
 
 

 

Socialnämnden 
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     2022-12-08  

 

 

Sammanträde med socialnämnden 

Tid: Torsdag den 15 december 2022, kl. 09.30  

Plats: Kvallsta, Knivsta kommunhus 

Ordförande: Kerstin Eskhult (C) 

Sekreterare: Stella Vallgårda  

Handlingar finns tillgängliga i kommunhuset samt på kommunens hemsida www.knivsta.se  

Förhinder 

Ledamot som inte kan delta vid sammanträdet eller behöver delta på distans kan mejla till 
stella.vallgarda@knisvta.se.  

   

Föredragningslista 

  Dnr 

1. Upprop   

2. Justering   

3. Godkännande av dagordning   

 
Informationsärenden   

4. Aktuellt från förvaltningen 
a. Nuläge barn och unga 
b. Nuläge Covid 19 
c. IVO-tillsyn på Estrids gård  

 

 
Beslutsärenden   

5. Uppföljning av socialnämndens internkontrollplan 
2022 
Tjänsteutlåtande 2022-11-21 

Rapport Uppföljning av Socialnämndens 

internkontrollplan 2022 kontrollområde Utskriv-

ningsprocessen 

Rapport Uppföljning av Socialnämndens 

internkontrollplan 2022 Verksamhetsuppföljning av 

biståndsenheten 

Rapport Uppföljning av Socialnämndens 

internkontrollplan 2022 kommunövergripande kon-

trollområden  

SN-2022/219 

6. Öppna förskolan Fröhuset flyttas från 
Socialnämnden till Utbildningsnämnden 

SN-2022/235 

http://www.knivsta.se/
mailto:stella.vallgarda@knisvta.se
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Tjänsteutlåtande 2022-11-23 

7. Revidering av socialnämndens delegationsordning 

Tjänsteutlåtande 2022-11-24 

Socialnämndens delegationsordning SN-2022/239 
 

SN-2022/239 

8. Informationshanteringsplan för socialnämnden 
Tjänsteutlåtande 2022-11-21 
Informationshanteringsplan för socialnämnden  

Arkiv och dokumenthanteringsplan för socialnämnden  

Informationshanteringsplan för kommunstyrelsen 
antagen 2022-11-07 

Informationshanteringsplan för kommunstyrelsen 

 

SN-2022/233 

9. Revidering av socialnämndens sammanträdestider 
2023 

Tjänsteutlåtande 2022-11-22 

Socialnämndens sammanträdestider, reviderade  

SN-2022/236 

10. Anmälan av delegationsbeslut 

- Delegationsrapport från Viva 2022-Individ - och 
familjeomsorgen 2022-10-01 – 2022-10-31 

  

 - Förteckning över diarieförda delegationsbeslut 
2022-11-17 – 2022-12-08 

 
- Protokoll från socialnämndens individutskott 

2022-12-01 
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Handläggare 
Geli Lytter, Karin Reuterdahl 

Tjänsteskrivelse 
2022-11-21 

Diarienummer 
SN-2022/219 

   

 

Socialnämnden 

Uppföljning av socialnämndens internkontrollplan 2022 

 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden godkänner rapporterna  
a. Uppföljning av Socialnämndens internkontrollplan 2022 kontrollområde Utskrivnings-pro-

cessen 
b. Uppföljning av Socialnämndens internkontrollplan 2022 Verksamhetsuppföljning av 

biståndsenheten 
c. Uppföljning av Socialnämndens internkontrollplan 2022 kommunövergripande kontroll-

områden  

2. Socialnämnden uppdrar till vård- och omsorgskontoret att åtgärda de åtgärdspunkter som 
identifierats i rapporterna 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen 6 kapitlet 6 § ska nämnderna se till att verksamheten bedrivs i enlighet 
med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan 
författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
Nämnden har för 2022 antagit en internkontrollplan som utifrån ett antal kontrollområden anger 
risker som ska kontrolleras och återkopplas till nämnden. Nämnden ansvarar för att vidta 
åtgärder utifrån identifierade brister och för att ständigt förbättra och utveckla den interna 
verksamheten.  
 

Bakgrund 

Enligt kommunallagen 6 kapitlet 6 § ska nämnderna se till att verksamheten bedrivs i enlighet 
med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan 
författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller 
när skötseln av en kommunal angelägenhet med stöd av 10 kap 1 § har lämnats över till någon 
annan. 
 
Nämnden har för 2022 antagit en internkontrollplan som utifrån ett antal kontrollområden anger 
risker som ska kontrolleras och återkopplas till nämnden. I internkontrollplanen föreligger dels 
nämndspecifika risker, dels kommunövergripande risker. I internkontrollplanen synliggörs 
även en årlig plan för nämndens verksamhetsuppföljning. Nämnden ansvarar för att vidta 
åtgärder utifrån identifierade brister och för att ständigt förbättra och utveckla den interna 
verksamheten.  
 
Inom ramen för bifogade rapporter redovisas uppföljning av:  

 Utskrivningsprocessen (nämndspecifikt kontrollområde) 
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 Biståndsenheten (verksamhetsuppföljning enligt plan) 

 Ekonomisk förvaltning (kommunövergripande kontrollområde) 

 Upphandling och inköp (kommunövergripande kontrollområde) 

 Arbetsmiljö (kommunövergripande kontrollområde) 

 Delegation (kommunövergripande kontrollområde) 

 Bisyssla (kommunövergripande kontrollområde) 

Rapporterna synliggör angiven risk, kontrollområde samt metod för inhämtande av information. 
I rapporterna redovisas åtgärdspunkter som framkommit vid uppföljning av respektive kontroll-
område. Rapporterna kan användas som ett verktyg för verksamhetsutveckling.  
 

Återkoppling av kontrollområde fysiska akter 

I nämndens internkontrollplan 2022 identifierades två nämndspecifika kontrollområden. 
Kontrollområdet rörande fysiska akter har inte följts upp under 2022 på grund av bristande 
resurser. Verksamheten har dock under året bedrivit ett utvecklingsarbete gällande arkivering 
och gallring av information som omfattar även fysiska akter.  
 
Verksamheten redovisar följande resultat av utvecklingsarbetet.  
Under verksamhetsåret 2022 har det varit ett ökat fokus och genomlysning av arbetsprocesser 
som omfattar arkivering och gallring av information likaså ett arbete lokalt som omfattar avstäl-
lande till kommunarkivet. Arbetet omfattar även genomförande av pilotverksamhet för e-
arkivering. Gallring av information elektroniskt inkluderar teknisk anpassning och konfiguration 
av filöverföring mellan olika system. Arbetet omfattar även praktisk hantering av de fysiska 
akterna enligt gällande regelverk. Vidare har det genomförts internutbildning och handledning 
av extern arkivkonsult avseende gallring och sortering av kontorets arkiv. Arbetet inkluderade 
gallring, rensning, framtagande av ny informationshanteringsplan och uppdatering av rutiner 
internt. Stöd till verksamheten och flytt av akter för långtidsarkivering till kommunhuset. 
 
Vård- och omsorgskontoret har under hela ovanstående arbetsprocess parallellt färdigställt 
förvaltningens förslag till ny informationshanteringsplan, vilket är ett viktigt komplement till 
arkivredovisningen. Arkivredovisning är ett samlingsnamn för flera sådana dokument som ska 
finnas för att uppnå god sökbarhet över verksamhetens allmänna handlingar; arkivförteckning, 
klassificeringsstruktur samt arkivbeskrivning.  
 
Kortfattat underlättar informationshanteringsplanen inte bara återsökningar i arkivet av allmän-
heten och för framtida forskningsbehov, den är också till stor hjälp och nytta för alla medarbe-
tare i det dagliga arbetet då den ger överblick över var olika handlingstyper förvaras, om de 
registreras i olika system och om handlingarna ska bevaras eller kan gallras. Informationshan-
teringsplan med hanteringsanvisningar bidrar till förbättrad kontroll och överblick över verk-
samhetens allmänna handlingar. Framtaget förslag är färdigt för förslag till beslut i december 
2022. 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig 
budgetram. 
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Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
 

Underlag för beslut 

 Tjänsteutlåtande 2022-11-21 

 Rapport Uppföljning av Socialnämndens internkontrollplan 2022 kontrollområde 

Utskrivningsprocessen 

 Rapport Uppföljning av Socialnämndens internkontrollplan 2022 

Verksamhetsuppföljning av biståndsenheten 

 Rapport Uppföljning av Socialnämndens internkontrollplan 2022 

kommunövergripande kontrollområden  

 

Beslutet ska skickas till 

Akten  
Socialchef 
Verksamhetscontroller  

 

 

 

 
Catrin Josephson  
 
Socialchef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Uppföljningen av nämndens intern kontrollplan syftar till att visa på hur arbetet med intern 
kontroll utförts. Den interna kontrollen syftar till att säkerställa tillförlitlig rapportering och 
information, måluppfyllelse och efterlevnad av lagar och regler. Beslutet om att godkänna 
rapporterna och uppdra till kontoret att åtgärda åtgärdspunkter bedöms inte påverka barn på 
ett direkt sätt, utan handlar snarare om att vidmakthålla ett fungerande internkontrollsystem 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Geli Lytter 

Verksamhetscontroller 

2022-06-17  
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Uppföljning av Socialnämndens 
internkontrollplan 2022; kontrollområde 
Utskrivningsprocessen  
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Inledning 
I socialnämndens internkontrollplan för år 2022 anges kontrollmomentet: Uppföljning av utskriv-

ningsprocessen inom Vård- och omsorgskontoret. Kontrollmomentet baseras på risken att en-

skilda inte får en planerad vård, omsorg eller stöd då de skrivs ut från slutenvård. Utskrivnings-

processens målgrupp är de patienter som är inskrivna i slutenvården och som antingen redan har 

eller sannolikt får behov av insatser från kommunal hemsjukvård och/eller socialtjänst efter att de 

skrivs ut.  

Syfte och frågeställningar 
Uppföljningens syfte är att undersöka hur den angivna risken hanteras inom ramen för ordinarie 

verksamhet.  

Fokus för kontrollområdet utgörs av följande frågeställningar:  

1. om kommunikation mellan Region Uppsala och kommunen sker i enlighet med riktlinjen 

Samverkan vid utskrivning från slutenvård, 

2. om kommunikation internt sker i enlighet med Rutin för samarbete mellan kommunal pri-

märvård och biståndsenheten gällande utskrivning från slutenvård, 

3. om gällande styrdokument är implementerade hos berörda medarbetare, 

Genomförande 
Begreppet kommunikation i denna uppföljning har tolkats enligt följande: får jag information och 

utför jag mina arbetsuppgifter i enlighet med gällande riktlinje och rutin. 

Uppföljningen avgränsas till målgruppen vuxna/äldre. Kontrollperiod är mars-maj 2022. Det nya 

verksamhetssystemet Cosmic Link infördes i mars 2022. I uppföljningen har inhämtats informat-

ion om avvikelser, anmälningar samt i riktlinjen beslutad uppföljning. Information har även inhäm-

tats genom stickprov i akter, genom enkät till medarbetare (biståndshandläggare samt legitimerad 

personal) samt genom enkät till berörda enhetschefer (biståndsenheten, Estrids gård, hemsjuk-

vården, hemtjänsten egen regi samt extern utförare Attendo).  

Resultatredovisning  

Stickprov 

Knivsta kommun har generellt ca tio pågående ärenden i Cosmic Link. Antalet pågående ärenden 

beror på antalet aktualiserade brukare samt längden av deras inskrivning i slutenvården. Stick-

prov har utförts på sammanlagt 12 ärenden (fyra ärenden per månad under kontrollperioden). 

Utifrån riktlinjen har ett antal indikatorer tagits fram. Resultatet beskriver, utifrån dessa indikatorer, 

om det i ärendet har funnits efterfrågad information eller inte. På grund av individuella omständig-

heter har det ibland inte funnits behov av viss information. Höga siffror under svarsalternativet nej 

påvisar brister i samverkan.  

(Totalt antal stickprov: 12) 
Stickprovet har kontrollerat om det i ärendet finns/använts:  

JA/Inte behov 
% (antal) 

NEJ 
% (antal) 

inskrivningsmeddelande med datum för utskrivning 100 (12) 0 (0) 

besvarat sådant meddelande 100 (12) 0 (0) 

genomförd medicinsk planering med riskbedömning i samverkan 0 (0) 100 (12) 

bilaga 1 och 2 för dialog och avstämning 0 (0) 100 (12) 

meddelande om utskrivningsklar 100 (12) 0 (0) 

svar; redo 92 (11) 8 (1) 

Avvikelser/anmälningar 

Under kontrollperioden har ingen avvikelse i vårdkedjan rapporterats av kommunens verksam-

heter eller Region Uppsala. Under januari månad 2022 rapporterade kommunens verksamhet in 

en avvikelse i vårdkedjan gällande utskrivningsprocessen. Denna gällde bristande information 
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från Region Uppsala. Inga anmälningar enligt lex Maria eller lex Sarah avseende utskrivnings-

processen har gjorts under aktuell kontrollperiod. 

Enkät medarbetare 

Enkäten har skickats till 20 medarbetare, varav 15 har besvarat den. Enkäten innefattar ett antal 

påståenden som är av vikt för att säkerställa implementering. Vid svaren ”instämmer delvis/i låg 

grad/inte alls”, görs bedömningen att låg grad av implementering föreligger hos medarbetarna, 

varför värdet av dessa svar redovisas i denna uppföljning. Svaren ”instämmer helt/instämmer i 

hög grad” redovisas inte. Höga siffror i tabellen påvisar låg grad av implementering. 

(Totalt antal medarbetare som besvarat enkäten:15) 
Medarbetare som i följande påståenden svarat ”instämmer delvis/i låg grad/inte alls”: 

Riktlinjen 
% (antal)  

Rutinen 
% (antal) 

Jag har kännedom om innehållet i dokumentet  40 (6) 47 (7) 

Jag upplever att mina arbetskamrater har kännedom om innehållet  40 (6) 40 (6) 

Jag har fått information om dokumentet och dess innehåll 27 (4) 53 (8) 

Jag har fått utbildning för att kunna arbeta i enlighet med dokumentet 60 (9) 80 (12) 

Jag har resurser/utrymme för att kunna arbeta i enlighet med dokumentet 20 (3) 40 (6) 

Jag har ett tydligt ansvar utifrån dokumentet 27 (4) 27 (4) 

Jag vet vem jag kan vända mig till vid behov av praktiskt stöd/frågor kring dokumentet 33 (5) 47 (7) 

Jag vet vart jag kan vända mig för att lämna synpunkter/avvikelser kring dokumentet 40 (6) 53 (8) 

Jag anser att mina åsikter/erfarenheter gällande dokumentet har inhämtats 60 (9) 67 (10) 

Enkäten innefattar även påståenden gällande samverkan inom utskrivningsprocessen. Vid sva-

ren ”instämmer delvis/i låg grad/inte alls”, görs bedömningen att brister i samverkan föreligger, 

varför dessa svar redovisas i detta underlag. Svaren ”instämmer helt/instämmer i hög grad” re-

dovisas inte. Höga siffror i tabellen påvisar låg grad av samverkan.  

(Totalt antal medarbetare som besvarat enkäten:15) 
Medarbetare som i följande påståenden svarat ”instämmer delvis/i låg grad/inte alls”: 

 
% (antal)  

Jag får information gällande brukares/patienters behov av rehabilitering i enlighet med riktlinjen 60 (9) 

Jag får information gällande brukares/patienters behov av läkemedel i enlighet med riktlinjen 20 (3) 

Jag får relevanta dokument/underlag gällande brukare/patienter i enlighet med riktlinjen 73 (11) 

Jag får information om brukares/patienters utskrivningsdatum i enlighet med riktlinjen 60 (9) 

Jag blir kallad till Samordnad individuell plan (SIP) i enlighet med riktlinjen 60 (9) 

Enkäten efterfrågar även om medarbetaren gjort eller övervägt att göra avvikelser.  

(Totalt antal medarbetare som besvarat enkäten:15)  JA 
% (antal) 

NEJ 
% (antal) 

Har du utifrån utskrivningsprocessen gjort någon avvikelse eller anmälan enligt lex 
Sarah eller lex Maria under de senaste månaderna? 

13 (2) 87 (13) 

Har du utifrån utskrivningsprocessen övervägt att göra någon avvikelse eller an-
mälan enligt lex Sarah eller lex Maria under de senaste månaderna? 

13 (2) 87 (13) 

Ingen inrapporterad avvikelse har medfört en anmälan gällande lex Maria eller lex Sarah. Av 

enkätsvaren framgår att gjorda avvikelser har skett på grund av bristande informationsöverföring 

mellan Region Uppsala och Knivsta kommun. Även överväganden om att göra avvikelse har gällt 

bristande informationsöverföring.  

Enkät chefer 

Enkäten har skickats till fem chefer och besvarats av tre (biståndsenheten, Estrids gård och hem-

sjukvården). Två av cheferna anser att det finns en tydlig ansvarsfördelning inom respektive verk-

samhet, men en chef anser att ansvarsfördelningen kan behöva tydliggöras på enhetsnivå. Che-

ferna anger att de följer upp om arbetet kring utskrivningsprocessen utförs i enlighet med antagna 

styrdokument. Två av dem poängterar att denna uppföljning dock inte sker på ett strukturerat sätt.  

Faktorer som upplevs fungera bra i det interna samarbetet är de gemensamma planeringsforu-

men och kontaktvägarna. I enkätsvaren anges informationsöverföring som ett utvecklingsområde. 
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Det finns ett behov av att säkerställa kvaliteten i utskrivningsprocessen så att inte handläggarna 

upplever att de behöver försäkra sig om att lämnad information kommit fram, vilket tar arbetstid. 

Faktorer som upplevs fungerar bra i samverkan mellan kommunen och Region Uppsala är tydliga 

rutiner och tydliga roller. Informationen om brukares behov upplevs fungera bättre i och med in-

förandet av Cosmic Link. I enkätsvaren anges att det behövs tydligare information om uppdrag 

utifrån brukares behov av insatser samt om medicinska planeringar. Information om utskrivningar 

behöver lämnas tidigare under dagtid.  

I riktlinjen beslutad uppföljning 

I riktlinjen anges att ”varje verksamhet ansvarar för att följa upp sin kvalitet med hjälp av bestämda 

indikatorer och gemensam analys sker även lokalt inom ramen för närvårdssamverkan”. Kart-

läggning och uppföljning ska ske av följande indikatorer; antal återinläggningar inom 30 dagar, 

antal betalningsdagar, medelsnitt antal dagar patienter ligger kvar på sjukhus efter att patienten 

är färdigbehandlad, känsla av trygghet samt tillräcklig information i samband med utskrivning. 

Kommunen ska utifrån indikatorerna analysera resultatet och arbeta med ständiga förbättringar. 

Analys och utvecklingsarbete ska ske i samverkan mellan kommunen och Region Uppsala. 

Ingen uppföljning eller lokal analys har skett under aktuell kontrollperiod. Anledning anges vara 

på grund av införandet av och fokus på det nya systemet Cosmic Link.  

