KALLELSE
2020-01-23

Sammanträde med socialnämnden
Dag och tid:
Plats:

Torsdag 30 januari, kl. 8.30.
Kommunhuset, sal Kvallsta.

Förhinder: Ledamot som är förhindrad att tjänstgöra vid sammanträdet kan e-posta
meddelande om förhinder till josefin.lindstrom@knivsta.se.
Obs! Slutet sammanträde
Observera att sammanträdet är slutet under punkten 12 eftersom ärendet innebär
myndighetsutövning och omfattas av sekretess. Under denna tid har endast de
förtroendevalda och föredragande/ansvariga tjänstemän rätt att delta i sammanträdet.

Dagordning
1. Upprop
2. Justering av protokoll
3. Godkännande av dagordning samt cirkulerande av delegationsbeslut

Informationsärenden
4. Utbildningspass – Flyktingmottagande och integration
Catrin Josephson, socialchef, informerar.
5. Information om effektiv och nära vård
Ida Gråhed, närvårdsstrateg, informerar.
6. Information om Medborgarrådet
Hanne Natt och Dag, kommunikationschef, informerar.
7. Aktuellt från förvaltningen
a) Barn och unga (Katja Holmqvist, områdeschef myndighet)

Beslutsärenden
8. Intern kontrollplan för socialnämndens verksamheter 2020
SN-2020/24
Tjänsteskrivelse 2020-01-13
Intern kontrollplan 2020 för socialnämnden, förslag 2020-01-13
Handläggare: Karin Allard, verksamhetscontroller

9. Ansökan om ekonomiska medel för genomförd äldredag i Knivsta 2019
SN-2019/379
Tjänsteskrivelse 2020-01-10
Ansökan, 2019-10-24
Handläggare: Catrin Josephson, socialchef
10. Revidering av socialnämndens delegationsordning
SN-2020/25
Tjänsteskrivelse 2020-01-14
Socialnämndens delegationsordning, förslag 2020-01-14
Handläggare: Emir Subasic, administrativ chef
11. Anmälan av delegationsbeslut
-

Lista över diarieförda delegationsbeslut 2019-12-05–2020-01-22.
Protokoll från socialnämndens individutskott 2019-12-12.
Protokoll från socialnämndens individutskott 2019-12-20.
Protokoll från socialnämndens individutskott 2020-01-15.
Delegationslista ur Siebel; beviljade insatser SoL, LSS, färdtjänst 2019-12-01–201912-31.
Delegationslista ur Procapita; IFO-beslut 2019-12-01–2019-12-31.

Lista över diarieförda delegationsbeslut 2019-12-05–2020-01-22 ingår i utskicket. De andra
delegationslistorna cirkulerar under sammanträdet, förutom protokollen från socialnämndens
individutskott på grund av sekretess.
12. Faderskapsutredning enligt föräldrabalken (sekretess)
Utredning 2020-01-07
Handlingarna skickas inte ut per mejl, utan kommer med posten.
Observera att ärendet innebär myndighetsutövning och behandlas på slutet sammanträde på
nämnden.

Välkomna
Kerstin Eskhult, ordförande

Åsa Himmelsköld
För Tjänsteledningen HSVO
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Inriktning för vårdcentrumutvecklingen i Uppsala län
1 Det är nödvändigt att ställa om hälsosystemet i länet
Uppsala län står inför stora utmaningar. Fram till 2030 väntas befolkningen öka till 430 000
invånare. Detta skapar möjligheter som fler jobb och högre skatteintäkter men ökar även
behovet av vård, stöd och omsorg. Då länet främst väntas växa i de äldre åldersgrupperna,
som traditionellt sett har ett större vårdbehov, skulle antalet vårdtillfällen stiga relativt
dramatiskt. Om dagens vårdstruktur och arbetssätt inte förändras så innebär detta bl.a. att
antalet vårdtillfällen vid länets sjukhus skulle öka.
Diagram: Prognos för vårdtillfällen 2028 och 2038 med dagens vårdkonsumtion (antal)

Källa: Region Uppsalas beslutstöd, Regionkontorets beräkningar maj 2019

Den demografiska utvecklingen innebär även att andelen invånare i arbetsför ålder minskar,
vilket i sin tur innebär att det i framtiden inte blir möjligt att rekrytera medarbetare till vård
och omsorg på samma sätt som idag.
Prognostiserade befolkningsförändringar

