran om verksamhetstillsyn för biståndsbeslut vid medboende
Beslut om att avsluta ärendet eftersom det hanteras i ärende med IVO dnr 8.4.2-41864/2016
Rapport anmälan - delegationsbeslut fattade 20161201 - 20161231
Delegationsrapport 20161201 - 20161231
Svar om klagomål på socialnämndens hanterande av barnavårdsärende
Brev med kompletterande information om klagomål på Källgården efter besök 2016-12-21 skickat från
klagande till Inspektionen för vård och omsorg med kopia till Lindesbergs kommun, dnr 8.2-21563/2016
Handling, FÖRSLAG - Förslag om förstärkta resurser till dagverksamheten för personer med
demenssjukdom på Bofinken, Källgården - svar från enhetschef Åsa Klingsell i december 2016
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