Analys 

1. Kommunikation mellan kommunen och Region Uppsala 

Resultatet visar att en stor del av medarbetarna upplever brister i informationsöverföringen mellan 

Region Uppsala och kommunen. Trots dessa upplevelser av brister i informationsöverföringen, 

är det endast ett fåtal medarbetare som anger att de gjort eller övervägt att göra avvikelser. In-

hämtad statistik visar att det inte gjorts några avvikelser under kontrollperioden. Det finns i verk-

samheten en upplevelse av att informationen om brukares behov fungerar bättre i och med infö-

randet av Cosmic Link. Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet bör det löpande ske en 

analys av medarbetarnas upplevelse av informationsöverföring i förhållande till gjorda avvikelser. 

Medarbetarenkäten kan användas som ett verktyg för att löpande analysera om informations-

överföringen förbättras efter införandet av verktyget Cosmic Link.  

De genomförda stickproven visar att informationsöverföringen från Region Uppsala inte sker i 

enlighet med fastställd riktlinje vad gäller; medicinsk planering, dialog och avstämning. Kommu-

nens medarbetare inhämtar istället informationen på annat sätt, genom t ex telefonsamtal. Risken 

för brister i kvalitet ökar när fastställda styrdokument inte följs och alternativa situationsbaserade 

arbetssätt används.  

I riktlinjen anges att uppföljning och analys ska ske löpande. Detta har inte skett under kontroll-

perioden. De indikatorer som enligt riktlinjen ska följas upp och analyseras är utformade för att 

säkerställa kvaliteten inom utskrivningsprocessen. Det är således av stor vikt att uppföljning och 

analys sker så som beslutat. Analysen ska ske i samverkan med Region Uppsala och utgör ett 

verktyg för att synliggöra brister i informationsöverföring och kommunikation.  

2. Kommunikation internt i kommunen 

Enligt resultatet anser vissa chefer att det gällande utskrivningsprocessen finns en tydlig ansvars-

fördelning inom respektive verksamhet, medan någon chef anser att ansvarsfördelningen kan 

behöva tydliggöras på enhetsnivå. Cheferna anger att de följer upp om arbetet kring utskrivnings-

processen utförs i enlighet med antagna styrdokument, men att denna uppföljning inte sker på ett 

strukturerat sätt. I chefsenkäten anges även ett behov av att säkerställa kvaliteten i utskrivnings-

processen så att inte handläggarna upplever att de behöver försäkra sig om att lämnad informat-

ion tagits emot. 
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Följsamhet av antagna styrdokument medför kvalitet i utskrivningsprocessen och bidrar till verk-

samhetens förmåga att förlita sig på att samverkan fungerar som beslutat. Ett sätt att säkerställa 

följsamhet är genom strukturerade uppföljningar, som bör ske inom ramen för det systematiska 

kvalitetsarbetet. Sådana uppföljningar bör utformas så att resultatet tydliggör medarbetarnas olika 

roller och ansvar. Strukturerade uppföljningar synliggör även eventuella brister i verksamheten, 

vilket kan ligga till grund för kompetensinsatser eller utvecklingsarbete. Utan strukturerade upp-

följningar kan inte säkerställas att följsamhet sker.  

3. Implementering av styrdokument 

Resultatet av medarbetarenkäten visar att det föreligger en relativt låg grad av implementering 

hos medarbetarna gällande både riktlinjen och rutinen. Båda dokumenten har nyligen reviderats, 

utifrån införandet av Cosmic Link, vilket till viss del kan förklara den låga graden av implemente-

ring.  

Enkätsvaren synliggör att det hos medarbetarna finns förhållandevis låg nivå av kunskap gäl-

lande hantering av synpunkter eller avvikelser. Detta bör ses i korrelation med att enkätsvaren 

även påvisar en betydande upplevelse av brister i informationsöverföringen samt det faktum att 

inga avvikelser gjorts av medarbetarna under kontrollperioden. Avvikelsehantering är en grund-

läggande del av det systematiska kvalitetsarbetet, varför säkerställandet av sådan kunskap hos 

medarbetarna är av stor vikt.  

En systematisk implementering tillsammans med en strukturerad uppföljning säkerställer följsam-

heten av antagna styrdokument och kvaliteten i verksamheten. Medarbetarenkäten kan användas 

som ett verktyg för att löpande analysera implementeringen av gällande styrdokument.   

Åtgärdspunkter 
Nämndens verksamheter ska inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet säkerställa att; 

 uppföljning och analys sker i enlighet med riktlinjen Samverkan vid utskrivning från slu-

tenvård, 

 strukturerad uppföljning sker av Rutin för samarbete mellan kommunal primärvård och 

biståndsenheten gällande utskrivning från slutenvård, 

 medarbetarna har kunskap gällande hantering av avvikelser i vårdkedjan 
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Inledning 
I socialnämndens internkontrollplan för år 2022 anges att uppföljning ska ske av biståndsenheten. 

Biståndsenheten består av enhetschef och nio handläggare; varav fem äldre-handläggare, tre LSS-

handläggare och en boendesamordnare. Verksamheten utgörs av myndighetsutövning1. 

Syfte och genomförande  
Uppföljningens syfte är att synliggöra om verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning, 

föreskrifter och styrdokument.2 

Uppföljningen har genomförts av ekonomikontorets verksamhetscontroller. Information har inhäm-

tats dels skriftligen, dels genom intervjuer med enhetschef och tre medarbetare. Vård- och omsorgs-

kontorets ledning har faktagranskat rapporten och medverkat vid framtagande av åtgärdspunkter. 

I resultatet redovisas aktuell information, utifrån ett antal förutbestämda områden. I analysen korre-

leras resultatet med aktuell lagstiftning, föreskrifter och styrdokument. Åtgärdspunkter anges för upp-

märksammade brister som ska åtgärdas. I analysen kan även utläsas förslag till utvecklingsområden, 

vilka överlämnas till vård- och omsorgskontoret att bedöma och besluta om. 

Resultatredovisning 
Processer och rutiner 

I verksamheten finns ett ledningssystem där verksamhetens styrdokument och processer framgår. I 

intervjuerna framkommer att relevanta styrdokument även har sammanställts till en lista som löpande 

revideras och diskuteras på arbetsgruppsmöten. Ledningssystemet upplevs som svårnavigerat, 

både chef och medarbetare anger att det övergripande arbetet med styrdokument skulle kunna ut-

vecklas och tydliggöras. Chefen efterfrågar även mer stöd från kvalitets- och utvecklingsenheten, 

gällande arbetet med styrdokument på enhetsnivå. Medarbetarna önskar ett större fokus på och 

tydligare rutiner gällande samverkan med andra enheter inom kommunen.  

Både chef och medarbetare anger att analyser vid införandet av nya arbetssätt och verksamhets-

system skulle kunna utvecklas, dels vad gäller kommunens specifika förutsättningar och behov, dels 

vad gäller uppdrag och arbetstyngd för medarbetarna. Medarbetarna upplever att de är involverade 

och får återkoppling av sin chef vid utvecklingsarbeten, men att de sällan får veta hur utvecklings-

arbetet tas emot högre upp i ledningsstrukturen.  

Medarbetarna poängterar att det finns utrymme att göra individuella bedömningar utan att fokus på 

budgeten tar över. Chefen beskriver att det kan finnas en omhändertagande tanke som inte är helt 

förankrad i lagstiftningen, där utveckling kan behöva ske så att besluten inte går utöver lagstiftning-

ens intention.  

Målstyrning samt kommunens gemensamma värderingar 

Det finns en struktur för arbetet med målstyrningen, men i intervjuerna framkommer att både tydlig-

heten i målarbetet och delaktigheten från medarbetarnas sida skulle kunna utvecklas. Chefen be-

skriver att målen snarare diskuteras utifrån ett individperspektiv än ett övergripande målperspektiv. 

Chefen och medarbetarna beskriver att arbetsgruppen utifrån i verksamheten uppmärksammande 

förbättringsbehov sätter gemensamma mål som de alla arbetar mot.  

Både ledning och medarbetare ger under intervjuerna exempel på hur kommunens gemensamma 

värderingar; delaktighet, engagemang och tydlighet, syns i verksamhetens arbete. Medarbetarna 

upplever att de har en närvarande och stödjande chef och chefen upplever att det finns ett förtroende 

från medarbetarna för henne som chef. 

                                            
1 Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL), Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Lag (1997:736) om färdtjänst och 
Lag (1997:735) om riksfärdtjänst 
2 SOL och LSS. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) samt om 
lex Sarah (SOSFS 2011:5). Kommunens styrdokument gällande; delaktighet inom systematisk arbetsmiljö, kommunens styrmodell, 
ledningssystem, synpunkter och klagomål, avvikelser, lex Sarah och hot- och våld.  
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Arbetsplatsträffar, arbetsplatsinformation, medarbetarsamtal och medarbetarenkät 

I intervjuerna beskrivs att det finns en tydlig mötesstruktur. Arbetsplatsträffar genomförs ca 10 gånger 

per år. Chefen arbetar aktivt med att ge information till medarbetarna så tidigt som möjligt, så att det 

ska finnas utrymme för påverkan. Områdeschef genomför arbetsplatsinformation ca 10 gånger per 

år. Medarbetarna lyfter att arbetsplatsinformationen skulle kunna utvecklas, med tydligare informat-

ion från ledningsgruppen om t ex budget.  

Alla medarbetare i arbetsgruppen har besvarat medarbetarenkäten och varit delaktiga i hantering av 

resultatet. Medarbetarsamtal sker en gång per år. Det genomförs även regelbundna individuella mö-

ten mellan chef och medarbetare. Vid medarbetarsamtalen tas individuella kompetensplaner fram. 

Medarbetarna upplever att det dock inte sker någon systematisk inventering av gruppens kompe-

tens. Arbetsgivaren upplevs gärna vilja nyttja medarbetarnas kompetens för interna utbildningar, 

men medarbetaren blir sällan avlastad från sina ordinarie arbetsuppgifter. Det har även vid t ex infö-

randet av IBIC blivit tydligt hur viktigt det är att även få ta del av externa utbildningar, då det vid 

utbildningen visade sig finnas uppdaterad information som medarbetarna inte tagit del av.  

Arbetsbelastning, bemanning och introduktion 

Arbetsgruppen har genomgående haft full bemanning och låg personalomsättning. Chefen anger att 

det finns en viss svårighet att rekrytera personal med lämplig kompetens. Chefen anser att gruppens 

arbetsbelastning är hanterbar, men att införandet av ett nytt verksamhetssystem varit krävande. 

Medarbetarna anger att arbetsbelastningen varierar över tid och poängterar att implementering av 

flera olika metoder och system har tagit mycket tid. Regelbundna individuella möten mellan chef och 

medarbetare utgör ett verktyg för att synliggöra arbetsbelastning och behov av stöd. Det sker ingen 

systematisk mätning av arbetsbelastning.  

Chefen anger att nya medarbetare erhåller introduktion, men att introduktionen skulle kunna syste-

matiseras. Bedömning av arbetsbelastning och svårighetsgrad av ärenden sker löpande och det 

finns utrymme för medarbetaren att sätta sig in i arbetsuppgifterna. I intervjuerna framkommer att 

medarbetarna ser sin medverkan som en naturlig och viktig del i introduktionen av nya medarbetare. 

De upplever att chefen tar ett stort ansvar för introduktionen av nya medarbetare. Medarbetarna 

poängterar att introduktionen skulle kunna utvecklas vad gäller kunskap om andra enheter som man 

samverkar med.  

Synpunkter, klagomål och avvikelser. 

Inga synpunkter eller klagomål har inkommit under år 2021 eller år 2022. Biståndsenheten har haft 

en avvikelse under år 2022 vad gäller bristande dokumentation. Enheten har i samverkan med annan 

enhet haft en avvikelse i vårdkedjan under år 2021. Båda avvikelserna har utretts och åtgärder ge-

nomförts. 

I intervjuerna beskrivs arbetet med synpunkter, klagomål och avvikelser. Enligt chefen så görs på-

minnelse om medarbetarnas skyldighet att lämna ut blanketter eller att dokumentera eventuella syn-

punkter och klagomål regelbundet. Chefen anger att eventuella synpunkter och klagomål tas om 

hand i den individuella handläggningen men att medarbetaren kanske missar att de även ska lyftas 

till en systematisk nivå. Chefen upplever inte att det behövs någon riktad kompetensinsats, utan att 

det räcker att ledningen synliggör att synpunkter och klagomål även är ett verktyg för att se syste-

matiska mönster. Medarbetarna anser inte att det sker någon systematisk återkoppling om vilka syn-

punkter, klagomål eller avvikelser som inkommit eller vilka åtgärder som vidtagits. De reflekterar över 

att detta skulle kunna ge gruppen mycket information som grund för kvalitetsutveckling.   

Lex Sarah  

Ingen anmälan enligt Lex Sarah har skett inom biståndsenheten under år 2022. Under år 2021 har 

en anmälan gjorts, gällande hantering av sekretess. Ärendet har utretts och åtgärder genomförts.  

Chefen anger att information om Lex Sarah sker löpande. Det finns enligt chefen ingen systematik 

som säkerställer att informationen ges årligen eller att medarbetaren verifierar att den fått informat-

ionen. Chefen upplever inte att det finns behov av någon riktad kompetensinsats, men anger att 

information kommer ges vid arbetsplatsträff framöver. Nyanställda får information om Lex Sarah i sin 

introduktion. 
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Medarbetarna beskriver att det finns en rutin gällande Lex Sarah. De kan inte påminna sig om att de 

fått någon information om Lex Sarah under det senaste året. Medarbetarna upplever att informat-

ionen skulle kunna utvecklas och bli mer levande. Vid behov så vet de var de ska hitta informationen.  

Brukarnöjdhet  

I intervjuerna framkommer att brukarnöjdhet mäts genom den årliga brukarundersökning som sker i 

samverkan inom länet genom FoU-Socialtjänst, genom Socialstyrelsens inhämtade statistik (Öppna 

jämförelser) samt genom en nyligen genomförd undersökning gällande upplevelser av färdtjänst.  

Chefen beskriver att medarbetarna görs delaktiga genom löpande diskussioner om åtgärder, t ex vid 

rutingenomgångar där resultatet från brukarundersökningen kan lyftas in. Medarbetarna anger att 

det skiljer från år till år om de får återkoppling av brukarundersökningarnas resultat. De upplever sig 

inte så delaktiga i den eventuella utveckling som sker utifrån resultaten, utan att denna utveckling 

sker högre upp i ledningsstrukturen.  

Intern och extern samverkan 

Rutiner för intern och extern samverkan finns i verksamhetens ledningssystem. Chef och medarbe-

tare beskriver att samarbetet inom enheten som helhet fungerar bra. Kvaliteten på samarbetet med 

andra enheter inom kommunen beskrivs som varierande. Det pågår flertalet utvecklingsarbeten för 

att öka samverkan. Chefen upplever att samverkan sker med brukaren i fokus, men att samverkan 

skulle kunna vara mer systematisk så att den inte påverkas vid t ex chefsbyte. Medarbetarna upple-

ver att samverkan inom kommunen skulle kunna utvecklas med tydligare rutiner kring t ex missbruk, 

våld i nära relation eller förebyggande arbete.  

I intervjuerna framkommer att samverkan med slutenvården har varit bristfällig. Kvaliteten på sam-

verkan varierar från avdelning till avdelning och fungerar bättre när avdelningen har en utskrivnings-

sjuksköterska, som har kunskap kring processen. I och med införandet av Cosmic Link så upplever 

chef och medarbetare att det finnas potential för bättre samverkan dels då själva systemet nu säker-

ställer vilken information som ska lämnas över, dels på grund av inrättandet av nya samverkansfo-

rum. Chefen påtalar att medarbetarna dock fortfarande relativt ofta måste ta kontakt med Region 

Uppsala via telefon för kompletterande uppgifter. 

Medarbetarna anger att samverkan med kommunens vårdcentraler skulle kunna utvecklas, vilket 

troligen skulle medföra ökat antal samordnade individuella planer (SIP) och ökad kvalitet för bru-

karna. Medarbetarna önskar även ett telefonnummer där de kan nå vårdcentralerna vid behov. 

I intervjuerna diskuteras även hur samverkan säkerställs om verksamhetssystemet inte kan använ-

das och det inte går att ta beslut om insatser. Berörda utförare kontaktas då muntligen så att insat-

serna kan fortgå i avvaktan på beslut. Även utskrivningsprocessen påverkas av bristande tillgång till 

verksamhetssystemet och chefen har påtalat för Region Uppsala om behovet att ett specifikt tele-

fonnummer för akuta situationer.  

Sekretess  

I intervjuerna beskrivs verksamhetens ansvar enligt sekretesslagstiftningen och hur denna säker-

ställs. Medarbetarna beskriver att på grund av platsbrist så förvaras en del akter utanför arkivskåp. 

Både chef och medarbetare tar upp att de ärendedragningar som sker i gruppen inte är avidentifie-

rade. Chefen anger att detta är medvetet för att underlätta hanteringen av ärendet, dels utifrån ett 

ledningsperspektiv, dels utifrån ett medarbetarperspektiv där handläggarna ska kunna ersätta 

varandra vid behov. Medarbetarna anser att ärendedragningarna skulle kunna vara avidentifierade, 

vilket även skulle säkra likabedömning av brukares behov.  

Hot och våld 

I intervjuerna beskrivs ett medvetet säkerhetsperspektiv inom verksamheten, med t ex larm och ut-

rymningsvägar. Medarbetarna upplever att det var länge sedan som det genomfördes någon utbild-

ning gällande hot och våld och anser att mer utbildning skulle behövas. De anger att arbetet med hot 

och våld skulle kunna systematiseras med regelbundna utbildningar och löpande information.  
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Analys 
Processer och rutiner 

För socialnämndens verksamheter finns ett framtaget ledningssystem, som identifierar fastställda 

processer och styrdokument. Biståndsenheten har en struktur för att löpande synliggöra och disku-

tera styrdokument. Intervjuerna visar att återkoppling till medarbetare av analyser och konsekvenser 

vid införandet av nya arbetssätt eller verksamhetssystem skulle kunna förbättras. 

Värt att notera är att medarbetarna är stolta över det utrymme som finns för individuella bedömningar 

medan chefen ser det som ett utvecklingsområde att tydligare närma sig lagstiftningens intentioner.  

Målstyrning samt kommunens gemensamma värderingar 

I verksamheten finns en kunskap om målarbetet men det föreligger även en medvetenhet om att 

delaktigheten från medarbetarnas sida behöver öka. Resultatet visar att de politiska målen behöver 

förankras och utgöra grund för de målformuleringar som tas fram inom ramen för verksamhetens 

förbättringsarbete. Verksamheten har kännedom om och införlivar kommunens gemensamma vär-

deringar i sitt arbete. 