Bild från SKL
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Behandlingsresultaten för många sjukdomstillstånd är mycket goda i en internationell
jämförelse. Ett gott exempel är hjärtsjukvården där antalet personer som drabbas av
hjärtinfarkt och antal dödsfall efter infarkt minskat stadigt sedan 2002. Samtidigt finns
utmaningar när det gäller tillgänglighet, samskapande, ojämlikhet i hälsa och kontinuitet
liksom bristande samverkan över organisatoriska gränser. Utvecklade behandlingsmetoder
som kan rädda liv medför ofta livslånga behov av stöd och omsorg från såväl kommuner som
regioner. Omkring 74 000 personer hade någon verkställd insats enligt lagen (1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, den 1 oktober 2018, visar Socialstyrelsens
register.
Även om folkhälsan i sin helhet har förbättrats under de senaste decennierna och de allra
flesta uppger att de har en bra eller mycket bra hälsa så gäller det inte den psykiska hälsan.
Den psykiska ohälsan i form av oro, ångest och sömnproblem har tvärtom ökat under de
senaste 20 åren. En förbättring av den psykiska hälsan är möjligt, men kräver ett arbete som
bedrivs uthålligt och långsiktigt över hela välfärdsområdet. SOU 2018:90.
Nästan halva befolkningen har en kronisk sjukdom och en fjärdedel av befolkningen har två
sjukdomar eller fler. Med en allt äldre befolkning kommer fler att drabbas av kroniska
sjukdomar och fler kommer att leva allt längre med kronisk sjukdom. Vissa personer har
mindre besvär till följd av sin sjukdom, medan andra påverkas i högre grad dagligen genom
hela livet. Personer med kronisk sjukdom står för 80–85 procent av sjukvårdskostnaderna. Det
är en stor del av all vård. En hög andel kroniska sjukdomar, följdsjukdomar och biverkningar
kan förebyggas enligt rapporten Stöd på vägen från Vårdanalys.
Pressen på de offentligt finansierade välfärdssystemen kommer därmed att öka samtidigt som
möjligheterna till resursförstärkningar är begränsade. Som en följd kommer trycket på
förmågan att effektivisera såväl inom länets kommuner som i regionen att öka. Ökade krav på
effektivisering förutsätter att ansvariga huvudmän genomför en omställning av
hälsosystemen. Flera statliga utredningar pekar ut en riktning mot mer vård nära och samtidigt
behov av mer koncentration av viss vård. De flesta regioner och kommuner i landet arbetar
just nu tillsammans för en utveckling mot god och nära vård.
2 Målbild och strategier för Effektiv och nära vård 2030
För att hälso- och sjukvården och omsorgen ska vara fortsatt effektiv och av hög kvalitet,
samt kunna möta den demografiska utvecklingen och invånarnas behov på ett bättre sätt,
krävs en omställning i hela vårdkedjan. Utredningen Samordnad utveckling för god och nära
vård (SOU 2017:01) är ett första steg i en stor system- och strukturförändring av den svenska
hälso- och sjukvården. Utredningen bygger på förslagen från Effektiv vård (SOU 2016:2) och
ska stödja regioner, berörda myndigheter och organisationer i arbetet med att samordnat
utveckla en modern, jämlik, tillgänglig effektiv hälso- och sjukvård med fokus på
primärvården. Primärvård i lagstiftarens mening är en vårdnivå som har både kommuner och
landsting som huvudman (SOU 2018:39). Kommunerna ansvarar för en stor del av den nära
vården och därmed är det viktigt att omställningen genomförs tillsammans över
huvudmannagränserna.
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Målbilden för Region Uppsalas omställning innebär en nära vård som bygger på kontinuitet
och hög tillgänglighet. Vården är effektiv när den utförs på rätt nivå, med rätt kompetens och
med kontinuitet. Utgångspunkten är ett förebyggande och hälsofrämjande arbete i samverkan
mellan regionen och länets kommuner samt andra aktörer. Vården bygger på samskapande
och tillit där patienter, brukare och anhöriga involveras som jämlika partners och experter i
vården. Målbilden tar avstamp i den strategi för närvårdssamverkan som beslutats av Region
Uppsala och länets kommuner. Strategin handlar i korthet om att samverkan mellan Region
Uppsala och länets kommuner inom hälsa, stöd, vård och omsorg ska bidra till helhetssyn,
långsiktighet och styrning av verksamheter utifrån individens behov samt bidra till att
gemensamma resurser används på bästa sätt.
Förutom strategin för närvårdssamverkan finns ytterligare strategier för att nå målbilden och
flera av dem kan med fördel genomföras i samverkan med andra aktörer:
 Förnyad vårdstruktur
 Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling
 Nya kompetenser och arbetssätt
 Digitalisering
 Forskning för en god och nära vård
 Utvecklad styrning och uppföljning
 Hållbara ekonomiska förutsättningar
 Kommunikation utifrån invånarnas perspektiv
 Effektiv fastighetsutveckling
3 Fattade beslut inom Region Uppsala och genomförande i samverkan
Regionfullmäktige beslutade vid sammanträdet i juni 2018 att ställa sig bakom målbild och
strategier i rapporten ”Effektiv och nära vård 2030”. Då förslagen för att nå målbilden innebar
vidare utredningar och ställningstaganden återkom regiondirektören i oktober 2018-med
bearbetade förslag och konsekvenser utifrån målbild och strategier samt förslag till
förändringar i fastighetsinvesteringsplanen inför 2020–2029. Utskottet för hälso- och sjukvård
utsågs till politisk styrgrupp och tar därmed ställning till förslag löpande i enlighet med en
fastställd uppdragsplan för omställningsarbetet.
Vid regionstyrelsens sammanträde i februari 2019 tog styrelsen ställning till konkretiserade
förslag inför regionplan och budget 2020-2022. Beslut om uppdrag för att förbättra barn och
ungas psykiska hälsa behandlades av utskottet för hälso- och sjukvård i februari 2019. En
lägesrapport lämnades till utskottet i maj och slutrapport redovisades till utskottet för hälsooch sjukvård och regionstyrelsen i augusti 2019. Beslut om att utöka uppdraget till att även
omfatta vuxna fattades i utskottet för hälso- och sjukvård, sjukhusstyrelsen och vårdstyrelsen i
juni 2019. Arbetet genomförs integrerat i omställningsarbetet. Effektiv och nära vård 2030
bedrivs som ett storskaligt förändringsarbete och är ett av regionens strategiska mål i
regionplan och budget. https://www.regionuppsala.se/effektivochnaravard2030
Genomförandet av effektiv och nära vård har varit föremål för dialoger och gemensamt arbete
inom ramen för länets samverkansstruktur och vid länets gemensamma omvärldsdagar.
Inriktning och vägval har inför beslut inom regionen diskuterats i tjänstemannaledningen och
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i det politiska samrådet för hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO). Omställningen är också ett
prioriterat område för Regionalt Forum. Information om länets samverkan finns här
https://www.regionuppsala.se/sv/Extranat/Samarbetsprojekt/Vard-i-samverkan/Organisation/ .
Vårdcentrumutvecklingen är den mest komplexa förändringen i strategin för en förnyad
vårdstruktur och där det sannolikt finns störst potential i att bedriva närvård i samverkan med
den gemensamma strategin för närvårdssamverkan som utgångspunkt. Arbetet startades upp i
slutet av 2018 och bedrivs i projektform med bred representation från Region Uppsala och
länets kommuner. Inriktningen har diskuterats löpande vid möten inom ramen för länets
samverkansstruktur.
Vårdcentrumutvecklingen är en del av strategin för förnyad vårdstruktur. Övriga delar av
strategin handlar bland annat om att utreda och föreslå hälsocentralsuppdrag och uppdrag för
närmottagningar. Beslut om det första steget mot Morgondagens elektiva kirurgi beslutades
av utskottet för hälso- och sjukvård och regionstyrelsen i augusti 2019.
Vårdstrukturen 2030

Modifierad bild av vårdstrukturen från rapporten ”Effektiv och nära vård 2030”

Arbetet med att utveckla vårdcentrum bedrivs stegvis där det första steget handlade om att ta
fram generella kriterier som godkändes av utskottet för hälso- och sjukvård i april 2019. Det
andra steget handlade om fördjupningar och om att integrera det lokala perspektivet. Tre
dialogmöten har genomförts på fyra platser i länet och där samtliga kommuner bjudits in. Det
första mötet handlade om behov, det andra om utbud och det tredje om att ta fram ett
idékoncept. Utgångspunkten för arbetet var de grundläggande kriterierna från den första delen
av arbetet. Projektet har lämnat ett antal rapporter från projektets andra del:

7 (14)






övergripande rapport (Bilaga)
förslag om förstärkt geografiskt hälsouppdrag (Bilaga)
fördjupad analys för utveckling av närvårdsavdelningar (Bilaga)
fyra rapporter från de lokala dialogerna (Bilagor)

Det har lyfts ett flertal relevanta frågeställningar vid de lokala dialogerna bl.a. hur vi kan leda
och styra nätverksbaserade verksamheter i ett vårdcentrum, både på politisk nivå och
tjänstepersonsnivå. Frågan om vem som beställer fastighetsutveckling när flera huvudmän,
förvaltningar, organisationer och nämnder är inblandade är relevant att utreda vidare. Det är
också angeläget att det finns en plan för resursomställningen. Det finns även behov av att ta
fram kriterier för vad som krävs för att en hälsocentral ska kunna ta på sig
samordningsuppdraget för ett vårdcentrum.
4 Region och kommuner behöver fatta gemensamt inriktningsbeslut
Tjänsteledningen för hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO) har framfört behov av att även
kommunerna fattar politiska inriktningsbeslut utifrån målbild och inriktning för effektiv och
nära vård, i synnerhet för de delar där det finns samordningsvinster exempelvis i utvecklingen
av vårdcentrum. Enligt delbetänkandet God och nära vård – Vård i samverkan, SOU 2019:29
tydliggörs betydelsen av att arbeta uthålligt, tillsammans, i riktning mot den gemensamma
målbilden. Enligt utredningen behöver omställningsarbetet förankras brett på ledningsnivå
hos huvudmännen, i såväl politiska som tjänstemannaledningar, och omsättas i egna beslut
och planer som konkretiserar arbetet inom de egna ansvarsområdena. Det är avgörande att det
är förankrat på högsta nivå, men det är inte tillräckligt. Omställningsarbetet måste också
kommuniceras vidare ut i verksamheterna, hela vägen ut till första linjens chefer och deras
medarbetare. Det är också angeläget att ta tillvara idéer och engagemang lokalt.
Hälso- och sjukvårdsutskottet beslutade vid sitt sammanträde den 13 augusti 2019 om att
avvakta med ställningstagande rörande vårdcentrumutvecklingen till dess att föreslagen
inriktning från tjänsteledningen (HSVO) diskuterats i samrådet (HSVO) och regionalt forum
under tidig höst. Såväl samrådet som Regionalt Forum har ställt sig bakom föreslagen
inriktning. Beslut om inriktning fattas sedan av respektive huvudman under hösten 2019.
Utifrån föreslagen inriktning kommer ett konkretiserat underlag tas fram som kan utgöra
beslutsunderlag inför planerings- och budgetprocess 2021 för respektive huvudman. Även här
behöver avstämning ske mellan huvudmännen för att främja samverkan i valda delar. Det kan
även finnas samordningsvinster med statliga myndigheter.
5 Inriktning för utvecklingen av vårdcentrum i länet
Vårdcentrum kan beskrivas som en nod för framtida hälsocentraler i ett geografiskt område.
För att kunna få till stånd en kvalitativ nära vård föreslås att det behövs ett antal platser i länet
till vilka en mer omfattande vård- och omsorgsverksamhet bör koncentreras där medarbetare
från flera huvudmän och organisationer samarbetar nätverksbaserat utifrån invånarnas bästa
och där gemensamma resurser nyttjas effektivt. Inriktningen är att regional och kommunal
hälso- och sjukvård som ingår i en gemensam vårdkedja över huvudmännens ansvarsområden
samt mellan hälso- och sjukvård och social omsorg kan ingå som en integrerad del i ett
vårdcentrum. För att stärka insatser som är långsiktiga och hållbara ingår även ett förstärkt
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geografiskt hälsouppdrag. Prioriterade målgrupper för ett vårdcentrum är patienter med
komplexa behov exempelvis barn och unga med psykisk ohälsa, multisjuka äldre och
patienter med kroniska sjukdomar som sviktar.
Innehållsmässigt kan delar av vad som idag bedrivs vid varje vårdcentral koncentreras till
vårdcentrum och delar av vad som idag bedrivs vid länets sjukhus flyttas ut till vårdcentrum.
Dessa noder ger även kommunerna möjlighet att koncentrera viss verksamhet såväl inom
hälso- och sjukvårdsområdet som inom övriga verksamheter. Det är angeläget att den sociala
sektorn utgör en naturlig del i kommunernas infrastrukturella utveckling i syfte att uppnå
lösningar som ger synergieffekter.

Beskrivning av funktionerna vid ett vårdcentrum.