Arbetsplatsträffar, arbetsplatsinformation, medarbetarsamtal och medarbetarenkät 

Arbetsplatsträffar, arbetsplatsinformation, medarbetarenkät och medarbetarsamtal genomförs i en-

lighet med kommunens styrdokument. Medarbetarna upplever att arbetsplatsinformationen skulle 

kunna utvecklas med information från ledningsgruppen. Medarbetarna påtalar även att inventering 

av gruppens kompetens skulle kunna ske mer systematiskt. 

Arbetsbelastning, bemanning och introduktion 

Verksamheten har genomgående haft full bemanning och låg personalomsättning. I verksamheten 

finns en tydlig struktur med individuella möten mellan medarbetare och chef för att löpande diskutera 

och synliggöra arbetsbelastning. I verksamheten förekommer ingen modell för systematisk mätning 

av arbetsbelastning. 

Resultatet anger att det finns en tydlig ansvarsfördelning gällande introduktion av nya medarbetare. 

Det finns inom verksamheten utrymme att utforma introduktionen utifrån medarbetarens individuella 

behov och uppföljning sker löpande. Resultatet visar att det från medarbetarna finns en önskan att 

inom introduktionen öka kunskapen om andra enheters uppdrag.  

Synpunkter, klagomål och avvikelser 

Inga synpunkter eller klagomål har lämnats till verksamheten. Två avvikelser har rapporterats under 

år 2021 och år 2022. I verksamheten finns styrdokument gällande synpunkter, klagomål och avvikel-

ser. Dessa bedöms vara kända av både chef och medarbetare.  

Synpunkter och klagomål är en viktig del av det systematiska kvalitetsarbetet och utgör ett verktyg 

för att synliggöra risker. Resultatet visar att återkopplingen till medarbetarna gällande genomförd 

analys och vidtagna åtgärder skulle kunna förbättras.  

Lex Sarah 
Ingen anmälan enligt Lex Sarah har skett inom biståndsenheten under år 2022. Under år 2021 har 

en anmälan gjorts. Ärendet har utretts och åtgärder genomförts.  

Verksamheten har styrdokument gällande Lex Sarah. Dessa bedöms vara kända av både chef och 

medarbetare. I styrdokument anges att information om rapporteringsskyldighet ska ges till medarbe-

taren av enhetschef. ”Information om skyldigheten ska också ges återkommande och detta kan lämp-

ligen ske på en arbetsplatsträff en gång om året”. I uppföljningen framkommer att information inte 

getts i enlighet med rutinen. En åtgärdspunkt är att säkerställa att medarbetarna på ett systematiskt 

sätt erhåller information gällande skyldigheter utifrån Lex Sarah.  

Brukarnöjdhet 

I intervjuerna framkommer att information om brukarnöjdhet inhämtas systematiskt och ligger till 

grund för verksamhetsutveckling. Resultatet visar att återkopplingen till medarbetarna gällande ge-

nomförd analys och vidtagna åtgärder skulle kunna förbättras.  
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Intern och extern samverkan 

Det finns inom verksamheten styrdokument för samverkan mellan olika interna enheter. Resultatet 

visar att medarbetarna önskar förtydligande av och mer fokus på dessa styrdokument. Inom ramen 

för den interna samverkan sker även flera utvecklingsarbeten för att öka samverkan.  

I intervjuerna framkommer att samverkan med slutenvården har varit bristfällig. I och med införandet 

av Cosmic Link så upplevs det finnas potential för bättre samverkan gällande utskrivningsprocessen. 

Socialnämnden har synliggjort risken gällande utskrivningsprocessen inom ramen för internkontroll-

planen år 2022 och en genomförd uppföljning kommer att redovisas till nämnden under året.  

Chefen inväntar även ett specifikt telefonnummer från Region Uppsala för att säkerställa hanteringen 

av utskrivningsprocessen vid akuta situationer.   

Sekretess 

Resultatet visar att verksamheten, förutom vad gäller hantering av fysiska akter, har en systematik 

för säkerställande av sekretess. I verksamheten finns kunskap gällande sekretesslagstiftningen.  

Verksamhetens hantering av fysiska akter bedöms vara bristfällig och inte förenlig med gällande 

lagstiftning3, vilket utgör grund för åtgärd. Socialnämnden har synliggjort risken gällande hantering 

av fysiska akter inom ramen för internkontrollplanen år 2022 och en genomförd uppföljning kommer 

att redovisas till nämnden under året.  

Hot och våld 

Kommunens styrdokument gällande hot och våld är kända av chef och medarbetare och de beskriver 

ett medvetet säkerhetsperspektiv inom verksamheten. Resulterat visar att medarbetarna önskar ett 

mer systematiserat arbetssätt gällande styrdokumenten, med regelbundna utbildningar och löpande 

information.  

Åtgärdspunkter 
Nämndens verksamheter ska inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet säkerhetsställa att; 

 information om Lex Sarah sker systematiskt och i enlighet med antaget styrdokument. 

I denna uppföljning har synliggjorts att åtgärdspunkter skulle kunna anges för samverkan enligt ut-

skrivningsprocessen och hantering av fysiska akter. Dessa risker ingår dock även i Socialnämndens 

internkontrollplan för 2022, varför åtgärder får anges i för dessa risker specifikt planerad uppföljning.  

 

                                            
3 Enligt 11 kap. 5 § andra stycket SoL och 21 a § andra stycket LSS ska handlingar som rör enskildas personliga förhållanden förvaras så att 

obehöriga inte får tillgång till dem. 
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Inledning 
Nämnden har för år 2022 antagit en internkontrollplan som utifrån ett antal kontrollområden 
anger risker som ska kontrolleras och återkopplas till nämnden. I internkontrollplanen förelig-
ger dels nämndspecifika risker, dels kommunövergripande risker. Från och med år 2020 har 
fastslagits fem kommunövergripande kontrollområden. I denna rapport redovisas uppföljning 
av dessa. Nämnden ansvarar för att vidta åtgärder utifrån identifierade brister och för att ständigt 
förbättra och utveckla den interna verksamheten.  
 

Anmälan av delegationsbeslut  
Risk och kontrollmoment 
Risken är att beslut inte fattas inom ramen för gällande delegationsordning. Kontrollmomentet 
sker genom uppföljning av nämndens delegationsordning och kontroll av inkomna delegations-
listor under utvald period. 
 
Bakgrund  
Former för beslut i kommuner är reglerat i kommunallagens kapitel 6 paragraferna 33-37. Be-
slut kan fattas i nämnd eller på delegation. Delegation innebär att nämnden har delegerat till 
annan att fatta beslut i nämndens namn och med nämndens ansvar för beslutet. Nämnden kan 
delegera till utskott, ledamot, ersättare eller till anställd inom förvaltningen att fatta beslut på 
nämndens vägnar. Delegationsbesluten får normalt omedelbart rättslig verkan. För att ett beslut 
skall vinna laga kraft krävs dock att de anmäls på nämnden. 
 
Metod  
Registraturen har genomfört stickprov från verksamhetssystem och diariet under perioden 
januari-juni 2022. Stickproven är gjorda på ärendetyper där det finns beslut som fattas på dele-
gation. Besluten har jämförts mot delegationslistor och kontroll har gjorts huruvida rätt delegat 
har fattat beslutet, om hänvisning till delegationspunkt finns och om beslutet är fastställt och 
anmälts till nämnd. 
 
Resultat och analys 

Period Antal 
stickprov 

Antal ärenden 
med rätt delegat 

Antal ärenden 
anmält till nämnd 

Antal hänvisningar till 
delegationspunkt i beslut 

Januari-juni 16 15 16 10 
 

För socialnämnden granskades 16 stycken stickprov för perioden januari till juni. Vid stick-
provstillfällena var alla besluten anmälda till nämnd och ett beslut fattat av fel delegat. Vid sex 
tillfällen saknades hänvisning till delegationspunkten i besluten, vilket är en mindre avvikelse. 
Dessa tillfällen var alla i verksamhetssystemet Viva. Hanteringen av beslut fattade med stöd av 
nämndens delegationsordning bedöms fungera tillfredsställande.  
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Åtgärdspunkter 
Nämnden verksamhet ska: 

 ser över sina rutiner för hur delegationsbeslut utformas 
 säkerställa att hänvisning till delegationspunkt finns med 
 

Arbetsmiljö  
Risk och kontrollmoment 
Risken bedömdes vara hög för att brister i arbetsmiljön påverkar medarbetare och kvaliteten i 
verksamheten. Kontrollmomentet utgörs av om kommunens arbetsmiljöpolicy, checklistor och 
rutiner inom systematiskt arbetsmiljöarbete används/efterlevs med fokus på konsekvenser av 
Covid-19. 
 
Bakgrund 
Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen på arbetsgivaren. I Knivsta kom-
mun har Kommunstyrelsen delegerat ansvaret till fyra olika nivåer, från kommundirektör till 
biträdande enhetschef/biträdande rektor med flera. Arbetsmiljöansvaret som delegeras till dessa 
nivåers respektive ansvarsområden följer av arbetsmiljöförordningen (1977:1166), arbetsmil-
jölagen (1977:1160) och Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljö-
arbete för mer information om arbetsmiljöansvaret. 
 
Samtliga chefer ska genomföra en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Un-
der år 2022 har ett verktyg för att systematisera arbetsmiljöarbetet implementerats i kommunen 
och ska användas av samtliga chefer. Utifrån implementering av verktyget beslutades att den 
årliga uppföljningen skulle ske under våren. Rutin för den årliga uppföljningen har tagits fram 
under året. Respektive chef behöver dels ha en arbetsmiljöutbildning, dels ha fått en arbetsmil-
jöfördelning.  
 
Metod 
Inom ramen för kontrollområdet har undersökts i vilken omfattning den årliga uppföljningen 
av det systematiska arbetsmiljöarbetet har genomförts av chefer inom verksamheten. Statistik 
har tagits fram genom registerslagning i det implementerade verktyget för att systematisera 
arbetsmiljöarbetet.  
 

Resultat och analys 
Socialnämndens verksamhet har 14 enheter vars chefer bör ha genomfört den årliga uppfölj-
ningen. Resultatet visar att 12 enhetschefer har genomfört den.  
 
Åtgärdspunkter 
Nämndens verksamhet ska  

 säkerställa att årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet sker i alla berörda 
enheter 

 

Bisysslor 
Risk och kontrollmoment 
Risken för att medarbetares bisysslor påverkar deras uppdrag i Knivsta kommun, bedömdes 
vara hög. Kontrollmomentet utgörs av kontroll över anställdas bisysslor samt efterlevnad av 
regelverk och rutiner kopplade till bisysslor. 
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Bakgrund  
Bisyssla regleras i Allmänna Bestämmelser (AB)8§ a-c och Lagen om offentlig anställning 
(LOA) 7-7c §. Medarbetarna i kommuner är fria att ha en bisyssla så länge den inte är konkur-
rerande, arbetshindrande eller förtroendeskadlig.  
 
Metod  
Kontrollen genomfördes genom en enkät som innefattade ett antal påståenden av vikt för att 
säkerställa implementering samt ett antal påståenden av vikt för att säkerställa om utförande 
skett i enlighet med kommunens antagna rutiner. Kontroll av antalet godkända bisysslor har 
skett genom registerslagning. 
 
Resultat och analys 
Av de 13 chefer, inom socialnämndens verksamhetsområde, som besvarat enkäten har fem 
stycken arbetat kortare tid än ett år. Enkätsvaren visar att respondenterna upplever sig ha kän-
nedom och kompetens gällande regelverket, även om flera anger att information inte erhållits. 
Av enkätsvaren kan utläsas en tvekan hos respondenterna gällande deras medarbetares känne-
dom om regelverket. Resultatet anger att ett antal respondenter inte följt gällande rutin att årli-
gen fråga om bisyssla.  
 
Registerslagning av godkända bisysslor anger att det inom kommunen förekommer; omsorg av 
egen anhörig, arbete HVB-hem, konsultverksamhet/eget företagande (styrelsearbete, föreläs-
ningstjänster, projektledning), arbete hos annan arbetsgivare och ospecificerat. Socialnämndens 
verksamheter har under perioden 2021-01-01 till 2022-07-01godkänt sju anmälda bisysslor.  
 
Åtgärdspunkter 
Nämndens verksamhet ska: 

 säkerställa medarbetares kännedom om regelverket och dess innehåll 
 säkerställa att medarbetare årligen tillfrågas om bisyssla 

 

Ekonomisk förvaltning 
Risk och kontrollmoment  
Risken för att den ekonomiska förvaltningen inte fungerar bedöms som möjlig medan konse-
kvenserna kan bli allvarliga. Kontrollmomentet utgörs av om regler och riktlinjer för ekonomisk 
förvaltning efterlevs. 
 
Bakgrund  
I kommunallagen beskrivs att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet 
och fullmäktige ska besluta kring riktlinjer för detta. Ordning och reda i ekonomin är en förut-
sättning för kvalitetsutveckling i verksamheterna. 
 
Metod  
Uppföljningen fokuserar framförallt på ekonomisk skada, förtroende skada och att ej tillförlitlig 
redovisning kan leda till att beslut fattas på felaktiga grunder. Stickprov genomfördes slump-
mässigt av fakturor sorterat på datum och kontrollerade korrekt attest vid representation, att 
utgifter konterat på investeringsprojekt överensstämmer med investeringsriktlinjer samt korrekt 
kontering.  
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Resultat och analys 
Kontroll Antal stickprov  Resultatet innefattar: 

Korrekt attest vid representation 3 Avvikelse 
Kontering investeringsprojekt 1 Ingen avvikelse 

Rätt kontering 5 Mindre avvikelse 
 

I helhet bedöms hanteringen av ovan kontrollmoment fungera tillfredsställande. En avvikelse 
konstaterades vad det gäller korrekt attest vid representation, samt en mindre avvikelse vid 
kontering av en faktura där fel konto och kontogrupp användes. Nuvarande attestreglemente 
efterlevdes inte tillfullo.  
 
Åtgärdspunkter  
Socialnämndens verksamheter ska: 

 säkerställa att rätt attest tillämpas vid kontering av representationskostnader så att dessa 
uppfyller kommunens styrdokument 

 säkerställa att fakturor konteras inom rätt kontogrupp 
 

Upphandling och inköp  
Risk och kontrollmoment 
Risken att kommunens inköp och upphandlingar inte genomförs enligt ingångna avtal och kom-
munens styrdokument bedöms som sannolik medan konsekvenserna kan vara kännbara. Kon-
trollmomentet utgörs av kontroll gällande avtalstrohet och efterlevnad av kommunens riktlinjer. 
 
Bakgrund  
Knivsta kommun måste som offentlig myndighet på bästa sätt tillvarata konkurrensen på mark-
naden och hushålla med skattemedlen och ska därför följa gällande regler för offentlig upp-
handling vid inköp. Upphandling inom den offentliga sektorn regleras främst av lag 
(2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV), lag  
om (2026:1146) upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) samt lag (2016:1147) om 
upphandling av koncessioner. Grundläggande principer för offentlig upphandling är ickediskri-
minering, likabehandling, ömsesidigt erkännande, proportionalitet och transparens.  
 
Alla varor och tjänster som införskaffas mot ekonomisk ersättning är så kallade inköp. Inköp 
kan antingen göras genom offentlig upphandling eller genom avrop på ett ramavtal. Ett ramav-
tal är en överenskommelse som fastställer ramarna för kommande inköp. Ramavtal ska upp-
handlas enligt LOU. När behov av inköp uppkommer ska det först kontrolleras om kommunen 
har ett gällande ramavtal som kan tillgodose behovet. Om detta finns ska inköpet göras genom 
avrop på ramavtalet för att kommunen ska leva upp till avtalstrohet.  
 
Inköp och upphandling ska också utföras i enlighet med kommunens styrdokument. De viktig-
aste styrdokumenten inom området är Inköps- och upphandlingspolicy, Riktlinjer för inköp och 
upphandling, Riktlinjer för direktupphandling, samt Riktlinjer för upphandling av livsmedel. 
Enligt riktlinjerna ska kommunen sträva efter att ställa så långtgående krav som möjligt för att 
främja social rättvisa och minska negativ miljöpåverkan, i sina upphandlingar. 
 
Metod  
Stickprov har utförts på inkomna fakturor i kommunens ekonomisystem Agresso och dessa har 
analyserats. Urvalet har skett efter fakturornas storlek, där sammanlagt 10 fakturor över 50 tkr 
som inkommit det gångna året har granskats. För att granska ett helt år används som kontroll-
perioden sep 2021 till augusti 2022. 
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Det som analyserats är: 
a) Kontroll av avtalstrohet genom andel inköp som görs där det finns ett avtalsförhållande 

vid inköpstillfället.  
b) Kontroll av att köp utan avtal genomförs i enlighet med gällande lagstiftning och kom-

munens styrdokument. 
 
Resultat och analys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Kategorin övrigt består av Avdelning för systemstöd och administration samt Avdelningen för kvalitet och ut-
veckling. 
 
Av de 10 granskade fakturorna uppfyller 9 kraven för inköp eller upphandling genom avtals-
trohet eller genom lag eller kommunens styrdokument. En faktura uppfyller inte dessa krav då 
det saknas dokumentation kring hur inköpet har genomförts. Det finns varken någon doku-
mentation i ärendehanteringssystem Public 360 eller i Upphandlingsverktyget Visma Tendsign. 
Det finns heller inga avtal i avtalskatalogen. 
 

Åtgärdspunkter  
Nämndens verksamhet ska: 

 säkerställa att samtliga inköp och upphandlingar uppfyller kraven genom lag, kommu-
nens styrdokument eller genom avtalstrohet. 
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Socialnämnden

Öppna förskolan Fröhuset flyttas från Socialnämnden till 
Utbildningsnämnden 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att flytta ansvaret för Öppna förskolan från 
Socialnämnden till Utbildningsnämnden samt omfördela medel för detta mellan nämnderna, 
vilket för år 2023 motsvarar totalt 358 tkr.  

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att flytta ansvaret för Öppna förskolan från 
Socialnämnden till Utbildningsnämnden för att ingå i utbildningskedjan och stärka det 
pedagogiska uppdraget. För en förenklad samordning och optimal styrning på helheten 
föreslås att denna förändring inte bara görs inom tjänstemannaorganisationen utan även 
avseende ansvarsfördelning mellan nämnderna samt att omfördela medel för detta mellan 
nämnderna.  

Trots att ansvaret för Öppna förskolan idag ligger hos Socialnämnden och att medarbetare är 
anställda inom Vård- och omsorgskontoret står Utbildningsnämnden sedan 2016 för 
lönekostnad för deltidsanställd förskollärare och socionom i Öppna förskolan. De kostnader 
och budgetmedel som i o m organisationsförändringen omfördelas mellan nämnderna är 
därför enbart 358 tkr, där 248 tkr utgör 50 % av lokalkostnaden och 110 tkr utgör övriga 
driftskostnader.  

Återstående 50 % av lokalkostnad belastar socialnämnden även i fortsättningen eftersom 
även familjecentralsverksamhet bedrivs i lokalen. Organisationsförändringen förändrar inte 
Socialnämndens samordningsansvar för familjecentralsarbetet.   

Bakgrund 

Under 2015 skickades en förfrågan (Dnr SN-2015/170) från Socialnämnden till 
Utbildningsnämnden om eventuell överflyttning av öppna förskolan. Bakgrunden var ett 
budgetunderskott samt en analys att öppna förskolan inte ingick i Socialnämndens ansvar. 
Utbildningsnämnden beslutade (Dnr UN-2015/229) att inte överta verksamheten men att 
Utbildningsnämnden från och med 2016 skulle finansiera lönekostnaderna för personalen på 
öppna förskolan. Som grund för beslut angavs att Utbildningsnämnden såg det som 
angeläget att den samverkan och samlokalisering med andra verksamheter som funnits 
sedan många år i kommunen skulle kvarstå, liksom en fortsatt gemensam arbetsledning.  

Nu är återigen frågan om överflyttning aktualiserad, i samförstånd mellan Utbildningskontoret 
och Vård- och omsorgskontoret. Frågan är inte aktualiserad mot bakgrund av något 
ekonomiskt underskott, utan mot bakgrund av att öppna förskolan och dess personal 
bedöms gynnas av att tillhöra och ledas av Utbildningskontoret. Öppna förskolans, såväl som 
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socialtjänstens, medverkan i Familjecentralen är inte ifrågasatt utan kommer att fortsätta 
enligt riktlinjen för familjecentraler i Uppsala län (styrdokument ”Vård i samverkan” 
DocPlusSTYR-28467). Socialnämnden föreslås även behålla sitt samordningsansvar. 

Ärendet 

Socialnämndens uppdrag från Kommunfullmäktige är att ansvara för äldreomsorg och stöd 
till personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, färdtjänst och 
riksfärdtjänst, flyktingmottagande samt arbetsmarknadsfrågor. Enligt socialtjänstlagen 3 kap. 
1§ ska socialnämnden ”svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, 
ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det”.  
Socialnämnden ska också enligt socialtjänstlagen 5 kap 1§ bland annat  

 ”bedriva uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete för att förhindra att 
barn och ungdom far illa”,  

 ”med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och ungdom som har visat 
tecken till en ogynnsam utveckling” 

 
Öppna förskolan regleras av Skollagen (2010:800) 25 kap 3§: 
”En kommun får anordna öppen förskola som komplement till förskola och pedagogisk omsorg. 
Den öppna förskolan ska erbjuda barn en pedagogisk verksamhet i samarbete med de till barnen 
medföljande vuxna samtidigt som de vuxna ges möjlighet till social gemenskap.” 

 
Enligt Skolverkets Allmänna råd med kommentarer för öppen förskola, är verksamheten en 
kompletterande form av förskoleverksamhet som riktar sig till barn som inte är inskrivna i 
förskola samt förälder, dagbarnvårdare eller annan vuxen som har ansvar för medföljande 
barn. Den öppna förskolan erbjuder barn en pedagogisk gruppverksamhet samtidigt som den 
kan ge föräldrar stöd i föräldrarollen. Vidare framgår av de allmänna råden att ”Råden 

anknyter till skollagens bestämmelser om den öppna förskolan och utgår från den öppna förskolans 
särskilda förutsättningar. De har även anknytning till förskolans läroplan. Denna gäller inte för öppen 
förskola men Skolverket anser att den kan vara vägledande.” 
Öppen förskola är alltså främst en pedagogisk verksamhet, som även arbetar för att främja 
ett gott föräldraskap.  
 
Knivstas Familjecentral utgår ifrån en länsövergripande modell och har ett väl upparbetat 
samarbete mellan parterna (Barnmorskemottagning, Barnavårdscentral, Förskolan, 
Socialtjänsten och Svenska kyrkan), med en styrgrupp, en gemensam verksamhetsplanering 
och uppföljning samt slussning mellan verksamheterna när så behövs. Detta samarbete fyller 
ett viktigt syfte ur ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv, vilket alltså kvarstår.   
 
För Vård- och omsorgskontoret innebär förändringen i praktiken att anställningsförhållandet 
och ledningen för nuvarande medarbetare på Öppna förskolan flyttas till Utbildningskontoret. 
Enheten för råd och stöd kommer därför att tillse att annan medarbetare finns på plats på 
öppna förskolan 4 timmar/vecka, på samma sätt som personal från MVC/BVC och Svenska 
kyrkan gör i dagsläget. Detta kan ses som en förstärkning av socialtjänstens närvaro på 
förskolan jämfört med dagsläget. Vård- och omsorgskontoret kommer även att behålla 
nuvarande samordningsuppdrag för Familjecentralsarbetet.   
 
För Utbildningskontoret innebär förändringen en egen rådighet över Öppna förskolan och 
dess medarbetare och en tydligare koppling till, och samverkan med, förskoleverksamheten.  
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Arbetsledaren för verksamheten kommer att ha kompetens och ledarskap inom 
utbildningsfrågor och vara orienterad i utbildningsväsendets styrdokument. Skollagens krav 
på kvalitet och systematisk uppföljning av öppna förskolans verksamhet (25 kap, 7-8 §§) 
kommer att bättre uppfyllas om huvudmannaskapet flyttades till Utbildningsnämnden. Vidare 
skulle en flytt till Utbildningskontoret medföra ökad möjlighet till kontinuerlig 
kompetensutveckling i förskolans uppdrag, ökad möjlighet till dialog och kollegialt utbyte, 
samt kollegor inom förskola. 
 
Från och med 1 juli 2022 har kommunen en skyldighet (Skollagen 8 kap, 12 a §) att öka 
deltagandet i förskolan genom att ta kontakt med vårdnadshavarna. Från att barnet ska fylla 
tre år, och sedan löpande till och med att barnet fyller sex år, ska kommunerna upplysa om 
förskolans syfte och barnens rätt till förskola. Det blir även obligatoriskt för kommunerna att 
erbjuda förskola bland annat till barn som har bott i Sverige under en kort tid. Barn som ska 
fylla tre år ska ha en reserverad plats på förskolan, även om inte vårdnadshavarna har 
ansökt om det.  
 
Möjligheten att uppfylla alla skyldigheter skulle underlättas av att öppna förskolan flyttas till 
Utbildningskontoret. För en förenklad samordning och optimal styrning på helheten föreslås 
att denna förändring inte bara görs inom tjänstemannaorganisationen utan även avseende 
ansvarsfördelningen mellan nämnderna.  

Ekonomisk konsekvensbeskrivning 

För Knivsta kommun är ansvarsfördelningen mellan nämnderna ett nollsummespel. 
Lönekostnader och motsvarande budgetmedel återfinns redan inom Utbildningsnämnden. 
De kostnader och budgetmedel som omfördelas mellan nämnderna är därför enbart 358 tkr, 
där 248 tkr utgör 50 % av lokalkostnaden och 110 tkr utgör övriga driftskostnader.  
 
Innan ansvarsfördelningen reglerats mellan nämnderna har förvaltningen i avsikt att den 
organisatoriska förändringen finansieras genom ”köp/sälj” mellan Utbildningskontoret och 
Vård- och omsorgskontoret.  
 
För socialnämnden kvarstår återstående 50 % av lokalkostnaden samt samordnarrollen som 
samfinansieras av Region Uppsala, Socialnämnden och Svenska kyrkan. 
 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 

 

Underlag till beslut  

Tjänsteskrivelse 2022-11-23 
 

Beslutet ska skickas till 

Socialchef 
Utbildningschef 
Utbildningsnämnden 
Kommunstyrelsen 
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Catrin Josephson 

Socialchef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Öppna förskolan gäller barn i förskoleåldern.  

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

Barns bästa, och kommunens bästa möjliga förutsättningar att följa skollagens intentioner för 
små barn, är anledningen till föreslagen förändring.  

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

Inga intressekonflikter har identifierats.  

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

Förändringen kommer inte att minska på innehållet i verksamheten eller förändra vilka 
personer de möter.  

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Handläggare 
Catrin Josephson 

Tjänsteskrivelse 
2022-11-24 

Diarienummer 
SN-2022/239 

   

 

Socialnämnden 

Revidering av socialnämndens delegationsordning  

 

Förslag till beslut 

Socialnämnden antar den reviderade delegationsordningen.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Under en period har beslut avseende överprövning av domslut hanterats av socialnämndens 
individutskott. Nu föreslås en återgång till tjänstemannadelegation. Socialnämnden har kvar 
sin insyn avseende samtliga domslut som i efterhand delges nämnden.  

 

Bakgrund 

Socialnämnden beslutade i mars (§ 17 SN-2022/64) om ändringar i delegationsordningen 
avseende överklaganden där fyra ändringar gjordes avseende handläggning inom 
biståndsenheten samt enheten för barn och unga. Nu föreslås att beslutanderätt på tre av 
punkterna återläggs på tjänstemannanivå. Socialnämndens förstärkta insyn avseende 
domslut och överklaganden kvarstår i och med den under året framtagna rutinen att samtliga 
domslut i efterhand delges nämnden.  

I samband med genomlysningen av delegationsordningen uppmärksammades två 
felaktigheter där delegation tidigare getts till individutskott för två beslut inom föräldrabalken 
som enligt 10 kap 5 § socialtjänstlagen har delegationsförbud. Detta justeras härmed.  

 

Aktuella ändringar 

De ändringar som genomförs i delegationsordningen är följande: 
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Utöver ovanstående delegationsförändringar har redaktionella ändringar gjorts i inledande 
uppräkning av titulaturer, i o m genomförda organisationsförändringar.  
 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Den förändrade delegationen bedöms inte medföra någon ekonomisk konsekvens.  
 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-11-24 

Socialnämndens delegationsordning SN-2022/239 
 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
Socialchef 
Områdeschef myndighet 

 

 

Catrin Josephson 
Socialchef
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Förändringarna i delegationsordningen omfattar även beslut avseende barn.  

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

Barns bästa beaktas genom att socialnämnden kontinuerligt ser över den bäst lämpade 
beslutsdelegationen.  

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

Inga intressekonflikter har identifierats.  

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

Delegationsordningens upplägg handlar främst om juridik.  

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Inledning 
 

Delegering – allmänt 
Att delegera innebär att flytta rätten att fatta beslut. Delegering kan ske både från fullmäktige till nämnd och från nämnd till utskott, förtroendevalda och anställda. 
Den som fått beslutanderätt från en nämnd kallas delegat. Beslut fattade av delegat har samma rättsverkan som om det fattats av nämnden. Detta betyder bl.a. att 
delegatens beslut kan överklagas på samma sätt som nämndens och att beslutet inte kan ändras av nämnden. Nämnden kan dock när som helst återkalla eller 
ändra en given delegation. 

 
Syftet med delegering är att ge de förtroendevalda möjlighet att ägna mer tid och uppmärksamhet åt planering, riktlinjer och andra frågor av större betydelse. Vidare 
är syftet att åstadkomma en effektivare verksamhet genom kortare beslutsvägar och snabbare handläggning, och att på så sätt uppnå bättre service och ökad 
effektivitet. Delegationsordningen är också ett arbetsinstrument som reglerar de anställdas befogenheter. 

 
Kommunallagens bestämmelser begränsar till viss del nämndernas rätt att delegera. Beslut som rör verksamhetens mål, inriktning, omfattning får t ex inte 
delegeras. Begränsning finns även för t ex myndighetsutövning mot enskilda om ärendet är av principiell beskaffenhet samt vissa ärendetyper i olika 
specialförfattningar. Nämnden avgör sedan själv, inom ramen för sin beslutanderätt, vad som ska delegeras och till vem. I syfte att kontrollera eller begränsa ett 
delegeringsuppdrag kan nämnden ställa upp villkor. Det kan vara ekonomiska begränsningar, krav på tjänstemannaföredragning eller samråd med någon annan 
innan beslut fattas. 

 
En nämnd kan, som ovan nämnts, delegera beslutanderätten till utskott, ledamot eller ersättare i nämnden eller till anställd i kommunen. Delegering till anställd 
tillsammans med förtroendevald, s k blandad delegering är inte tillåten. Det är inte heller tillåtet att delegera till flera anställda i grupp eller till anställd hos en annan 
kommun eller hos ett kommunalt bolag. Vidaredelegering tillåts enbart från förvaltningschef till annan anställd och kan förekomma enbart om nämnden tillåtit detta. 

 

Beslutanderätt eller ren verkställighet 

Man skiljer mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet. I en delegationsordning ska endast tas med beslut i kommunallagens mening. Gränsen 
mellan beslut som kräver delegering och ren verkställighet går inte att dra med exakthet. Beslut i kommunallagens mening kännetecknas bland annat av att det finns 
utrymme för alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Normalt kan denna typ av beslut överklagas genom 
laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär, men man kan inte endast hänvisa till överklagbarheten för att särskilja ren verkställighet från beslut i 
kommunallagens mening. T ex yttranden kan normalt inte överklagas, men innehåller ofta självständiga bedömningar och fordrar därför delegering för att kunna 
föras över från nämnd till annan beslutsfattare. 

 
Vid ren verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar och beslutsalternativ. Det rör sig här om ”mekanisk verkställighet”, t ex avgiftsdebitering enligt 
en fastställd taxa eller tilldelning av förskoleplats efter en klar turordning. Även om den enskilde inte kan överklaga beslutet genom laglighetsprövning eller 
förvaltningsbesvär finns andra vägar för den enskilde att angripa ett beslut den enskilde upplever som felaktigt, t ex begäran om en JO-granskning eller påkallande 
av de kommunala revisorernas uppmärksamhet. 

 

Behörighet/fullmakt 

Mellan behörighet/fullmakt och delegering finns åtskilliga olikheter. Beslut som fattas på delegation kan överklagas genom laglighetsprövning eller 
förvaltningsbesvär, medan de beslut och åtgärder som vidtas på grund av en fullmakt brukar bli föremål för process i allmän domstol. 

 
Man skiljer mellan juridiska personer och fysiska personer. En juridisk person kan vara ett företag, en förening, en stiftelse, en organisation eller en stat. För att 
kunna fungera krävs att den juridiska personen har någon som är behörig att företräda den. För aktiebolag finns särskilda bestämmelser om behörig företrädare och 
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firmateckningsrätt (rätten att med bindande verkan skriva under avtal och företa andra handlingar för bolagets räkning). Motsvarande regler finns inte för kommuner. 
Trots detta behövs kännedom om vem som har rätt att företräda kommunen i olika sammanhang. 

 
Med ställningsfullmakt avses att någon som t ex anställd har en ställning av vilken det enligt lag eller praxis följer en viss behörighet att handla åt arbetsgivarens 
vägnar. Som exempel har förvaltningschef, områdeschef och enhetschef ställningsfullmakt. Detta innebär att respektive chef, inom sitt respektive ansvarsområde 
och inom den av nämnden beslutade budgeten för ansvarsområdet, har rätt att företräda kommunen. Den med ställningsfullmakt kan alltså med bindande verkan 
skriva under avtal och företa andra handlingar inom sitt ansvarsområde på samma sätt som en företrädare med firmateckningsrätt inom ett aktiebolag. 

 
Förutom behörighet för personer att företräda kommunen via ställningsfullmakt finns möjlighet att utfärda fullmakt för andra. Det är t ex vanligt förekommande att 
fullmakt utfärdas för annan att företräda kommunen vid rättegång, förhandling eller viss förrättning. Fullmakt kan även ges till någon som ska vara beställarombud 
vid entreprenad eller vid ett konsultuppdrag. Fullmakten brukar begränsas till ärenden som kan bestämmas till tid och omfång eller till ärenden av viss beskaffenhet. 

 

Delegeringsbegränsningar i kommunallagen/hänskjutande av ärende till nämnd 

I denna skrivelse ges en förteckning över samtliga ärenden i vilka socialnämnden överfört självständig beslutanderätt åt nämndledamot eller anställd. I vissa fall är 
ett ärende trots detta av sådan beskaffenhet att nämnden likväl bör besluta i ärendet. I nedan angivna fall ska delegat inte använda sin beslutanderätt, utan 
hänskjuta ärendet till nämnden för beslut: 

 

 om ärendet avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 

 om ärendet avser ett yttrande med anledning av beslut av nämnden i dess helhet som överklagats, eller 

 om ärendet rör myndighetsutövning mot enskild och om ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
 

Delegeringsbegränsningar i socialtjänstlagen 

I socialtjänstlagen stadgas begränsningar av socialnämndens delegationsrätt genom att vissa beslut bara kan delegeras till utskott. Begränsningen gäller vissa 
beslut enligt socialtjänstlagen, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga samt lagen om vård av missbrukare i vissa fall. Socialnämnden delegerar 
sådana beslut till socialnämndens individutskott. Ytterligare begränsningar av möjligheten att delegera finns i 10 kap. 5 § Socialtjänstlagen avseende beslut enligt 
föräldrabalken. 

 

Jäv 

Av kommunallagen följer att delegat inte får besluta i ärende där han eller hon är jävig. Jäv kan till exempel föreligga om man är släkt med, vän/ovän med eller 
ekonomiskt beroende av den ärendet gäller. 

 

Ersättare för delegat 

När annan tjänsteman vikarierar för delegat anses han eller hon som delegat. Motsvarande gäller när vice ordförande tjänstgör som ordförande. Sådant beslut ska 
tas in i den ursprunglige delegatens delegationslista. 

 
Vid ordinarie delegats frånvaro och när beslut inte kan avvaktas, eller om delegat av annan anledning är förhindrad att ta beslut i ett ärende, vid t ex en jävsituation, 
inträder överordnad som delegat. 
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Brådskande ärenden och kompletterande beslutanderätt 

Utöver vad som framgår av de olika avsnitten delegerar nämnden åt ordföranden att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas. Denna beslutanderätt bör användas restriktivt. Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde och innehålla en uppgift 
om att ärendet var brådskande. 

 

För att vid behov kunna fatta snabba beslut finns även särskilt angivna regler gällande en så kallad kompletterande beslutanderätt i lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) och i lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Den kompletterande beslutanderätten kan utövas av ordförande eller 
annan ledamot av socialnämnden, eller annan tjänsteman som av nämnden förordnats därtill. För att vara behörig att fatta beslut enligt kompletterande 
beslutanderätt krävs att den förordnade ledamoten är ordinarie ledamot i socialnämnden. Syftet med den kompletterande beslutanderätten är att det alltid ska finnas 
någon som kan fatta beslut när nämndens eller utskottets beslut inte kan avvaktas. Beslut som fattas med stöd av kompletterande beslutanderätt ska anmälas till 
nästkommande socialnämnd. Se bilaga, SN-2021/201. 

 

Beredskap för brådskande ärenden 

Presidiet upprättar sinsemellan ett veckobaserat jourschema för brådskande ordförandebeslut avseende akuta individärenden. Vice ordförande tjänstgör som 
ordförande i dessa ärenden under sin vecka. Schemat kommuniceras till dem som behöver ha tillgång till det av socialnämndens sekreterare. 

 

Anmälan av beslut till nämnd 
Alla beslut som fattas med stöd av delegation ska skriftligen anmälas till nämnden, om inte nämnden särskilt beslutat annat. För detta finns en särskild rutin. 