Modifierad bild från delrapport 1 Generella kriterier för ett vårdcentrum

Syftet med samverkanslösningar är att ge större nytta för länsinvånarna jämfört med om
respektive huvudman utvecklar egna lösningar. Syftet är att få till stånd en kvalitativ,
samordnad och sömlös nära vård som blir jämlik över hela länet och som är tillgänglig hela
dygnet. En äldre patient med flera sjukdomar som sviktar ska kunna tas om hand på ett
vårdcentrum istället för att behöva åka till sjukhuset. Ett barn med psykisk ohälsa som inte
kräver psykiatrins resurser ska kunna tas om hand vid ett vårdcentrum. I vissa fall såsom för
närvårdsplatser innebär det att kommunala och regionala verksamheter bedrivs och
samfinansieras helt integrerat, medan det i andra fall såsom för det förstärkta geografiska
hälsouppdraget kan röra sig om verksamheter som inte är integrerade i lika hög grad, men
som samordnas. Det kan alltså finnas olika grader av samverkansformer för att nå
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synergieffekter. På ett vårdcentrum samarbetar därmed flera olika kompetenser från båda
huvudmännen i team och i nätverk utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Det kan
stimulera till såväl bättre kvalitet som arbetsmiljö. Det kan också stimulera till bättre
forskningsmiljöer.
Utifrån förväntat befolkningsunderlag är inriktningen att det i ett första steg ska finnas
vårdcentrum i Tierp, Östhammar, Enköping och Uppsala kommun. I ett andra steg är
inriktningen att det ska finnas vårdcentrum i Knivsta och Håbo kommun. I Heby och
Älvkarleby är inriktningen att det ska det finnas hälsocentraler med förstärkt geografiskt
hälsouppdrag. Inom vissa områden exempelvis barn och unga med psykisk ohälsa kan det
vara befogat att berörda verksamheter finns geografiskt även i kommuner där det inte finns ett
vårdcentrum. I övrigt knyts Heby kommun till vårdcentrum i Uppsala och Älvkarleby knyts
till vårdcentrum i Tierp.
5.1 Närvårdsavdelning
Målgrupper för en närvårdsavdelning är patienter med behov av slutenvård på
primärvårdsnivå exempelvis multisjuka äldre eller andra patienter med nedsatt allmäntillstånd
där allvarlig psykiatrisk eller somatisk sjukdom uteslutits. I uppdraget ingår bland annat
utredningar, kartläggning av behov, smärtstillande vid frakturer som inte ska opereras,
försämring av kronisk sjukdom och patienter med behov av syrgas.
Inskrivning sker av hemsjukvården, ambulanssjukvård, hälsocentral, jourmottagning, enhet
för vård i hemmet och mobila team samt slutenvården när individens behov inte kan
tillgodoses på annat sätt. Närvårdsavdelningen ska ha öppet dygnet runt och med möjlighet
även till dagvård. Det ska finnas kompetens inom allmänmedicin, geriatrik och internmedicin.
I anslutning till platserna ska det finnas tillgång till akutverksamhet på primärvårdsnivå
inklusive röntgen och laboratorium.
En förutsättning för att få en välfungerande verksamhet utifrån befolkningens behov är att den
drivs integrerat i samverkansform i enlighet med strategin för närvårdssamverkan och att den
finansieras gemensamt av Region Uppsala och berörda kommuner. För närvårdsavdelningen i
Östhammars kommun är fördelningen idag 65 procent för Region Uppsala och 35 procent för
Östhammars kommun. Det finns behov av fortsatt analys av vårdnivå och kostnader under
hösten. Vid dialogen i Uppsala kommun framkom att det sannolikt är mer effektivt att
respektive vårdcentrum inom kommunen kan profileras. Under hösten 2019 kommer vårdnivå
och kostnader att konkretiseras.
5.2 Akutverksamhet, röntgen och laboratorium
Befolkningen ska ha tillgång till akut vård på primärvårdsnivå dygnet runt. Utifrån behovet
och demografiska utvecklingen kan det se olika ut beroende på var i länet ett vårdcentrum är
lokaliserat. För laboratorium behöver vårdnära prover kunna analyseras lokalt. Slätröntgen
ska finnas vid vårdcentrum, men bedömning av bilder görs centralt vid röntgenklinik.
Röntgen ska vara öppen stor del av dygnet och bedömningar ska kunna göras dygnet runt.
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För all röntgenutrustning krävs lokalanpassningar för strålskydd. Stora rekryteringssvårigheter
råder sedan flera år tillbaka för röntgensjuksköterskor, såväl nationellt som regionalt, vilket
eventuellt kan försvåras av geografiskt splittrad verksamhet. Samtidigt finns möjligheten att
mindre enheter kan vara ett mer attraktivt alternativ. Utredning och planering är nödvändig
för att nå maximalt värde av verksamheten. Goda exempel för röntgenverksamhet finns inom
glesbygd i Sverige, t ex i Funäsdalen, där röntgenundersökningar utförs av vårdpersonal för
att sedan distanstolkas av radiologer. Systemen hos olika röntgenleverantörer behöver vara
kompatibla så att bilder finns tillgängliga för alla vårdgivare. Flödet behöver vara effektivt
utan barriärer mellan privata vårdgivare och regionsjukvård. Fördjupad analys behövs och
privat leverantör av röntgenundersökningar vid Samariterhemmet kommer att involveras i
nästa del av projektet som startas upp hösten 2019.
Det finns behov av fortsatt arbete för att kartlägga hur behovet ser ut för befolkningen vid
olika tidpunkter på dygnet. Det finns även behov av att utreda behovet av investeringar och
ekonomiska konsekvenser för att sedan definitivt ta ställning till geografisk placering och
öppettider för röntgen inklusive laboratorieverksamhet och jourverksamhet. Befintliga
jourverksamheter exempelvis beredskapsjourer behöver också ses över.
5.3 Förstärkt geografiskt hälsouppdrag
En stor del av de kroniska sjukdomarna går att förebygga och vid sjukdom kan hälsan
förbättras med mer hälsofrämjande insatser. Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet
lyfts därför fram i målbilden för en mer effektiv och nära vård. Målet om att öka
förutsättningarna för jämlik hälsa i befolkningen i Uppsala län överensstämmer med det
nationella målet för folkhälsopolitiken vilket är att skapa samhälleliga förutsättningar för en
god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en
generation (Prop. 2017/18:249). Effektmålen för projektet är att hälsoläget i befolkningen ska
förbättras i hela länet över tid (2030) samt att åstadkomma ökad kostnadseffektivitet.
Uppdraget innebär i huvudsak att vårdcentrum alternativt hälsocentral med förstärkt
hälsouppdrag i de kommuner där det inte kommer finnas ett vårdcentrum har ett ansvar för ett
strategiskt inriktat hälsoarbete som ska bedrivas i samverkan mellan region och kommun, men
också tillsammans med andra aktörer. Arbetet innebär att en lokal samordnare har ett
planerings- och samordningsansvar för det lokala strategiska hälsoarbetet inom det
avgränsade geografiska området.
Uppdraget är delat i två huvudområden vilka är; samverkan mellan region, kommun och
lokala aktörer samt genomförande av uppsökande hälsofrämjande insatser. Arbetet avser
otillräcklig fysisk aktivitet, ohälsosamma matvanor, riskbruk av alkohol, tobaksbruk,
sömnvanor samt stress. Nivån på uppdraget är hälsofrämjande, det vill säga att stärka eller
bibehålla människors fysiska, psykiska eller sociala välbefinnande. Kompensatoriska insatser
är utgångspunkten vid val av grupper och insatser. Kompensatoriska insatser innebär insatser
för dem som har behov av stöd och som inte får det stöd de behöver. Syftet är att minska
ojämlikhet i hälsa.
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I uppdraget ingår även ett kontinuerligt uppföljningsuppdrag vilket innebär att bevaka
hälsoläget i befolkningen och genomföra en behovsinventering i det geografiska området.
Identifiering av grupper med behov av hälsofrämjande insatser genomförs i dialog mellan
region och kommun samt med andra lokala aktörer. I uppdraget ingår även att ha aktuella
hälsodata som grund för detta ändamål. Uppdraget kommer att kunna kopplas samman med
uppdraget vid framtidens hälsocentraler.
En lokal samordnare arbetar med uppdraget på varje vårdcentrum alternativt på hälsocentral
med förstärkt hälsouppdrag där vårdcentrum inte finns. En regional samordnare arbetar
länsövergripande med att samordna arbetet. De lokala samordnarna skapar ett nätverk för
erfarenhetsutbyte. Det lokala samordningsarbetet föreslås ske inom ramen för
närvårdssamverkan. Delprojektet för förstärkt geografiskt hälsouppdrag har gett konkreta
förslag och där planen är att genomföra två piloter i samverkan med berörda kommuner under
2020. Kostnad för piloterna uppgår till cirka en miljon kronor för 2020 och finns avsatt i
regionplan och budget 2020. Det finns stora möjligheter till samordning av regionala och
kommunala verksamheter samt med övriga aktörer exempelvis statliga myndigheter och
ideella organisationer.
5.4 Insatser för psykisk hälsa för barn och unga vid vårdcentrum
I februari 2019 beslutade utskottet för hälso- och sjukvård om ett uppdrag att utreda och
komma med förslag som förbättrar vården på primärvårdsnivån rörande barn och ungas
psykiska hälsa. Med detta ingångsvärde skulle också en översyn av hela vårdkedjan göras i
syfte att öka tillgängligheten till vård. Kerstin Evelius, tidigare regeringens nationella
samordnare ansvarar för utredningsarbetet inom regionen. Utredningen genomförs inom
ramen för effektiv och nära vård 2030.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) rekommenderar att primärvårdsnivå, eller första
linjen, för barn och unga med psykisk ohälsa ska vara:
 Tillgänglig – där det är enkelt att få hjälp
 Heltäckande – som inte missar någon
 Högkvalitativ – som ger rätt insats i rätt tid
Med detta avses den eller de funktioner eller verksamheter som har i uppgift att först ta emot
barn och ungdomar som mår psykiskt dåligt eller deras familjer – oavsett om problemet har
psykologiska, medicinska, sociala eller pedagogiska orsaker. Det finns i dag ingen tydlig
reglering om vad som ska göras i olika verksamheter eller av olika huvudmän när det gäller
primärvårdsnivån.
Erfarenheterna hittills är att det finns stort engagemang och patientfokus bland dem som
arbetar för att förbättra psykisk hälsa bland barn och unga. Det finns däremot behov av att
utveckla styrning och uppföljning, genomlysa den administrativa bördan för medarbetare,
utveckla samarbeten för förebyggande och hälsofrämjande insatser, stärkt delaktighet och
inflytande för barn och unga i länet, etablera en arena för gemensam analys och
kompetensutveckling samt att nyttja förslagen om en förnyad vårdstruktur så att insatserna
nivåstruktureras och tydliggörs för invånarna. Rapport i bilaga.
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Bild från rapporten ”Barn och ungas psykiska hälsa Region Uppsala 2020-2030”