 

Vidaredelegering 
Ärenden som delegeras till förvaltningschef får vidaredelegeras av denne. I beslut om vidaredelegation ska anges vem som beslutar vid ordinarie delegats frånvaro. 
Beslut som fattats med stöd av vidaredelegation ska anmälas till huvuddelegaten, som i sin tur ska anmäla dem till nämnden. 

 

Beslutanderätt för nyanställd 

Nyanställd socialsekreterare inom Enheten barn och unga utredning, barn och familj, vuxenenheten samt biståndsenheten har ingen delegation under de tre första 
månadernas anställning. Detta gäller även när en socialsekreterare/biståndshandläggare som tidigare arbetat i en enhet anställs i en annan enhet med 
myndighetsutövning. Beslut undertecknas av enhetschef. Enhetschef kan, i samråd med områdeschef Myndighet, förkorta perioden om skäl föreligger. 
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Särskilda begreppsförklaringar och förkortningar 

 

Ordförande Bland nämndens ledamöter av kommunfullmäktige vald ordförande. 
 

Vice ordförande Bland nämndens ledamöter av kommunfullmäktige vald vice ordförande 
 

Socialnämndens individutskott Av socialnämnden utsett utskott 
 

Socialchef Förvaltningschef för Vård- och omsorgskontoret. 
 

Verksamhetschef  Verksamhetschef har det övergripande ansvaret för hälso- och sjukvårdsverksamheten och för att tillgodose patientens 

behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet. 
 

Områdeschef Myndighet Beteckning för chef för verksamhetsområde myndighet, som organisatoriskt är inordnad direkt under socialchef. 
. 
Områdeschef Utförare Beteckning för chef för verksamhetsområde utförare, som organisatoriskt är inordnad direkt under socialchef. 

 

Kvalitets- och utvecklingschef Beteckning för chef för Kvalitets- och utvecklingsavdelningen, som organisatoriskt är inordnad direkt under socialchef. 
 

Administrativ chef  Beteckning för chef för Avdelningen för system och administration, som organisatoriskt är inordnad direkt under 
socialchef. 

 

Enhetschef Barn och unga Beteckning för chef för Enheten barn och unga utredning samt chef för Enheten barn och familj, som organisatoriskt är  
inordnad under områdeschef Myndighet. 

 
Enhetschef Vuxenenheten Beteckning för chef för Vuxenenheten, som organisatoriskt är inordnad under områdeschef Myndighet. 

Enhetschef Biståndsenheten Beteckning för chef för Biståndsenheten, som organisatoriskt är inordnad under områdeschef Myndighet. 

Enhetschef Råd och stöd Beteckning för chef för Enheten för Råd och stöd, som organisatoriskt är inordnad under områdeschef Utförare. 

Enhetschef Socialpsykiatri Beteckning för chef för Enheten för Socialpsykiatri och stödboende, som organisatoriskt är inordnad under områdeschef 
och stödboende Utförare. 

 

Enhetschef Stöd och service Beteckning för chef för Enheten för stöd och service, som organisatoriskt är inordnad under områdeschef Utförare. 
 

Enhetschef Hemtjänsten Beteckning för chef för Enheten för hemtjänst, som organisatoriskt är inordnad under områdeschef Utförare. 
 
Enhetschef Hemsjukvård Beteckning för chef för Enheten för hemsjukvård, som organisatoriskt är inordnad under områdeschef Utförare. 
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Enhetschef Estrids gård Beteckning för chef för det särskilda boendet Estrids gård, som organisatoriskt är inordnad under områdeschef Utförare. 
 

MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska, organisatoriskt placerad inom Kvalitets- och utvecklingsavdelningen. 

 

MAR Medicinskt ansvarig för rehabilitering, organisatoriskt placerad inom Kvalitets- och utvecklingsavdelningen. 
 

SAS Socialt ansvarig socionom, organisatoriskt placerad inom Kvalitets- och utvecklingsavdelningen. 
 

Avgiftshandläggare Avgiftshandläggare handlägger ärenden om avgifter inom socialtjänsten, organisatoriskt placerad inom Avdelningen. 
system och administration 

 

Socialsekreterare Barn och unga Socialsekreterare inom enheterna för Barn och unga handlägger individuella ärenden inom socialtjänsten, 
organisatoriskt placerad inom Vård- och omsorgskontorets område Myndighet, Enheten barn och  unga utredning 
samt Enheten barn och familj.. 

 

Socialsekreterare Vuxenenheten Socialsekreterare Vuxenenheten handlägger individuella ärenden inom socialtjänsten, organisatoriskt placerad inom 
Vård- och omsorgskontorets område Myndighet, Vuxenenheten. 

 

Biståndshandläggare Biståndsenheten Biståndshandläggare Biståndsenheten handlägger ansökningar om bistånd inom socialtjänsten, organisatoriskt placerad 

inom Vård- och omsorgskontorets område Myndighet, Biståndsenheten. 
 

Sjuksköterska Sjuksköterska Enheten Hemsjukvård och Sjuksköterska Enheten Estrids gård, organisatoriskt placerad inom Vård- och 

omsorgskontorets område Utförare. 
 

Upphandlingschef Kommunens upphandlingschef, organisatoriskt placerad inom kommunens centrala administration. 

 
 
BrB Brottsbalk (1962:700) 

 

CSN Centrala studiestödsnämnden 
 

DOS-lagen Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service 
 

DSF Allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 

 

DSL Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, (kort: dataskyddslagen) 
 

ERS Arvodesreglementet i Knivsta kommun 
 

FB Föräldrabalk (1949:381) 
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FL Förvaltningslag (2017:900) 
 

IOP Idéburet offentligt partnerskap (IOP) SOU 2019:56 

 

  IVO Inspektionen för vård- och omsorg 
 

HSL Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 
 

KL Kommunallag (2017:725) 
 

LMA Lagen om mottagande av asylsökande m.fl. 
 

LOU Lag om offentlig upphandling (2007:1091) 
 

LOV Lag om valfrihetssystem (2008:962) 
 

LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
 

LSSF Förordning (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
 

LUL Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga 
lagöverträdare 

 

LVM Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 
 

LVU Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 
 

OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
 

Prisbasbelopp I enlighet med socialförsäkringsbalken – fastställs årsvis 
 

SFB Socialförsäkringsbalk (2010:110) 
 

SKR Sveriges Kommuner och Landsting 
 

SoL Socialtjänstlag (2001:453) 
 

SoF Socialtjänstförordning (2001:937) 
 

ÄB Ärvdabalken (1958:637) 
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ÄkTB Äktenskapsbalk (1987:23 
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Delegater 

Ordförande 

Vice ordförande 

Socialnämndens individutskott 

Kommundirektör 

Socialchef 

Områdeschef Myndighet 

Områdeschef Utförare 

Kvalitets- och utvecklingschef 

Administrativ  chef 

Enhetschef Barn och unga 

Enhetschef Vuxenenheten 

Enhetschef Biståndsenheten 

Enhetschef Råd och Stöd 

Enhetschef Socialpsykiatri och stödboende 

Enhetschef Stöd och service 

Enhetschef Hemvård 

Enhetschef Estrids gård 

Avgiftshandläggare 

Biståndshandläggare Biståndsenheten  

Socialsekreterare Barn och unga 

Socialsekreterare Vuxenenheten 

Socialt ansvarig socionom 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Medicinskt ansvarig rehabilitering 

Sjuksköterska Enheten Hemsjukvård 

Sjuksköterska Estrids gård 

Kommunvägledare 

Upphandlingschef 
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FÖRTECKNING 

 
1. FÖRTROENDEVALDAS RESOR OCH FÖRRÄTTNINGAR (KONFERENS, UTBILDNING, ETC.) 

 

  

ÄRENDE 
 

Lagrum/annan 
bestämmelse 

 

Delegat/kommentar 

1.1 Beslut i fråga om deltagande i förrättning i enlighet med ERS för socialnämndens 
ledamöter och vice ordförande samt rätten till ersättning i samband härmed 

ERS Ordförande 

1.2 Beslut i fråga om deltagande i förrättning i enlighet med ERS för socialnämndens 
ordförande samt rätten till ersättning i samband härmed 

ERS Vice ordförande 
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2. INKÖP OCH UPPHANDLING 

 

  

ÄRENDE 
 

Lagrum/annan 
bestämmelse 

 

Delegat/kommentar 

2.1 Ramavtal och kontrakt avseende varor och tjänster över tröskelvärdet för varor och 
tjänster eller om upphandlingen är av principiell betydelse eller annars av större vikt 

 
- Beslut i fråga om att genomföra upphandling 

 

- Beslut i fråga om att godkänna förfrågningsunderlag, tilldela ett kontrakt, att 
yttra sig vid överprövning, att avbryta pågående upphandling, att göra om 
upphandling samt att teckna avtal 

LOU  
 

Ej delegerat. Beslut fattas av 
socialnämnden. 

 

Socialchef 

2.2 Ramavtal och kontrakt avseende varor och tjänster under tröskelvärdet för varor och 
tjänster förutsatt att upphandlingen inte är av principiell betydelse eller annars av större 
vikt 

 

- Beslut i fråga om att genomföra upphandling 
 

- Beslut i fråga om att godkänna förfrågningsunderlag, tilldela ett kontrakt, att 
yttra sig vid överprövning, att avbryta pågående upphandling, att göra om 
upphandling samt att teckna avtal 

LOU  
 
 

Socialchef 
 
Områdeschef Myndighet 
Områdeschef Utförare 
Kvalitets- och utvecklingschef 
Administrativ chef 

2.3 Beslut i fråga om upphandling i anledning av outsourcad drift. (Beslut om att drift ska 
outsourcas är ett principiellt beslut som tas av kommunfullmäktige) 

LOU Ej delegerat. Beslut fattas av 
socialnämnden. 

2.4 Beslut i fråga om deltagande i samordnade upphandlingar av ramavtal inom Vård och 
omsorgs verksamhetsområde 

LOU Socialchef, efter samråd med 
Upphandlingschef 

2.5 Beslut i fråga om deltagande i samordnade upphandlingar av kontrakt inom Vård och 
omsorgs verksamhetsområde 

LOU Ej delegerat, Beslut fattas av 
socialnämnden. 

2.6 Beslut i fråga om avropsanmälan, ramavtal SKR Kommentus Inköpscentral LOU Upphandlingschef 

2.7 Beslut i fråga om att godkänna ny leverantör inom hemtjänsten 8 kap. 1 § LOV Socialchef 

2.8 Beslut i fråga om att förlänga ett befintligt ramavtal eller kontrakt LOU Socialchef 
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3. VERKSAMHETSÖVERGRIPANDE ÄRENDEN 

 
  

ÄRENDE 
 

Lagrum/annan 
bestämmelse 

 

Delegat/kommentar 

3.1 Beslut i fråga om att i enlighet med kommunens attestreglemente utse 
beslutsattestanter 

 Socialchef 

3.2 Beslut i fråga om att utse verksamhetschef 4 kap. 2 § HSL Socialchef beslutar själv att ta ansvaret 
som verksamhetschef för hälso- och 
sjukvård eller utser en annan funktion 

3.3 Beslut i fråga om att polisanmäla misstanke om brott som hindrar nämndens 
verksamhet 

10 kap. 2 § OSL 
12 kap. 10 § SoL 

Områdeschef Myndighet 
Områdeschef Utförare 

3.4 Beslut i fråga om polisanmälan avseende våld eller hot mot tjänsteman 17 kap. 1 § BrB Närmast ansvarig chef 

3.5 Beslut i fråga om att utfärda fullmakt att företräda nämnden och föra dess talan vid 
domstol och andra myndigheter i mål/ärenden om enskild person 

10 kap. 2 § SoL Områdeschef Myndighet 

3.6 Beslut i fråga om avvisande av ombud 14 § FL Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 

3.7 Beslut i fråga om rättelse av skrivfel, räknefel eller annat förbiseende i beslut 11 kap. 8 § SoL 
36 § FL 

Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 

3.8 Beslut i fråga om bidrag till föreningar, organisationer m.m.  Ej delegerat. Beslut fattas av 
socialnämnden. 

3.9 Beslut i fråga om samarbetsöverenskommelse Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) 
inom socialnämndens verksamhetsområde 

SOU 2019:56 Socialnämnden 

3.10 Beslut i fråga om ej utlämnande av allmän handling om frågan hänskjutits till beslut 6 kap. 3 § OSL Socialchef 

3.11 Beslut i fråga om uppställande av förbehåll vid utlämnande av allmän handling 10 kap. 14 § OSL Socialchef 

3.12 Beslut i fråga om ej utlämnande av information i handling rörande avvikelse och lex 
Sarah 

26 kap. 1 § OSL Socialt ansvarig socionom 
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ÄRENDE 
 

Lagrum/annan 
bestämmelse 

 

Delegat/kommentar 

3.13 Beslut i fråga om ej utlämnande av information i handling rörande avvikelse och 
Lex Maria 

25 kap. 1 § OSL Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Medicinskt ansvarig för rehabilitering 

3.14 Beslut i fråga om ej utlämnande av information i allmän handling till skydd för den 
enskilde 

26 kap. 1 § OSL Socialchef 

3.15 Beslut i fråga om ej utlämnande av information i personakt 26 kap. 1 § OSL Samtliga enhetschefer Vård- och 
omsorgskontoret 

3.16 Beslut i fråga om att begränsa registrerads rätt enligt artikel 12.5 eller 15–22 DSF, 
även avgiftsbeläggande 

DSL 7 kap. 2 § Socialchef 
Får vidaredelegeras 

3.17 Beslut i fråga om personuppgiftsincident ska anmälas till tillsynsmyndigheten DSF art. 33 Socialchef 
Får vidaredelegeras 

3.18 Beslut i fråga om nytt eller annat personuppgiftsbiträde och underbiträde DSF art. 28 Socialchef 
Får vidaredelegeras 

3.19 Beslut i fråga om ny eller ändrad personuppgiftsbehandling inom ramen för 
nämndens verksamhet 

 Socialchef 
Får vidaredelegeras 

3.20 Beslut i fråga om rutiner för personuppgiftsbehandling  Socialchef 
Får vidaredelegeras 

3.21 Beslut i fråga om rutin för att tillgodose eller begränsa registrerades rättigheter DSF art. 15–22 Socialchef 
Får vidaredelegeras 

3.22 Beslut i fråga om rutin för personuppgiftsincident DSF art. 33 Kommundirektör 
Får vidaredelegeras 

3.23 Beslut i fråga om skadestånd till enskild skadelidande DSF art. 82, DSL 
7 kap.1 § 

Kommundirektör 
Får vidaredelegeras 

3.24 Neka begäran om tillgängliggörande av digital service för socialnämndens 
verksamheter 

12 § DOS-lagen Socialchef 
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4. HANDLÄGGNING – ÖVRIGA ÄRENDEN 

 
  

ÄRENDE 
 

Lagrum/annan 
bestämmelse 

 

Delegat/kommentar 

4.1 Efter ansökan 
 
Beslut om att inleda utredning 

 
 

Beslut om att utredning inte ska inledas 

 
 

Beslut om att inledd utredning ska avslutas utan åtgärd 

 
 

Beslut om att inledd utredning ska läggas ned vid återtagen ansökan eller avliden 
sökande 

11 kap. 1 § SoL  
 

Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenhetenen 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 

 

Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 

 
Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 

 
Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 

4.2 Efter anmälan eller egen iakttagelse 
 
Beslut om att inleda utredning 

 
 

Beslut om att utredning inte ska inledas. 

 
 

Beslut om att inledd utredning ska avslutas utan åtgärd 

 
 
 

Beslut om att inledd utredning ska avslutas med åtgärd 

11 kap. 1 § SoL  
 

Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 

 
Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 

 
Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 

 

Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
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 ÄRENDE Lagrum/annan 

bestämmelse 

Delegat/kommentar 

4.3 Beslut i fråga om att konsultera sakkunniga samt i övrigt ta de kontakter som behövs 
för bedömning av behov av insatser 

11 kap. 2 § 1st. 

SoL 
Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 

4.4 Beslut i fråga om att förlänga utredningstiden vid utredning avseende underårigs skydd 
eller stöd under viss bestämd tid 

11 kap. 2 § 3 st. 
SoL 

Beslut fattas av socialnämndens individutskott 
eller ordförande/ersättare om sammanträde 
inte kan avvaktas. 

4.5 Uppföljning av barns situation efter avslut 

Beslut i fråga om uppföljning av ett barns situation när en utredning avslutats utan 
beslut om insats samt efter det att en placering i ett familjehem eller i ett hem för vård 
eller boende har upphört. Uppföljningen får pågå två månader 

 

11 kap. 4 a-b §§ 
SoL 

 

Enhetschef Barn och unga 

4.6 Ansökan från enskild i annan kommun 

Beslut i fråga om att bevilja eller avslå ansökan om insatser från enskild i annan 
kommun 

2 a kap. 8 § SoL, 
4 kap. 1 § SoL 

Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 

4.7 Beslut i fråga om att begära överflyttning av ärende till annan 
kommun 

2 a kap. 10 § SoL Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 

4.8 Beslut i fråga om att 
 

- inte motta ärende från annan kommun 

 

 

- motta ärende från annan kommun 

2 a kap. 10 § SoL  
 

Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 

 

Områdeschef Myndighet 

4.9 Beslut i fråga om att hos IVO ansöka om överflyttning av ärende till annan 
kommun 

2 a kap. 11 § SoL Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 

4.10 Beslut i fråga om sekretesskydd för anmälare 26 kap. 5 § OSL 
25 kap. 7 § OSL 

Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 
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4.11  

ÄRENDE 
 

Lagrum/annan 
bestämmelse 

 

Delegat/kommentar 

 Beslut i fråga om begäran om utdrag ur misstanke- och belastnings- 
register 

 

- adoption, vårdnad, umgänge, barns boende samt medgivande att ta emot barn 
m.m. enligt 5 kap. 2 §, 6 kap. 6-10 och 12-16 §§ SoL 

 

- åtgärder enligt LVU/LVM 

11 § 8 p förordningen 
om belastningsregister 
(1999:1134) samt 
4 § 9 p förordningen om 
misstankeregister 
(1999:1135) 

Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 

4.12 Beslut i fråga om gallring av anteckningar och andra uppgifter i personakt 12 kap. 1 § och 2 § SoL Samtliga enhetschefer inom område 
myndighet och område utförare 



20  

5. EKONOMISKT BISTÅND 

 

  

ÄRENDE 
 

Lagrum/annan 
bestämmelse 

 

Delegat/kommentar 

5.1 Beslut i fråga om försörjningsstöd samt ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt, enligt norm 
och kommunala riktlinjer 

 
Beslut om att inledd utredning gällande ekonomiskt bistånd ska avslutas utan åtgärd 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare Vuxenenheten 

 
 

Socialsekreterare Vuxenenheten 

5.2 Beslut i fråga om ekonomiskt bistånd i avvaktan på utredning för att undvika nödsituation 4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare Vuxenenheten i samråd 
med närmast överordnad chef 
Jourtid: Ordförande enligt jourlista 

5.3 Beslut i fråga om försörjningsstöd samt ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt, till en högre 
eller lägre nivå än norm och kommunala riktlinjer, per månad och individ 

 

- belopp upp till 5 % av prisbasbelopp 
 

- belopp mellan 5 % och 30 % av ett prisbasbelopp 
 

- belopp därutöver 

4 kap. 1 § SoL  
 
 

Socialsekreterare Vuxenenheten 

Enhetschef Vuxenenheten 

Områdeschef Myndighet 

5.4 Beslut om ekonomiskt bistånd utöver vad som avses i 4 kap 1 § SoL, per månad och individ 
 

- belopp upp till ett 25 % av ett prisbasbelopp 
 

- belopp upp till ett helt prisbasbelopp 
 

- belopp högre än ett prisbasbelopp 

4 kap. 2 § SoL  
 

Enhetschef Vuxenenheten 

Områdeschef Myndighet 

Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott eller ordförande/ersättare om 
sammanträde inte kan avvaktas. 