Under hösten startar arbete för att minska väntetider till vård samt start av behovs- och
resursanalys tillsammans med kommuner och andra berörda aktörer utifrån lokala
förutsättningar. Utskottet för hälso- och sjukvård ställde sig bakom förslagen i augusti 2019.
5.5 Sjukhusbaserade funktioner som bör ingå i ett vårdcentrum
Under projektets genomförande har behovet av att vissa funktioner som idag finns på sjukhus
flyttas ut till framtida vårdcentrum. Vissa verksamheter är att betrakta som primärvård
exempelvis samtalsmottagningar, mödrahälsovård och barnhälsovård medan vissa är somatisk
eller psykiatrisk vård. Verksamheter som ska ingå i ett vårdcentrum är:
- Geriatrisk mottagning som bemannas av geriatriker någon dag per vecka men som kan
behöva anpassas till lokala behov.
- Barnmedicinsk verksamhet som bemannas med barnläkare, barnsjuksköterskor,
psykologer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, barnskyddsteam samt specialist inom
barnhälsovård.
- Psykiatrisk verksamhet exempelvis inom neuropsykiatri och internetbaserad
behandling, sambedömning och konsultationer.
Det finns även andra sjukhusbaserade funktioner som diskuterats i projektet och som kommer
att prövas utifrån lokala förutsättningar och huruvida det är lämpligt att sprida ut kompetenser
på flera vårdcentra. Arbetet kommer att fortsätta under hösten 2019.
5.6 Vård i hemmet - mobila verksamheter
För att klara utmaningarna i hälso- och sjukvården behöver den nära vården flytta närmare
patienter och brukare. En avgörande del är möjligheten för fler patienter med komplexa vård-

13 (14)

och omsorgsbehov att få en säker och god vård i det egna hemmet i stället för på sjukhus.
Vården i hemmet behöver bli en integrerad del av andra former av nära vård och omsorg. Det
förutsätter att möjligheten till mobila hembesök, digitala vårdmöten och observation i hemmet
blir en självklar del av vården hemma. I rapporten ”Effektiv och nära vård 2030” beskrevs
den mobila verksamheten översiktligt (se bild).

Under åren har kompletterande avtal, riktlinjer och rutiner tagits fram vid olika tillfällen i
Uppsala län. Utvecklingen har delvis skett lokalt och har inneburit att olika lösningar för vård
i hemmet har etablerats på olika platser i länet. Det har inneburit en ökad risk för ojämlik vård
i länet och oklara förhållanden mellan huvudmän och utförare. Gränsen mellan
huvudmännens och olika verksamheters ansvar för vård i hemmet är delvis oklar. Det har
exempelvis framkommit otydligheter i samarbetet rörande den lasarettanslutna
hemsjukvården i Enköping, vilket behöver belysas länsövergripande.
Arbetet med utvecklingen av vårdstrukturen i länet omfattar förutsättningarna för att ge fler
patienter med komplexa vård- och omsorgsbehov god och säker vård i det egna hemmet i
stället för på sjukhus. Något som lyfts under vårens arbete är behov av en enhet för stöd och
råd vid medicinska ställningstaganden rörande patienter med flera och svåra diagnoser. Det
finns redan idag exempel på äldrevårdsenheter där verksamheter samlas utifrån en viss
målgrupp. Utgångspunkten är att det ska finnas en enhet kopplad till vårdcentrum som också
utgör basen för mobila team. Det finns behov av fortsatt utveckling bland annat genom att
utreda samordningsmöjligheter mellan olika typer av mobila verksamheter och att se över
förutsättningarna för att driva verksamhet i samverkansform mellan region och berörda
kommuner.
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6 Projekt inom vårdcentrumutvecklingen under hösten 2019
För att nå målet avseende utvecklingen av vårdcentrum krävs fortsatt arbete och ytterligare
konkretiseringar. I följande matris beskrivs exempel på projekt som kommer att pågå hösten
2019 och vilka huvudmän som blir involverade. Vissa av projekten har som utgångspunkt att
komma med förslag som innebär en integrerad närvårdssamverkan mellan region och
kommun, medan vissa kommer handlar om samordnade verksamheter.
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Handläggare
Karin Allard
Verksamhetscontroller

Tjänsteskrivelse
2020-01-13

Diarienummer
SN-2020/24

Socialnämnden

Intern kontrollplan för socialnämndens verksamheter 2020
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar
att anta intern kontrollplan för socialnämndens verksamheter för år 2020,
att anmäla den interna kontrollplanen till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Under 2020 kommer fem kommunövergripande interna kontroller genomföras för alla
nämnder/styrelser med separata uppföljningar. Kontrollområdena är arbetsmiljö,
upphandling/inköp, bisysslor, ekonomisk förvaltning och anmälan av delegationsbeslut.
De nämndspecifika kontrollområdena som föreslås för 2020 är Återsökningar till
Migrationsverket och Rättssäkerhet IFO barn och unga.
Bakgrund
Enligt kommunallagen och kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnden se till att
den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt.
Den interna kontrollplanens nämndspecifika kontrollområden är baserade på en riskanalys
utförd av socialnämndens presidieberedning i samarbete med förvaltningen.
Ekonomisk konsekvensanalys
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig
budgetram.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Beslutet ska skickas till
Akten
Socialchef
Verksamhetscontroller

Catrin Josephson Socialchef
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Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej x

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.

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.

Intern kontrollplan 2020 för
Socialnämnden

Antagen av socialnämnden
januari 2020
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Intern kontroll i Knivsta kommun
En tydlig och tillräcklig intern kontroll i Knivsta kommun syftar till att säkerställa:
ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet, tillförlitlig rapportering och information, säkerhet,
efterlevnad av lagar och regler samt att allvarliga brister upptäcks och hanteras.
Varje nämnd och styrelse ska årligen anta en intern kontrollplan som beskriver vad som ska
kontrolleras under året. Varje intern kontrollplan ska följas upp och analyseras och intern
kontrollen är en del av nämndens utvecklingsarbete och ingår i ledningssystemet. Detta innebär
att varje nämnd ansvarar för att vidta åtgärder utifrån identifierade brister och
utvecklingsområden för att ständigt förbättra och utveckla den interna verksamheten i
kommunen.
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Intern kontrollplanen
Anvisning
I intern kontrollplanen visas endast de risker man valt att "hantera" och dess tillhörande
kontrollmoment samt uppföljningar.
Riskmatris
1

2

3

4

5

7

4

6

3

Konsekvens

2

1

1

2

3

4

Sannolikhet

7

Kritisk
Medium
Låg

4
3
2
1

Kritisk Totalt: 7

Konsekvens

Sannolikhet

Allvarlig - är så stor konsekvens att
det helt enkelt inte får hända
Kännbar - Uppfattas som besvärande
av berörda personer (internt och
externt)
Lindrig - Uppfattas som liten av
berörda
Försumbar - Uppfattas som obetydlig
av berörda

Sannolik - Det är mycket troligt att fel
kan uppstå
Möjlig - Det finns en möjlig risk för att
fel kan uppstå

Socialnämnden, Intern kontrollplan 2020

Mindre sannolik - Risken är mycket
liten för att fel kan uppstå
Osannolik - Risken är praktiskt taget
obefintlig att fel kan uppstå

4(10)

Kontrollområde

Risk

Riskvärde

Ekonomisk förvaltning

1

Upphandling och inköp

2
Att kommunens inköp och upphandlingar inte
genomförs enligt ingångna avtal och kommunens
styrdokument.

12

Bisysslor

3
Att medarbetares bisysslor påverkar deras uppdrag i
Knivsta kommun.

12

Anmälan av
delegationsbeslut

4
Att beslut inte fattas inom ramen för gällande
delegationsordning.

12

Arbetsmiljö

5
Att brister i arbetsmiljö påverkar medarbetare och
kvaliteten i kommunens verksamheter.

12

Återsökningar till
Migrationsverket

6
Att nämnden inte får in alla intäkter som de skulle
kunna få och därmed går miste om ekonomiska resurser
som nämnden är i behov av.

12

Rättssäkerhet IFO barn och
unga

7
Att myndighetsutövningen mot den enskilde inte är
rättssäker

12

Att en god ekonomisk förvaltning inte efterlevs.

12

Övergripande uppföljningar
Ekonomisk förvaltning
Risk:
Att en god ekonomisk förvaltning inte efterlevs.
Kontrollmoment

Beskrivning

Att instruktionen för attest efterlevs, att momsregler
efterlevs korrekt, att riktlinjer för resor i tjänsten är
kommunicerade och efterlevs samt att kundfakturor är
rätt konterade.

Kontrollmetod (hur?)
Via stickprov
Redovisning till nämnd
Regelbundet under 2020
Kontrollansvarig/Funktion
Förvaltningsekonom och redovisningsekonom

Upphandling och inköp
Risk:
Att kommunens inköp och upphandlingar inte genomförs enligt ingångna avtal och
kommunens styrdokument.
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Kontrollmoment

Beskrivning

Kontroll av avtalstrohet och efterlevnad av kommunens
riktlinjer.

Kontrollmetod (hur?)
Stickprov av inkomna fakturor i ekonomisystemet och
sedan analys av genomförda stickprov.
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 kommunens
styrdokument.
Redovisning till nämnd
HT 2020
Kontrollansvarig/Funktion
Upphandlingssamordnare

Bisysslor
Risk:
Att medarbetares bisysslor påverkar deras uppdrag i Knivsta kommun.
Kontrollmoment

Beskrivning

Kontroll över anställdas bisysslor samt efterlevnad av
regelverk och rutiner kopplade till bisysslor.

Kontrollmetod (hur?)
Enkät till chefer
Redovisning till nämnd
HT 2020
Kontrollansvarig/Funktion
HR-kontoret

Anmälan av delegationsbeslut
Risk:
Att beslut inte fattas inom ramen för gällande delegationsordning.
Kontrollmoment

Beskrivning

Uppföljning av nämndens delegationsordning och
kontroll av inkomna delegationslistor under utvald
period.