5.5 Beslut i fråga om egnamedelsförvaltning 4 kap. 1 § SoL Enhetschef Vuxenenheten 

5.6 Beslut i fråga om att den som får försörjningsstöd under viss tid ska delta i praktik eller annan 
kompetenshöjande verksamhet 

4 kap. 4 § SoL Socialsekreterare Vuxenenheten 

5.7 Beslut i fråga om att sätta ned/vägra fortsatt försörjningsstöd p.g.a. avböjande att delta i 
praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet 

4 kap. 5 § SoL Socialsekreterare Vuxenenheten 
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 ÄRENDE Lagrum/annan 

bestämmelse 
Delegat/kommentar 

5.8 Beslut i fråga om bistånd i form av boende på härbärge/vandrarhem 

- upp till och med sju dagar 

 

- därutöver 

4 kap. 1 § SoL  
Enhetschef Vuxenenheten 

Områdeschef Myndighet 

 
 
 

 
 
 
 

6. LAGEN OM MOTTAGANDE AV ASYLSÖKANDE M.FL. 

  

ÄRENDE 
 

Lagrum/annan 
bestämmelse 

 

Delegat/kommentar 

6.1 Beslut i fråga om dagersättning 17 § LMA Socialsekreterare Vuxenenheten 
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7. ÖPPENVÅRD INDIVD OCH FAMILJEOMSORG 
 

  

ÄRENDE 
 

Lagrum/annan 
bestämmelse 

 

Delegat/kommentar 

7.1 Beslut i fråga om bistånd i form av öppenvårdsinsats, barn och unga samt vuxna inom 
enhetens verksamhetsområde 

 

- inom kommunens egna verksamhet Råd och Stöd 

 
 

 
- inom kommunens egna verksamhet för boendestöd 

 
 

- extern öppenvård 

4 kap. 1 § SoL  
 

Socialsekreterare Barn och unga  
Socialsekreterare Vuxenenheten  

 
 
Enhetschef Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 

 

Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 7.2 Beslut i fråga om bistånd i form av kontaktperson/kontaktfamilj 4 kap. 1 § SoL Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 

7.3 Beslut om bistånd i form av kontaktperson vid umgänge/umgängesstöd, individ och 
familjeomsorg 

4 kap. 1 § SoL Enhetschef Barn och unga 

7.4 Beslut i fråga om särskilda kostnader i samband med vistelse i kontaktfamilj samt annan 
öppenvård 

 
- upp till 20 % av gällande prisbasbelopp vid ett tillfälle per år 

 
 

- därutöver 

4 kap. 1 § SoL  
 

Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 

 

Områdeschef Myndighet 

7.5 Beslut i fråga om förordnande och entledigande av kontaktperson/familj  Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 

7.6 Beslut i fråga om bistånd i form av stödkontakt med handläggare, max tre månader 4 kap. 1 § SoL Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 

7.7 Beslut i fråga om öppenvårdsinsats utan vårdnadshavares samtycke för barn över 15 år 3 kap. 6 a-b §§ 
SoL 

Enhetschef Barn och unga 
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ÄRENDE 
 

Lagrum/annan 
bestämmelse 

 

Delegat/kommentar 

7.8 Beslut i fråga om att åtgärd får vidtas utan en av två vårdnadshavares samtycke när 
åtgärden gäller behandling i öppna former som ges med stöd av 4 kap 1 § SoL eller 
utseende av kontaktperson/familj som avses i 3 kap 6 b § 1 st. SoL 

6 kap. 13 a § FB Kan endast delegeras till utskott. Beslut fattas 
av socialnämndens individutskott 

7.9 Beslut om bistånd utöver vad som avses i 4 kap 1 § SoL, per månad och individ 
 

- belopp upp till ett 25 % av ett prisbasbelopp 
 

- belopp upp till ett helt prisbasbelopp 
 

- belopp upp till två prisbasbelopp 
 

- belopp högre än två prisbasbelopp 

4 kap. 2 § SoL  
 

Enhetschef Barn och unga 

Enhetschef Barn och unga 

Områdeschef Myndighet 

Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott eller ordförande enligt jourlista 
om sammanträde inte kan avvaktas. 
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8. PLACERING OCH BOENDE, BARN OCH UNGA, INDIVID OCH FAMILJEOMSORG 
 

  

ÄRENDE 
 

Lagrum/annan 
bestämmelse 

 

Delegat/kommentar 

8.1 Beslut i fråga om att lämna medgivande åt enskilt hem att bereda en underårig 
stadigvarande vård och fostran 

6 kap. 6 § 1-2 st. SoL Kan endast delegeras till utskott. Beslut 
fattas av socialnämndens individutskott 

8.2 Beslut i fråga om att godkänna utredning av enskilt hem som vid upprepade tillfällen tar 
emot barn för tillfällig vård och fostran (jourhem) 

6 kap. 6 § 3 st. SoL Kan endast delegeras till utskott. Beslut 
fattas av socialnämndens individutskott 

8.3 Beslut i fråga om förbud eller begränsning för person att i hemmet ta emot andras barn 5 kap. 2 § SoL Kan endast delegeras till utskott. Beslut 
fattas av socialnämndens individutskott 

8.4 Beslut i fråga om övervägande av om vård av underårig i annat hem än det egna 
fortfarande behövs 

6 kap. 8 § 1 st. SoL Kan endast delegeras till utskott. Beslut 
fattas av socialnämndens individutskott 

8.5 Beslut i fråga om övervägande av om det finns skäl att ansöka om överflyttning av 
vårdnaden 

6 kap. 8 § 2 st., 
6 kap. 8 § FB 

Kan endast delegeras till utskott. Beslut 
fattas av socialnämndens individutskott 

8.6 Beslut i fråga om bistånd i form av att tillfälligt, längst två månader, placera eller 
omplacera ett barn/ en ungdom (0-21 år) för vård i familjehem eller annat enskilt hem i 
en akut situation (jourhem) 

4 kap. 1 § SoL Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 

 
Under jourtid: 
Ordförande enligt jourschema 

8.7 Beslut i fråga om bistånd i form av placering i familjehem för stadigvarande vård och 
fostran 

4 kap. 1 § SoL Kan endast delegeras till utskott. Beslut 
fattas av socialnämndens individutskott 

8.8 Beslut i fråga om bistånd i form av att placera eller omplacera ett barn/ en ungdom (0- 
21 år) för vård på HVB/stödboende 

 
- med planerad vårdtid upp till och med fyra månader 

 

- därutöver 

4 kap. 1 § SoL  
 

Områdeschef Myndighet 
 

Kan endast delegeras till utskott. Beslut 
fattas av Socialnämndens individutskott 
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ÄRENDE 
 

Lagrum/annan 

bestämmelse 

 

Delegat/kommentar 

8.9 Beslut i fråga om omkostnadsersättning i samband med placering av barn vid 
stödboende. 

4 kap. 1 § SoL Enhetschef Barn och unga 

8.10 Beslut om bistånd utöver vad som avses i 4 kap 1 § SoL, per månad och individ 
 

- belopp upp till ett 25 % av ett prisbasbelopp 

 
 

- belopp upp till ett helt prisbasbelopp 

 
 

- belopp upp till två prisbasbelopp 

 
 

- belopp högre än två prisbasbelopp 

4 kap. 2 § SoL  
 

Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 

 

Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 

 

Områdeschef Myndighet 
 

Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott eller ordförande enligt jourlista 
om sammanträde inte kan avvaktas. 
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9. PLACERING OCH BOENDE, VUXNA, INDIVID OCH FAMILJEOMSORG 
 

  

ÄRENDE 
 

Lagrum/annan 
bestämmelse 

 

Delegat/kommentar 

9.1 Beslut i fråga om bistånd i form av placering på HVB 
 

- med planerad vård upp till och med fyra månader 
 

- därutöver 

4 kap. 1 § SoL  
 

Områdeschef Myndighet 
 

Beslut fattas av Socialnämndens 
individutskott 

9.2 Beslut i fråga om bistånd i form av placering i stödboende 
 

- med planerad vård upp till och med fyra månader intern regi 
 

- med planerad vård upp till och med fyra månader extern regi 
 

- därutöver, intern regi 
 

- därutöver, extern regi 

4 kap. 1 § SoL  
 

Enhetschef Vuxenenheten 

Områdeschef Myndighet 

Områdeschef Myndighet 

Socialnämndens individutskott 

9.3 Beslut i fråga om bistånd i form av placering i familjehem eller i annat enskilt hem 
 

- med planerad vårdtid upp till och med fyra månader 
 

- därutöver. 

4 kap. 1 § SoL  
 

Enhetschef Vuxenenheten 
 
Beslut fattas av Socialnämndens 
individutskott 

9.4 Beslut i fråga om bistånd i form av andrahandskontrakt, s.k. socialt kontrakt 4 kap. 1 § SoL Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 

9.5 Beslut i fråga om upplåtande av bostad och upprättande av kontrakt i 
samband med beviljat bistånd i form av andrahandskontrakt s.k. socialt kontrakt 

12 kap. Jordabalken 
(Hyreslagen) 

Enhetschef Vuxenenheten 
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ÄRENDE 

 

Lagrum/annan 

bestämmelse 

 

Delegat/kommentar 

9.6 Beslut om uppsägning av hyresgäst som innehar andrahandskontrakt i av förvaltningen 
disponerad lägenhet/fastighet, så kallat socialt kontrakt 

12 kap. Jordabalken 
(Hyreslagen) 

Enhetschef Vuxenenheten 

9.7 Beslut i fråga om bistånd i form av boende på skyddat boende 
 

- upp till och med sju dagar 
 

- därutöver 
 

- jourtid 

4 kap. 1 § SoL  
 

Enhetschef Vuxenenheten 

Områdeschef Myndighet 

Jourtid: 
Ordförande enligt jourlista 

9.8 Beslut i fråga om bistånd i form av boende på härbärge/vandrarhem 

- upp till och med sju dagar 
 

- därutöver 

4 kap. 1 § SoL  
Enhetschef Vuxenenheten 

Områdeschef Myndighet 
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10. OMSORG OM ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I ORDINÄRT BOENDE, SoL 
 

 ÄRENDE Lagrum/annan 
bestämmelse 

Delegat/kommentar 

10.1 Beslut i fråga om bistånd i form av hemtjänst 
(I hemtjänst inkluderas både service, personlig omvårdnad och trygghetslarm ) 

 
- upp till och med 60 timmar per månad 

 

- 60-100 timmar per månad 
 

- över 100 timmar per månad 
 

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas 

4 kap. 1 § SoL  
 

Biståndshandläggare Biståndsenheten 

Enhetschef Biståndsenheten 

Socialnämndens individutskott 

Ordförande enligt jourlista 

10.2 Beslut under långhelg i fråga om bistånd i form av hemtjänstinsatser inklusive 
trygghetslarm och tillsyn natt upp till sju dagar 

4 kap. 1 § SoL Sjuksköterska Enheten Estrids gård 
Sjuksköterska Enheten Hemsjukvård 

10.3 Beslut i fråga om bistånd i form av hemtjänst i assistansliknande form 4 kap. 1 § SoL Enhetschef Biståndsenheten 

10.4 Beslut i fråga om bistånd i form av avlösning i hemmet 
 

- upp till 30 timmar i månaden 
 

- därutöver 

4 kap. 1 § SoL  

Biståndshandläggare Biståndsenheten 

Enhetschef Biståndsenheten 

10.5 Beslut i fråga om bistånd i form av ledsagning 
 

- upp till 15 timmar i månaden 
 

- 15-30 timmar i månaden 
 

- därutöver 

4 kap. 1 § SoL  
 

Biståndshandläggare Biståndsenheten 

Enhetschef Biståndsenheten 

Områdeschef myndighet 

10.6 Beslut i fråga om bistånd i form av  plats i dagverksamhet 
 

- inom kommunens egen dagverksamhet för personer med demenssjukdom 

4 kap. 1 § SoL  
 

Biståndshandläggare Biståndsenheten 

10.7 Beslut i fråga om bistånd i form av kontaktperson/kontaktfamilj 4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare Biståndsenheten 

10.8 Beslut i fråga om förordnande och entledigande av kontaktperson/kontaktfamilj  Enhetschef stöd och service 
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ÄRENDE 

 

Lagrum/annan 

bestämmelse 

 

Delegat/kommentar 

10.9 Beslut i fråga om bistånd i form av korttidsplats 
 

- inom kommunens verksamhet 
 

- extern placering 

4 kap. 1 § SoL  
 

Biståndshandläggare Biståndsenheten 

Enhetschef Biståndsenheten 

10.10 Beslut i fråga om bistånd i form av jourkorttidsplats upp till sju dagar inom kommunens 
verksamhet under helgdagar, kvällar och nätter 

4 kap. 1 § SoL Sjuksköterska Enheten Estrids gård 
Sjuksköterska Enheten Hemsjukvård 

10.11 Beslut i fråga om bistånd i form av växelvård/avlastning 
 

- inom kommunens verksamhet 
 

- extern placering. 

4 kap. 1 § SoL  
 

Biståndshandläggare Biståndsenheten 

Enhetschef Biståndsenheten 

10.12 Beslut i fråga om bistånd i form av boendestöd 4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare Biståndsenheten 

10.13 Beslut i inom sitt verksamhetsområde i fråga om bistånd i form av familjeteam 
- inom kommunens egen verksamhet 

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare Biståndsenheten 



30  

11. BISTÅND I FORM AV SÄRSKILDA BOENDEFORMER FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE, SoL 
 

  

ÄRENDE 
 

Lagrum/annan 

bestämmelse 

 

Delegat/kommentar 

11.1 Beslut i fråga om bistånd i form av särskilt boende 

 
 

- egen regi samt i verksamhet som drivs på entreprenad 
 

- extern regi, köp av plats 

4 kap. 1 § SoL 
5 kap. 5 § SoL 

 
 

Enhetschef Biståndsenheten 

Områdeschef Myndighet 

11.2 Beslut i fråga om bistånd i form av boende i särskild boendeform för personer 
med funktionshinder 

 
- egen regi samt i verksamhet som drivs på entreprenad 

 
- extern regi, köp av plats 
- 

4 kap. 1 § SoL 
5 kap. 7 § SoL 

 
 

Enhetschef Biståndsenheten 

Områdeschef Myndighet 

11.3 Hyreskontrakt 

Kontraktsskrivning mellan socialnämnden och den enskilde i särskilt boende 
 

- egen regi 
 

- av socialnämnden upphandlad verksamhet 

  

Enhetschef Estrids gård 

Administrativ chef 
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12. ERSÄTTNING TILL UPPDRAGSTAGARE 

 
  

ÄRENDE 
 

Lagrum/annan 
bestämmelse 

 

Delegat/kommentar 

12.1 Beslut i fråga om arvode och ersättning för omkostnader till familjehem 
 

- utifrån SKR:s rekommendationer 

 
 

- utöver SKR:s rekommendationer 

SKR:s rekommendation  
 

Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Stöd och service 

 
Områdeschef Myndighet 
Områdeschef Utförare 

12.2 Beslut i fråga om arvode och ersättning för omkostnader till kontaktperson/ 
kontaktfamilj 

 
- utifrån SKR:s rekommendationer 

 
 

- utöver SKR:s rekommendationer 

SKR:s rekommendation  
 

Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Stöd och service 

 

Områdeschef Myndighet 
Områdeschef Utförare 

12.3 Beslut i fråga om särskilda kostnader vid familjehemsplacering, till barnet 
 

- upp till 25 % av gällande prisbasbelopp 

 
 

- därutöver. 

  
 

Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Stöd och service 

 
Områdeschef Myndighet 
Områdeschef Utförare 

12.4 Beslut i fråga om ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare som barnet 
tidigare varit familjehemsplacerad hos 

6 kap. 11 § SoL Enhetschef Barn och unga 

12.5 Beslut i fråga om särskilda kostnader vid placering på HVB/stödboende 
 

- upp till 20 % av gällande prisbasbelopp vid ett tillfälle per år 

4 kap. 1 § SoL  
 

Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
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ÄRENDE 
 

Lagrum/annan 

bestämmelse 

 

Delegat/kommentar 

12.7 Beslut i fråga om ersättning till föräldrar till placerade barn i samband med umgänge 
 

- upp till 20 % av gällande prisbasbelopp per år 
 

- därutöver 

4 kap. 1 § SoL  
 

Enhetschef Barn och unga 

Områdeschef Myndighet 

12.8 Beslut i fråga om handledning till uppdragstagare  Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Stöd och service 
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13. LAG MED SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM VÅRD AV UNGA (LVU) 

 

  

ÄRENDE 
 

Lagrum/annan 
bestämmelse 

 

Delegat/kommentar 

13.1 Beslut i fråga om ansökan till förvaltningsrätten om vård enligt LVU 4 § LVU Kan endast delegeras till utskott. 
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott 

13.2 Beslut i fråga om omedelbart omhändertagande 

 
 

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas 

6 § 1 st. LVU 
6 § 2 st. LVU 

Kan endast delegeras till utskott. 
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott 

 

Socialnämndens ordförande eller annan 
ledamot, se kompletterande beslutanderätt. 

13.3 Beslut i fråga om att hos förvaltningsrätten ansöka om förlängning av 
utredningstiden 

8 § LVU Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 

13.4 Beslut i fråga om att ett omedelbart omhändertagande genast ska upphöra 

 
 

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas. 

9 § 3 st. LVU Kan endast delegeras till utskott. 
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott 

 
Ordförande enligt jourlista 

13.5 Beslut i fråga om hur vården ska ordnas och var den unge ska vistas under 
vårdtiden 

 
 

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas 

11 § 1 st. LVU 

 
 

11 § 1 st. och 3 st. LVU 

Kan endast delegeras till utskott. 
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott 

 
Socialnämndens ordförande eller annan 
ledamot, se kompletterande beslutanderätt. 

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

 
 

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas 

11 § 2 st. LVU 

 
 

11 § 2 st. och 3 st. LVU 

Kan endast delegeras till utskott. 
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott 

 

Socialnämndens ordförande eller annan 
ledamot, se kompletterande beslutanderätt. 