Kontrollmetod (hur?)
Tre gånger per år genomförs stickprov från diariet.
Stickproven ska gälla ärendetyper där det finns beslut
som fattas på delegation. De valda besluten jämförs
mot delegationslistor.
Redovisning till nämnd
Regelbundet under 2020
Kontrollansvarig/Funktion
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Kontrollmoment

Beskrivning
Administrativ service

Arbetsmiljö
Risk:
Att brister i arbetsmiljö påverkar medarbetare och kvaliteten i kommunens
verksamheter.
Kontrollmoment

Beskrivning

Att kommunens arbetsmiljöpolicy, checklistor och
rutiner inom systematiskt arbetsmiljöarbete
används/efterlevs.

Kontrollmetod (hur?)
Genomgång av statistiken kring arbetsmiljö,
sjukfrånvaro och personalomsättning samt huruvida
analyser är genomförda på enhetsnivå.
Redovisning till nämnd
VT 2020
Kontrollansvarig/Funktion
HR-kontoret

Nämndspecifika uppföljningar
Återsökningar till Migrationsverket
Risk:
Att nämnden inte får in alla intäkter som de skulle kunna få och därmed går miste om
ekonomiska resurser som nämnden är i behov av.
Kontrollmoment

Beskrivning

Uppföljning av processen för återsökning till
Migrationsverket.

Kontrollmetod (hur?)
Insamling och genomgång av befintliga rutiner.
Enkät till de funktioner som är delaktiga i processen för
återsökning.
Genomgång av hur omvärldsbevakningen sker inom
området.
Redovisning till nämnd
Vår 2020
Kontrollansvarig/Funktion
Verksamhetscontroller och förvaltningsekonom
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Rättssäkerhet IFO barn och unga
Risk:
Att myndighetsutövningen mot den enskilde inte är rättssäker
Kontrollmoment

Beskrivning

Uppföljning av rättssäkerheten inom
myndighetsutövningen mot barn och unga.

Kontrollmetod (hur?)
Stickprov, granskning av processerna för egenkontroll
och nationell statistik.
Redovisning till nämnd
Höst 2020
Kontrollansvarig/Funktion
Verksamhetscontroller
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Verksamhetsuppföljning
Externa utförare

År

Egen regi

År

Attendo (f.d.
Hemtjänstkompaniet)
- Hemtjänst

2020

Hemvård*

2020

Svensk kvalitetsvård AB
- Hemtjänst

2020

Socialpsykiatri boendestöd

2021

Nytida AB - Gruppbostad
- Dadelvägen och
Lyckåsen

2020

Stöd och service**

2021

Vardaga AB – Särskilt
boende - Vilhelms gård

2020

Råd och stöd

2022

Attendo (f.d.
Hemtjänstkompaniet)
- Hemtjänst

2021

Myndighet - Barn och
unga

2022/2023

Svensk kvalitetsvård AB
- Hemtjänst

2021

Myndighet - Vuxen

2022/2023

Nytida AB - Gruppbostad
- Dadelvägen och
Lyckåsen

2021

Myndighet - Bistånd

2022/2023

Vardaga AB – Särskilt
boende - Vilhelms gård

2021

Särskilt boende -Estrids
gård

2023

Attendo (f.d.
Hemtjänstkompaniet)
- Hemtjänst

2022

Socialpsykiatri***

2024

Svensk kvalitetsvård AB
- Hemtjänst

2022

Nytida AB - Gruppbostad
- Dadelvägen och
Lyckåsen

2022

Vardaga AB – Särskilt
boende - Vilhelms gård

2022

Ovan redovisas en tidsplan för verksamhetsuppföljningar. Tidsplanen revideras årligen i
samband med att en internkontrollplan för kvalitet antas för kommande år.
*Observera att enheten Hemvård från och med 2020 består av de tidigare verksamheterna
Hemtjänst, Rehabilitering och Hemsjukvård.
**Uppföljningen för Stöd och service har tidigare bestått av två uppföljningar, en för daglig
verksamhet och en för personlig assistans, ledsagare och kontaktperson men slås 2021 ihop till
en uppföljning.
***Uppföljningen för Socialpsykiatri har tidigare bestått av två uppföljningar, en för boendestöd
och en för stödboende. Dessa två slås ihop till en uppföljning 2024.
Verksamhetsuppföljningar för myndighet har tidigare inte utförts, men planeras för att
genomföras under 2022 eller 2023.
Verksamhetsuppföljningar av externa utförare utförs av Vård- och omsorgskontoret och
verksamheterna i egen regi följs upp av Strategiskt ledningsstöd.
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Handläggare
Catrin Josephson
Socialchef

Tjänsteskrivelse
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Diarienummer
SN-2019/379

Socialnämnden

Ansökan om ekonomiska medel för genomförd äldredag 2019
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna ett bidrag på 2 854 kronor till Pensionärernas riksorganisation (PRO) Knivsta
och SPF Seniorerna Knivstaorten för genomförandet av Äldredagen i Knivsta kommun den
15 oktober 2019.
Sammanfattning av ärendet
Pensionärsorganisationerna PRO Knivsta och Knivstaortens SPF har ansökt om ekonomiska
medel för finansiering av Äldredagen i Knivsta kommun som genomfördes den 15:e oktober
2019.
Syftet med dagen var att kommunala pensionärsrådet och Rådet för funktionshinder
tillsammans med Pensionärsorganisationerna PRO och SPF Seniorerna samt Funktionsrätt
Knivsta presenterar om digitalt utanförskap och vad som händer digitalt inom
Äldreomsorgen. Programmet erbjöd också en föreläsning om Digitalt utanförskap, vilken
dock representant från Funktionsrätt i Knivsta stod för utan kostnad.
De ekonomiska medlen ska bekosta annonsering i Knivsta nytt samt 50 exemplar av
rapporten Digitalt utanförskap.
Ekonomisk konsekvensanalys
Konsekvenserna blir en kostnad för socialnämnden på 2 854 kr.
Knivsta kommun har även upplåtit Tilassalen, annonserat i Knivstabygden samt medverkat
genom föredragningar av enhetscheferna Johan Nyström och Ferial Sanati. Cheferna deltog
inom ramen för sin tjänst utan särskild kostnad för nämnden.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Övriga underlag för beslut
Begäran om anslag för äldredagen.
Beslutet ska skickas till
SPF
PRO
_______________________________________
Catrin Josephson
Socialchef
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Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.
Ärendet avser enbart äldre personer.
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.