13.7 Beslut i fråga om övervägande av om vård med stöd av 2 § LVU fortfarande behövs 13 § 1 st. LVU Kan endast delegeras till utskott. Beslut fattas 
av socialnämndens individutskott 
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ÄRENDE 
 

Lagrum/annan 

bestämmelse 

 

Delegat/kommentar 

13.8 Beslut i fråga om prövning av om vård med stöd av 3 § LVU fortfarande behövs 13 § 2 st. LVU Kan endast delegeras till utskott. 
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott 

13.9 Beslut i fråga om övervägande av om det finns skäl att ansöka om överflyttning av 
vårdnaden enligt 6 kap 8 § föräldrabalken efter tre års placering i samma 
familjehem 

13 § 3 st. LVU Kan endast delegeras till utskott. 
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott 

13.10 Beslut i fråga om hur rätt till umgänge med den unge ska utövas när 
överenskommelse inte kan nås med föräldern eller vårdnadshavaren 

 
 

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas 

14 § 2 st. 1 p LVU Kan endast delegeras till utskott. 
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott. 

 

Ordförande enligt jourlista 

13.11 Beslut i fråga om att den unges vistelseort inte ska röjas för föräldrar eller 
vårdnadshavare 

 
 

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas 

14 § 2 st. 2 p LVU Kan endast delegeras till utskott. 
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott. 

 

Ordförande enligt jourlista 

13.12 Beslut i fråga om övervägande av om beslut beträffande umgänge eller 
hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 st. 1 p och 2 p fortfarande behövs 

14 § 3 st. LVU Kan endast delegeras till utskott. 
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott. 

13.13 Beslut i fråga om att upphöra med vården 21 § LVU Kan endast delegeras till utskott. 
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott. 

13.14 Beslut i fråga om att den unge ska hålla regelbunden kontakt med en särskilt 
kvalificerad kontaktperson eller att den unge ska delta i behandling i öppna former 
inom socialtjänsten 

22 § 1 st. 1 p och 2 p 
LVU 

Kan endast delegeras till utskott. 
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott. 

13.15 Beslut i fråga om omprövning enligt 13 § LVU av beslut enligt 22 § 1 st 22 § 3 st. LVU Kan endast delegeras till utskott. 
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott. 

13.16 Beslut i fråga om upphörande enligt 21 § LVU av beslut enligt 22 § 1 st 22 § 3 st. LVU Kan endast delegeras till utskott. 
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott. 
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ÄRENDE 
 

Lagrum/annan 

bestämmelse 

 

Delegat/kommentar 

13.17 Beslut i fråga om ansökan hos förvaltningsrätten om flyttningsförbud 24 § LVU Kan endast delegeras till utskott. 
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott. 

13.18 Beslut i fråga om övervägande om flyttningsförbud fortfarande behövs 26 § 1 st. LVU Kan endast delegeras till utskott. 
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott. 

13.19 Beslut i fråga om att flyttningsförbud ska upphöra 26 § 2 st. LVU Kan endast delegeras till utskott. 
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott. 

13.20 Beslut i fråga om tillfälligt flyttningsförbud 

 

 

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas 

27 § 1 st. LVU 

 

 

27 § 2 st. LVU 

Kan endast delegeras till utskott. 
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott 

 

Socialnämndens ordförande eller annan 
ledamot, se kompletterande 
beslutanderätt. 

13.21 Beslut i fråga om att tillfälligt flyttningsförbud genast ska upphöra 

 

 

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas 

30 § 2 st. LVU Kan endast delegeras till utskott. 
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott 

 

Socialnämndens ordförande eller annan 
ledamot, se kompletterande beslutanderätt. 

13.22 Beslut i fråga om den unges umgänge med förälder eller vårdnadshavare efter 
beslut om flyttningsförbud eller tillfälligt flyttningsförbud när överenskommelse inte 
kan nås 

 

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas 

31 § LVU Socialnämnden 

Ordförande enligt jourlista 

13.23 Beslut i fråga om läkarundersökning, utse läkare samt bestämmande av plats för 
läkarundersökning 

32 § LVU Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
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ÄRENDE 
 

Lagrum/annan 

bestämmelse 

 

Delegat/kommentar 

13.24 Beslut i fråga om att begära polishandräckning för att bereda en läkare som avses i 
32 § LVU tillträde till den unges hem eller för att föra den unge till läkarundersökning 

 
 

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas 

43 § 1 p. LVU Kan endast delegeras till utskott. 
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott 

 

Ordförande enligt jourlista 

13.25 Beslut i fråga om att begära polishandräckning för att genomföra vård 43 § 2 p. LVU Socialnämndens ordförande eller i 
socialnämndens beslut om kompletterande 
beslutanderätt namngiven ledamot eller 
tjänsteperson, se bilaga 

13.26 Beslut i fråga om begäran om utskrivning från hem för vård eller boende då vården 
ges med stöd av LVU 

3 kap. 14 § 2 st. SoF Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
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14. LAG OM VÅRD AV MISSBRUKARE I VISSA FALL (LVM) 
 

  

ÄRENDE 
 

Lagrum/annan 
bestämmelse 

 

Delegat/kommentar 

14.1 Beslut i fråga om att inleda utredning, då man fått kännedom om att det kan finnas 
skäl att bereda någon tvångsvård 

7 § LVM Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Barn och unga 

14.2 Beslut om att utredning inte ska inledas 7 § LVM Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Barn och unga 

14.3 Beslut om att inledd utredning ska avslutas utan åtgärd 7 § LVM Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Barn och unga 

14.4 Beslut om att inledd utredning ska läggas ned 7 § LVM Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Barn och unga 

14.5 Beslut i fråga om läkarundersökning samt ATT utse läkare för undersökningen 9 § LVM Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Barn och unga 

14.6 Beslut i fråga om ansökan till förvaltningsrätten om vård enligt LVM 11 § LVM Kan endast delegeras till utskott. Beslut 
fattas av socialnämndensindividutskott 

14.7 Beslut i fråga om omedelbart omhändertagande 

 
 

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas 

13 § 1 st. LVM 

 
 

13 § 2 st. LVM 

Kan endast delegeras till utskott. Beslut 
fattas av socialnämndens individutskott 

 
Socialnämndens ordförande eller annan 
ledamot, se kompletterande beslutanderätt. 

14.8 Beslut i fråga om att ett omedelbart omhändertagande ska upphöra 

 
 

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas 

18 b § LVM Kan endast delegeras till utskott. Beslut 
fattas av socialnämndens individutskott 

 
Ordförande enligt jourlista 

14.9 Beslut i fråga om att begära polismyndighetens biträde för att föra en missbrukare 
till läkarundersökning 

45 § 1 p. LVM Enhetschef Vuxenenheten 

14.10 Beslut i fråga om att begära polismyndighetens biträde för att föra den som ska 
beredas vård eller som är omedelbart omhändertagen till ett LVM-hem eller sjukhus 

45 § 2 p. LVM Enhetschef Vuxenenheten 
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15. LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS 

 

  

ÄRENDE 
 

Lagrum/annan 
bestämmelse 

 

Delegat/kommentar 

15.1 Beslut i fråga om personkretstillhörighet 1 och 7 §§ LSS Biståndshandläggare Biståndsenheten 

15.2 Beslut i fråga om biträde av eller ekonomiskt stöd till personlig assistans 
 

- upp till 50 timmar per vecka 
 

- därutöver 

7 § och 9 § 2 p. LSS  
 

Biståndshandläggare Biståndsenheten 

Enhetschef Biståndsenheten 

15.3 Beslut i fråga om bistånd i form av ledsagarservice 
 

- upp till 30 timmar per månad 
 

- 31-60 timmar per månad 
 

- därutöver 

7 § 9 § 3 p. LSS  
 

Biståndshandläggare Biståndsenheten 

Enhetschef Biståndsenheten 

Områdeschef Myndighet 

15.4 Beslut i fråga om biträde av kontaktperson 7 § och 9 § 4 p. LSS Biståndshandläggare Biståndsenheten 

15.5 Beslut i fråga om avlösarservice i hemmet 
 

- upp till 40 timmar per månad 
 

- därutöver 

7 § och 9 § 5 p .LSS  
 

Biståndshandläggare Biståndsenheten 

Enhetschef Biståndsenheten 

15.6 Beslut i fråga om korttidsvistelse utanför det egna hemmet 
 

- upp till 7 dagar per månad 
 

- därutöver 

7 § och 9 § 6 p. LSS  
 

Biståndshandläggare Biståndsenheten 

Enhetschef Biståndsenheten 

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

7 § och 9 § 7 p. LSS Biståndshandläggare Biståndsenheten 

15.8 Beslut i fråga om boende i familjehem för barn och unga med tillämpning av 6 kap. 
6 § SoL 

7 § och 9 § 8 p. LSS Socialnämndens individutskott 
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ÄRENDE 

 

Lagrum/annan 

bestämmelse 

 

Delegat/kommentar 

15.9 Beslut om boende i bostad med särskild service för barn och ungdomar 7 § och 9 § 8 p. LSS Områdeschef Myndighet 

15.10 Beslut om boende i bostad med särskild service i form av gruppbostad, 
servicebostad eller särskilt anpassad bostad för vuxna 

7 § och 9 § 9 p. LSS Områdeschef Myndighet 

15.11 Hyreskontrakt 

Kontraktsskrivning mellan socialnämnden och den enskilde i bostad med särskild 
service, 

- egen regi 
 

- av socialnämnden upphandlad verksamhet 

  

 

Enhetschef Stöd och service 

Administrativ chef 

15.12 Beslut i fråga om daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar 
förvärvsarbete och som inte utbildar sig 

- egen regi 
 

- extern verksamhet, vid heldygnsplacering i annan kommun 

7 § och 9 § 10 p. LSS  
 

Biståndshandläggare Biståndsenheten 

Områdeschef Myndighet 

15.13 Beslut i fråga om att betala ut assistansersättning till annan person än den som är 
berättigad till insatsen 

11 § LSS Enhetschef Biståndsenheten 

15.14 Beslut i fråga om återbetalning av ekonomiskt stöd, utifrån 9 § 2 p LSS. 12 § LSS Områdeschef Myndighet 

15.15 Beslut i fråga om anmälan till överförmyndaren när en person som omfattas av 1 § 
LSS kan antas ha behov av förmyndare, förvaltare eller god man samt anmälan om 
att behovet bör kunna upphöra 

15 § 6 p. LSS Biståndshandläggare Biståndsenheten 

15.16 Beslut i fråga om förhandsbesked om rätten till insatser 16 § LSS Följer delegationen för aktuell insats. 

15.17 Beslut i fråga om att anmäla behov av ersättning för personlig assistans till 
Försäkringskassan 

110 kap. 6 § 3 p. SFB Biståndshandläggare Biståndsenheten 

15.18 Beslut i fråga om att åtgärd får vidtas utan en av två vårdnadshavares samtycke när 
åtgärden gäller beslut avseende biträde av kontaktperson, avlösarservice i hemmet 
samt korttidsvistelse utanför det egna hemmet 

6 kap. 13 a § FB Kan endast delegeras till utskott. Beslut 
fattas av socialnämndens individutskott 
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16. LAGEN OM FÄRDTJÄNST SAMT LAGEN OM RIKSFÄRDTJÄNST 

 
  

ÄRENDE 
 

Lagrum/annan 
bestämmelse 

 

Delegat/kommentar 

16.1 Beslut i fråga om tillstånd till färdtjänst 7 § lag(1997:736) om 
färdtjänst 

Biståndshandläggare Biståndsenheten 

16.2 Beslut i fråga om tillstånd till riksfärdtjänst 5 § lag (1997:735) om 
riksfärdtjänst 

Biståndshandläggare Biståndsenheten 
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17. FAMILJERÄTTSLIGA ÄRENDEN 

 
  

ÄRENDE 
 

Lagrum/annan 
bestämmelse 

 

Delegat/kommentar 

17.1 Godkännande av faderskapsbekräftelse, S-protokoll 1 kap. 4 § FB 
1 kap. 9 § FB 

Kommunvägledare 

17.2 Fastställelse av föräldraskap, FÖR-protokoll 1 kap. 4 § FB 
1 kap. 9 § FB 

Kommunvägledare 

17.3 Godkännande av MF-protokoll och EN-protokoll 1 kap. 4 § FB 
1 kap. 9 § FB 

Socialsekreterare Barn och unga 

17.4 Beslut i fråga om vidtagande av åtgärder i anledning av fastställande av 
faderskap/föräldraskap 

2 kap. 1,4-6, 8 och 9 §§ 
FB 
jfr. 10 kap. 5 § SoL 

Socialsekreterare Barn och unga 

17.5 Beslut i fråga om att lägga ned påbörjad utredning om faderskap 2 kap. 7 § FB Kan endast delegeras till utskott. Beslut 
fattas av socialnämndens individutskott 

17.6 Beslut i fråga om att inte påbörja utredning enligt 2 kap 9 § FB eller att lägga ned 
sådan påbörjad utredning. 

2 kap. 9 § FB Kan inte delegeras till utskott. 

17.7 Beslut i fråga om att väcka och föra talan i mål om faderskap 3 kap. 5, 6 och 8 §§ FB 
jfr. 10 kap. 5 § SoL 

Socialsekreterare Barn och unga 
 

17.8 Beslut i fråga om att väcka och föra talan i mål om föräldraskap 3 kap. 14 § FB Kan endast delegeras till utskott. Beslut 
fattas av socialnämndens individutskott 

17.9 Beslut i fråga om överflyttning/mottagande av ärende angående 
faderskapsutredning 

2 kap. 3 § FB Kan inte delegeras till utskott.  

17.10 Beslut i fråga om att godkänna föräldrars avtal om vårdnad, boende och umgänge 6 kap. 6 § 2 st, 
14 a § 2 st, 
15 a § 3 st. samt 
17 a § FB 

Socialsekreterare Barn och unga 
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ÄRENDE 

 

Lagrum/annan 
bestämmelse 

 

Delegat/kommentar 

17.11 Beslut i fråga om umgängesstöd (yttrande till rätten samt att utse person att 
medverka vid umgänget) 

6 kap. 15 c § FB Socialsekreterare Barn och unga 

17.12 Beslut i fråga om att utse person att verkställa utredning i mål eller ärende om 
vårdnad, boende eller umgänge 

6 kap. 19 § FB Socialsekreterare Barn och unga 

17.13 Beslut i fråga om att lämna upplysningar till rätten i mål eller ärende om vårdnad, 
boende eller umgänge 

6 kap. 19 och 20 §§ FB Socialsekreterare Barn och unga 

17.14 Beslut i fråga om att godkänna avtal om att underhållsbidrag för framtiden ska 
betalas med ett engångsbelopp eller för längre perioder än tre månader 

7 kap. 7 § FB Socialsekreterare Barn och unga 
 

17.15 Beslut i fråga om medgivande att ta emot ett barn med hemvist utomlands i syfte 
att adoptera barnet 

6 kap. 6 och 12 §§ SoL Kan endast delegeras till utskott. Beslut 
fattas av socialnämndens individutskott 

17.16 Beslut i fråga om att återkalla ett medgivande till adoption 6 kap. 13 § SoL Kan endast delegeras till utskott. Beslut 
fattas av socialnämndens individutskott 

17.17 Beslut om att lämna samtycke till att adoptionsförfarandet får fortsätta 6 kap. 14 § SoL Socialsekreterare Barn och unga 

17.18 Beslut om att ej lämna samtycke till att adoptionsförfarande får fortsätta 6 kap. 14 § SoL Kan endast delegeras till utskott. Beslut 
fattas av socialnämndens individutskott 

17.19 Beslut i fråga om förlängning av utredningstid för att pröva frågan om samtycke 
eller inte samtycke till adoptionsförfarande 

6 kap. 14 § SoL Kan endast delegeras till utskott. Beslut 
fattas av socialnämndens individutskott 

17.20 Beslut i fråga om att utse en utredare i adoptionsärenden 4 kap. 14 § FB Enhetschef Barn och Unga 

17.21 Beslut i fråga om att väcka talan alternativt göra anmälan/ansökan hos domstol i 
fråga om särskild förordnad vårdnadshavare 

6 kap. 7, 8 och 10c §§ FB Kan endast delegeras till utskott. Beslut 
fattas av socialnämndens individutskott 

17.22 Beslut i fråga om yttrande till rätten eller till överförmyndare i ärende om 
förordnande av godmanskap eller förvaltarskap 

11 kap. 16 § 2 och 3 st. 
FB 

Socialsekreterare Barn och unga 
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ÄRENDE 

 

Lagrum/annan 
bestämmelse 

 

Delegat/kommentar 

17.23 Beslut i fråga om framställning eller ansökan till domstol om att åtgärd behöver 
vidtas i fråga om vårdnad, umgänge, förmynderskap eller behov av 
målsägandebiträde för ett barn 

5 kap. 2 § SoF Kan endast delegeras till utskott. Beslut 
fattas av socialnämndens individutskott 

17.24 Beslut i fråga om framställan om ändring av betalningsmottagare av barnbidrag 16 kap. 18 § SFB Kan endast delegeras till utskott. Beslut 
fattas av socialnämndens individutskott 

17.25 Beslut i fråga om framställan om ändring av betalningsmottagare av 
underhållsstöd 

16 kap. 19 § SFB Kan endast delegeras till utskott. Beslut 
fattas av socialnämndens individutskott 
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18. ERSÄTTNING FRÅN ENSKILD, ÅTERKRAV M.M. 
 

  

ÄRENDE 
 

Lagrum/annan 
bestämmelse 

 

Delegat/kommentar 

18.1 Beslut i fråga om ersättning från den enskilde vårdtagaren när bistånd ges i form av 
plats i hem för vård eller boende, i familjehem eller i annat permanent boende 
(vuxna) 

8 kap. 1 § 1 st. SoL, 
6 kap. 1 § SoF 

Socialsekreterare Vuxenenheten  
Avgiftshandläggare 

18.2 Beslut i fråga om ersättning från föräldrar vars barn är under 18 år och får 
omvårdnad i ett annat hem än det egna 

8 kap. 1 § 2 st. SoL, 
6 kap. 2 § SoF, 
20 § LSS, 5 § LSSF 

Socialsekreterare Barn och unga  
Avgiftshandläggare (LSS) 

18.3 Beslut i fråga om ersättning från enskild som får bistånd i form av, hemtjänst, 
trygghetslarm, tillfällig vistelse i särskilt boende SoL, dagverksamhet SoL, 
ledsagning SoL, permanent plats i särskilt boende SoL, kost, transport avliden 

8 kap. 1 § 2 st. SoL, 
4 kap 1 § och 2 § SoL. 

5 kap, 5 §, 2 st SoL 
5 kap, 7 §, 3 st SoL 
7 kap, 1 §, 2 st SoL 

Avgiftshandläggare 

18.4 Beslut i fråga om att återkräva bistånd enligt 4 kap 1 § och 2 § SoL 4 kap 1 § och 2 § SoL. 
9 kap. 1 och 2 §§ SoL 

Enhetschef Vuxenenheten 

18.5 Beslut i fråga om att föra talan hos förvaltningsrätten om ersättning för ekonomisk 
hjälp som avses i 9 kap 1 § och 2 § SoL samt för kostnader som kommunen haft 
enligt 8 kap 1 § 1 och 2 st. SoL 

8 kap. 1 §, 1-2 st SoL 
9 kap. 1 §, 1-2 st SoL 
9 kap. 3 § SoL 

Socialchef 

18.6 Beslut i fråga om att helt eller delvis efterge ersättningsskyldighet som avses i 8 kap 
1 § SoL samt 9 kap 1 och 2 §§ SoL 

8 kap. 1 §, 1-2 st SoL 
9 kap. 1 §, 1-2 st SoL 
9 kap. 4 § SoL 
19 § LSS 

Enhetschef Barn och Unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Administrativ chef 

18.7 Beslut i fråga om att helt eller delvis efterge ersättningsskyldighet som avses i 17 
kap. 1 och 8 § hälso- och sjukvårdslagen 

17 kap.1 och 8 § HSL Administrativ chef 

18.8 Beslut i fråga om att höja eller sänka minimibeloppet 8 kap. 8 § SoL Administrativ chef 
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19. YTTRANDEN I INDIVIDÄRENDEN, UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER UNDERRÄTTELSER M.M. TILL DOMSTOL, ANNAN MYNDIGHET 

 

  

ÄRENDE 
 

Lagrum/annan 
bestämmelse 

 

Delegat/kommentar 

19.1 Yttrande till allmän domstol angående överlämnande för vård då den som begått 
brottslig gärning kan bli föremål för vård enligt LVM 

31 kap. 2 § BrB Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Barn och unga 

19.2 Yttrande till allmän domstol då den som begått brott får dömas till ungdomsvård 
om han eller hon har behov av vård eller annan åtgärd enligt SoL eller LVU 

32 kap. 1 och 2 §§ BrB Socialsekreterare Barn och unga 

19.3 Yttrande till åklagarmyndighet i ärenden där person under 18 misstänks för brott 11 § LUL Socialsekreterare Barn och unga 

19.4 Underrättelse till åklagarmyndigheten om den unges misskötsamhet av 
ungdomsvård och ungdomstjänst 

12 kap. 8 § SoL 
32 kap. 4 § BrB 
30 b § LUL 

Socialsekreterare Barn och unga 

19.5 Begäran om polisutredning samt yttrande i fråga om betydelsen av en utredning 
enligt 31 LUL 

31 § och 34 § LUL Enhetschef Barn och unga 

19.6 Framställan till åklagarmyndighet om prövning hos domstol huruvida den unge har 
begått brottet (bevistalan) 

38 § LUL Enhetschef Barn och unga 

19.7 Beslut i fråga om yttrande till åklagarmyndighet vid åtalsprövning 46 § LVM Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Barn och unga 

19.8 Yttrande till Transportstyrelsen i körkortsärenden 3 kap. 8 § samt 5 kap 2 § 
körkortsförordningen 
(1998:980) 

Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 

19.9 Yttrande till behörig myndighet i samband med överlämnande av ansökan om 
offentligt biträde 

3 § 3 st. lagen 
(1996:1620) om offentligt 
biträde, 
t.ex.39 § LVU 
16 § LVU 

Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 

19.10 Yttrande till passmyndighet vid utfärdande av pass utan vårdnadshavarens 
medgivande för barn under 18 år 

3 § passförordningen 
(1979:664) 

Enhetschef Barn och unga 
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ÄRENDE 
 

Lagrum/annan 
bestämmelse 

 

Delegat/kommentar 

19.11 Yttrande till domstol i ärende om namnbyte 44-45 §§ 
Lag om personnamn 
(2016:1013) 

Socialsekreterare Barn och unga 

19.12 Yttrande till åklagare eller upplysningar till socialnämnd i annan kommun då talan 
om äktenskapsskillnad förs av åklagare 

5 kap. 5 § 3 st. ÄktB Socialsekreterare Barn och unga 

19.13 Lämna ut uppgifter om utlännings personliga förhållanden 17 kap. 1 § 
utlänningslagen 

Samtliga enhetschefer Vård- och 
omsorgskontoret 

19.14 Pröva om handling kan lämnas ut avseende personuppgifter till statliga 
myndigheter avseende forskningsändamål 

12 kap. 6 § SoL Samtliga enhetschefer Vård- och 
omsorgskontoret 

19.15 Beslut i fråga om utlämnande av uppgift på begäran av smittskyddsläkare 6 kap. 9 § 
smittskyddslagen 
(2004:168) 

Samtliga enhetschefer Vård- och 
omsorgskontoret 

19.16 Anmälan till smittskyddsläkare att person ej följer särskilda förhållningsregler 6 kap. 12 § 
smittskyddslagen 
(2004:168) 

Samtliga enhetschefer Vård- och 
omsorgskontoret 

19.17 Beslut i fråga om att polisanmäla misstanke om vissa brott som riktar sig mot 
underåriga 

12 kap. 10 § SoL, 
10 kap. 21-23 §§ 
OSL 

Enhetschef Barn och unga 

19.18 Framställning till domstol om att en underårig är i behov av målsägandebiträde. 5 kap. 2 § SoF Enhetschef Barn och unga 

19.19 Beslut i fråga om att polisanmäla misstanke om brott enligt bidragsbrottslagen 6 § Bidragsbrottslagen Områdeschef Myndighet 

19.20 Beslut i fråga om ansökan om betalningsföreläggande och handräckning samt 
överlämnande av mål till allmän domstol angående obetalda hyror för 
socialtjänsten bostäder 

1, 3 och 33 §§ 
Lag om betalnings- 
föreläggande och 
handräckning 

Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 

19.21 Beslut i fråga om framställan till Försäkringskassan/CSN om ändring av 
betalningsmottagare av allmänt barnbidrag/studiestöd 

106 kap. 6 § SFB, 
2 kap. 33 § 2 st. 
Studiestödsförordningen 
(2000:655) 

Socialsekreterare Barn och unga 
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ÄRENDE 
 

Lagrum/annan 

bestämmelse 

 

Delegat/kommentar 

19.22 Yttrande till IVO i ärende om överflyttning av ärende enligt 2 a kap 11 § SoL 2 a kap. 11 § SoL Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 

19.23 Yttrande till förvaltningsdomstol i ärende om överklagande av IVOs beslut om 
överflyttning av ärende enligt 2 a kap 11 § SoL 

2 a kap. 11 § SoL, 
16 kap. 4 § SoL 

Områdeschef Myndighet 

19.24 Lämna uppgifter till kontrollmyndighet djurskydd och Polismyndighet om djur 
påträffats som tydligt utsätts för vanvård eller misshandel, eller uppenbart visar 
symptom på sjukdom eller är allvarligt skadat (Lex Maja) 

10 kap. 20 a § OSL Samtliga enhetschefer Vård- och 
omsorgskontoret 
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20. YTTRANDEN, I VERKSAMHETSÄRENDEN, UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER UNDERRÄTTELSER M.M. TILL DOMSTOL, ANNAN MYNDIGHET 

 

  

ÄRENDE 
 

Lagrum/annan 
bestämmelse 

 

Delegat/kommentar 

20.1 Yttrande till IVO i ärende där IVO utövar sin tillsyn över kommunens socialtjänst. 13 kap. 2 och 
5 §§ SoL 

Områdeschef Myndighet 
Områdeschef Utförare 

20.2 Yttrande i ärende där allmänheten framfört klagomål på kommunal myndighet till 
Justitieombudsmännen, JO. (JO-anmälan) 

 Områdeschef Myndighet 
Områdeschef Utförare 

20.3 Yttrande till förvaltningsdomstol i ärende rörande särskild avgift för ej inom skälig 
tid verkställda beslut 

16 kap. 
6 a-g §§ SoL 

Områdeschef Myndighet 
Områdeschef Utförare 

20.4 Yttrande med anledning av remiss, dock ej till kommunfullmäktige  Socialchef 

20.5 Yttrande till försvarsmakten, efter samtycke från den enskilde Hemvärnsförordningen 
(1997:146) 

Områdeschef Myndighet 
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21. ÖVERKLAGANDEN 
 

  

ÄRENDE 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 

Delegat/kommentar 

21.1 Beslut i fråga om att omprövning ska ske samt omprövning i sak 
 

Samtliga myndighetsenheter 

37 § FL 
38 § FL 

 
  Enhetschef Barn och unga  
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 

21.2 Beslut i fråga om att överklagande kommit in i rätt tid samt avvisande av överklagande 
som kommit in för sent 

 

Samtliga myndighetsenheter 

45 § FL  
  Enhetschef Barn och unga  
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 

21.3 Beslut i fråga om att överklagande av socialnämndens beslut kommit in i rätt tid 45 § FL Socialchef 

21.4 Yttrande till förvaltningsrätt eller kammarrätt med anledning av överklagat beslut  
 
Samtliga myndighetsenheter 

   
Enhetschef Barn och unga  

  Enhetschef Vuxenenheten 
  Enhetschef Biståndsenheten  

21.5 Beslut i fråga om överklagande och yrkande om inhibition när förvaltningsrätt eller 
kammarrätt ändrat nämndens beslut och detta beslut ursprungligen fattats av 
handläggare eller enhetschef 

 

Biståndsbeslut inom Biståndsenheten  
Biståndsbeslut inom Barn och Unga  
 
Biståndsbeslut inom Vuxenenheten 

16 kap. 3 § SoL  
 
 
Socialnämnden 
Ordförande enligt jourlista  
 
Delegat i det ursprungliga beslutet, efter 
samråd med överordnad chef 
 21.6 Beslut i fråga om att överklaga Migrationsverkets beslut om statlig 

ersättning för flyktingmottagande 
 Områdeschef Myndighet 

21.7 Beslut i fråga om att överklaga IVOs beslut om överflyttning av ärende 2 a kap. 11 § SoL, 
16 kap. 4 § SoL 

Områdeschef Myndighet 
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22. ÄRENDEN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN 

 
  

ÄRENDE 
 

Lagrum/annan 
bestämmelse 

 

Delegat/kommentar 

22.1 Beslut i fråga om att till överförmyndaren anmäla att behov av god man/förvaltare/ 
förmyndare föreligger 

5 kap. 3 § 1 p SoF, 
15 § 6 p. LSS, 
10 kap. o 11 kap. FB 

Socialsekreterare Barn och Unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 

22.2 Beslut i fråga om att till överförmyndaren anmäla att behov av god man/förvaltare/ 
förmyndare inte längre föreligger 

5 kap. 3 § 2 p. SoF, 
15 § 6 p. LSS, 
10 kap. o 11 kap. FB 

Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 

22.3 Beslut om anmälan till överförmyndaren om förhållanden beträffande förvaltningen 
av underårigs egendom 

5 kap. 3 § 3 p. SoF Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 

22.4 Beslut i fråga om att anmäla till överförmyndare 
 

- att god man eller förvaltare enligt föräldrabalken bör förordnas för underårig 
 

- att underårig inte längre bör ha förvaltare, eller 
 

- att det föreligger sådana förhållandens om talar för att en förälder inte 
kommer att förvalta sitt underåriga barns egendom på ett betryggande sätt 

5 kap. 3 § SoF Socialsekreterare Barn och unga 
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23. LEX SARAH 
 

  

ÄRENDE 
 

Lagrum/annan 
bestämmelse 

 

Delegat/kommentar 

23.1 Beslut i fråga om att starta/avsluta utredning om allvarliga missförhållanden eller 
risk för allvarliga missförhållanden i omsorgen rörande enskild, socialtjänst och LSS 
(lex Sarah) 

14 kap. 6 § SoL, 
24 e § LSS 

Socialt ansvarig socionom 

23.2 Beslut i fråga om anmälan till IVO om allvarliga missförhållanden eller risk för 
allvarliga missförhållanden i omsorgen rörande enskild (lex Sarah) 

14 kap. 7 § SoL 
24 f § LS 

Socialchef 
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24. HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, LEX MARIA 
 

  

ÄRENDE 
 

Lagrum/annan 
bestämmelse 

 

Delegat/kommentar 

24.1 Beslut i fråga om att upprätta särskild anmälan till nämnd då en patient i samband 
med vård eller behandling inom nämndens verksamhetsområde drabbats av eller 
utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom 

4 § 1 st. 3 p HSL Medicinskt ansvarig sjuksköterska, 
Medicinskt ansvarig för rehabilitering 

24.2 Beslut i fråga om anmälan till IVO om allvarlig skada resp. risk för allvarlig skada 
inom hälso- och sjukvården (lex Maria) 

3 kap. 5 och 6 §§ 
patientsäkerhets- 
lagen (2010:659), 
SOSFS 2005:28 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, 
Medicinskt ansvarig för rehabilitering 



53  

25. DÖDSBOÄRENDEN 
 

  

ÄRENDE 
 

Lagrum/annan 
bestämmelse 

 

Delegat/kommentar 

25.1 Beslut i fråga om att göra dödsboanmälan till 
Skatteverket. 

20 kap. 8a § ÄB Avgiftshandläggare 

25.2 Beslut i fråga om provisorisk förvaltning. 18 kap. 2 § ÄB Avgiftshandläggare 

25.3 Beslut i fråga om att överlämna förvaltning och avveckling 
till dödsbodelägare. 

18 kap. 1 § ÄB Avgiftshandläggare 

25.4 Beslut i fråga om att överlämna förvaltning och avveckling 
till Allmänna arvsfonden. 

18 kap. 1 § ÄB Avgiftshandläggare 

    

25.5 Beslut i fråga om att överlämna förvaltning och avveckling till god man för 
bortavarande 

18 kap. 1 § ÄB Avgiftshandläggare 

25.6 Beslut i fråga om att föranstalta om bouppteckning 20 kap. 2 §, 2 st. 
ÄB 

Avgiftshandläggare 

25.7 Beslut i fråga om att förvalta och avveckla dödsboet  Avgiftshandläggare 

25.8 Beslut i fråga om att ordna med gravsättning 5 kap. 2 § 
Begravningslagen 
(1990:1144) 

Avgiftshandläggare 

 
 

 
Bilaga 

 
Förordnande av beslutanderätt enligt LVU och LVM (så kallad kompletterande beslutanderätt) SN-2021/201 
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Handläggare 
Emir Subasic 

Tjänsteskrivelse 
2022-11-21 

Diarienummer 
SN- 2022/233 

Administrativ chef 

Informationshanteringsplan för Socialnämnden 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden antar Informationshanteringsplan för socialnämnden. 
2. Socialnämnden upphäver tidigare arkiv- och dokumenthanteringsplan för 

socialnämnden med diarienummer KS-2005/53.
3. Socialnämnden antar Informationshanteringsplan för kommunstyrelsen, antagen av 

kommunstyrelsen 2022-11-07, med diarienummer KS-2022/542.

Sammanfattning av ärendet 

Informationshanteringsplanen ett redskap för att uppfylla tryckfrihetsförordningens, 
offentlighets- och sekretesslagens och arkivlagens villkor för allmänhetens rätt till insyn i 
myndigheternas verksamhet. Enligt arkivlagen § 6, punkt 1 ska alla myndigheter organisera 
arkivet på ett sådant sätt att rätten att ta del av allmänna handlingar underlättas. Med 
myndigheter avses kommunens nämnder, styrelser och bolagsstyrelser. Enligt föreskrifter 
om arkivvården  i Knivsta kommun  KS-2018/661, fastställd av kommunfullmäktige den 13 
februari 2019 ska varje nämnd ta fram och anta en informationshanteringsplan. 

Bakgrund 

En informationshanteringsplan ska redovisa samtliga handlingstyper som förekommer inom 
en organisation. Av informationshanteringsplanen framgår vilken information som ska 
bevaras (arkiveras för all framtid) och vilken som ska gallras (förstöras). Det framgår också 
när gallring ska ske och hur myndighetens information ska förvaras och om de innehåller 
sekretesskyddade uppgifter. Genom att följa planen ska myndigheten vara säker på att dess 
allmänna handlingar hanteras på ett korrekt och tillfredställande sätt. 
Informationshanteringsplanen underlättar även allmänhetens rätt till insyn i myndighetens 
verksamhet. 

Knivsta kommuns informationshanteringsplaner bygger på att varje nämnd redovisar sina 
kärnprocesser och antar, förutom sin egen informationshanteringsplan, kommunstyrelsens 
informationshanteringsplan för de styrande och stödjande processerna.  

Ekonomisk konsekvensanalys 

Beslutet innebär ingen ekonomisk konsekvens. 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
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Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-11-21 
Informationshanteringsplan för socialnämnden  

Arkiv och dokumenthanteringsplan för socialnämnden  

Informationshanteringsplan för kommunstyrelsen antagen 2022-11-07 

Informationshanteringsplan för kommunstyrelsen 

 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Socialchef 

Områdeschef myndighet 

Områdeschef utförare 

Kvalitets- och utvecklingschef 

Administrativ chef 

Kommunarkivarie 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej  

 

Förklara oavsett svar. 

Barn bedöms inte påverkas av en ny informationshanteringsplan. 

 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Handläggare 
Stella Vallgårda 

Tjänsteskrivelse 
2022-11-22 

Diarienummer 
SN-2022/236 

   

 

 

Socialnämnden 

Revidering av socialnämndens sammanträdestider 2023 

 

Förslag till beslut 

Socialnämndens sammanträdestider 2023 revideras enligt förslag.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Sammanträdesplaneringen revideras för att underlätta övergången till den nya 
socialnämnden. Ett sammanträdestillfälle läggs till den 12 januari 2023 för att utse 
individutskottets ledamöter. Individutskottets första sammanträdestillfälle flyttas från den 12 
januari 2023 till den 26 januari 2023.  

 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Det reviderade förslaget innefattar ett ytterligare sammanträdestillfälle. Detta kommer ske i 
samband med en utbildningsdag för den nytillträdda socialnämnden och därför är den 
ekonomiska konsekvensen marginell.  

 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys gjord enligt checklista.  

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-11-22 

Socialnämndens sammanträdestider, reviderade  

 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Socialchef 

Enhetschefer på vård- och omsorgskontoret 

Tillträdande socialnämnd 

 

Catrin Josephson, 

socialchef  
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Beslutet rör endast tider för när socialnämnden och dess utskott sammanträder.  

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Socialnämndens tidplan 2023 

2022-xx-xx 

 

Socialnämndens individutskott 
(torsdagar kl. 8.45) 

Presidieberedning 
(torsdagar) kl. 10.00 

Socialnämnd 
(torsdagar) kl. 8.45 

 5 januari  12 januari  

26 januari  26 januari 10 februari 

16 februari   

9 mars 9 mars 23 mars 

20 april 20 april 4 maj 

1 juni 1 juni 14 juni (Onsdag 10.00) 

14 juni (onsdag)   

17 augusti 17 augusti 31 augusti 

21 september 21 september 5 oktober 

12 oktober   

9 november  9 november  23 november 

30 november 30 november 14 december 
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