2019-10-24

Till Knivsta kommun

Ansökan om ekonomiska medel för genomförd
Äldredag i Knivsta tisdag den 15 oktober 2019 i Tilassalen
Tema: Digitalt utanförskap eller tillgänglighet
Syftet med dagen var att kommunala pensionärsrådet och Rådet för funktionshinder
tillsammans med Pensionärsorganisationerna PRO och SPF Seniorerna samt Funktionsrätt
Knivsta presenterar om digitalt utanförskap och vad som händer digitalt inom
Äldreomsorgen. Programmet erbjöd också en föreläsning om Digitalt utanförskap.
Vi söker därför ekonomiska medel, enligt nedan, för det genomförda programmet.

Kostnader för dagen: Föreningarna
Föreläsare, Leif Wall, Funktionsrätt i Knivsta
Annons i Knivsta Nytt, vecka 41

0 kr
2275 kr

50 ex av rapporten Digitalt utanförskap
Summa

579 kr
2854 Kronor

Program bifogas!
Med förhoppning om positiv behandling

Sören Hill

Gerd Persson

ordf. PRO Knivsta

ordf. SPF Seniorerna Knivstaorten

Dessutom finns kostnader för Kommunen
Hyra av Tilassalen
Annons i Knivsabyggden vecka 41
Medverkande från Hemtjänsten Johan Nyström och från Estrids gård Ferial Sanati
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Handläggare
Emir Subasic
Administrativ chef

Tjänsteskrivelse
2020-01-14

Diarienummer
SN-2020/25

Socialnämnden

Revidering delegationsordning för socialnämnden
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar
att anta reviderad delegationsordning för socialnämnden enligt förslag daterat 2020-01-14,
att den reviderade delegationsordningen börjar gälla 2020-02-05.
Sammanfattning av ärendet
Verksamheten har behov av att revidera delegationsordningen för att ligga i linje med den
verksamhetsförändring som avser dödsbohanteringen i kommunen, vilket för närvarande
hanteras av kommunvägledaren.
Ärendet
I socialnämndens delegationsordning regleras vilka beslut som delegerats till olika funktioner
bland de anställda. Socialnämndens delegationsordning revideras regelbundet för att ligga i
linje med den övergripande målsättningen om en ändamålsenlig delegering.
Det avsnitt i delegationsordningen som förändringen avser framgår av avsnitt 22 och avser
samtliga dödsboärenden som idag har kommunvägledaren som delegat. Kontaktcenter
lämnar dock tillbaka arbetsuppgiften till Vård- och omsorgskontoret från och med 1 februari,
varför delegationen behöver ändras.
Bifogat finns förslag på ny delegationsordning, där den föreslagna ändringen har
gulmarkerats.
Förvaltningen arbetar för närvarande med en genomgripande revision av
delegationsordningen. Detta både på grund av förändrad lagstiftning samt behov av
förändrad arbetsordning inom tjänstemannaorganisationen. Det arbetet är dock vid tid för
januarinämnden ännu inte färdigställt, varför nämnden just nu enbart ombeds besluta om
förändring avseende dödsbohandläggningen, för att möjliggöra fortsatt handläggning efter
januari månads utgång.

Ekonomisk konsekvensanalys
Revideringen leder inte till några direkt mätbara besparingar men den förväntas leda till en
mer ändamålsenlig handläggning.
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Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Catrin Josephson
Socialchef
Beslutet ska skickas till
Akten
Vård och omsorg
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Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.

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.
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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 bl.a. 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.
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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 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 beslutad 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 utskott, 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 socialtjänstlagen avseende beslut
enligt föräldrabalken.
Jäv
Av kommunallagen följer att delegat inte får besluta i ärende där han eller hon är jävig. Jäv kan t ex 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.
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Vid ordinarie delegats frånvaro och när beslutet inte kan avvaktas, eller om delegat av annan anledning är förhindrad att ta beslut i ett ärende vid t.ex. en
jävsituation, inträder överordnad såsom delegat.
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.
Vid sidan av ovanstående finns bestämmelser i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga samt i lagen om vård av missbrukare i vissa fall om
rätt för ordföranden eller annan ledamot som förordnas av nämnden att i vissa brådskande fall fatta beslut på nämndens vägnar, s.k. kompletterande
beslutanderätt, se sidan 50.
Beredskap för brådskande ärenden
Presidiet upprättar sinsemellan ett veckovis jourschema för brådskande ordförandebeslut avseende akuta individärenden. Vice ordförande tjänstgör som
ordförande i dessa ärenden under sin vecka. Schemat kommuniceras till de 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.
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Förkortningar och särskilda begreppsförklaringar
Ordförande

Bland nämndens ledamöter av kommunfullmäktige vald ordförande.

Vice ordförande

Bland nämndens ledamöter av kommunfullmäktige vald vice ordförande.

Socialchef

Chef för Vård och omsorg.

Områdeschef

Beteckning för chef för respektive verksamhetsområde, som organisatoriskt är inordnad direkt under socialchef.

Enhetschef

Beteckning för de enhetschefer inom respektive verksamhetsområde, som organisatoriskt är inordnad under
områdeschef.

Budgetansvarig chef

Socialchef, områdeschef eller enhetschef.

GrpL

Gruppledare inom socialtjänsten, organisatoriskt placerad inom Vård och omsorgs myndighet, på Enheten för
barn och unga.

MAS

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, organisatoriskt placerad i socialchefens stödfunktion.

MAR

Medicinskt ansvarig för rehabilitering, organisatoriskt placerad i socialchefens stödfunktion.

Avgiftshandläggare

Avgiftshandläggare handlägger ärenden om avgifter inom socialtjänsten, organisatoriskt placerad inom avdelningen
för systemstöd och administration.

Kommunvägledare

Kommunvägledare handlägger dödsboutredningar och enkla faderskapsärenden, organisatoriskt placerad inom
Kontaktcenter.

Socialsekreterare

Socialsekreterare handlägger individuella ärenden inom socialtjänsten, organisatoriskt placerad inom Vård och
omsorgs myndighet, barn och unga samt vuxen.

Biståndshandläggare

Biståndshandläggare handlägger ansökningar om bistånd inom socialtjänsten, organisatoriskt placerad inom vård och
omsorgs myndighet.

Upphandlingsstrateg

Kommunens upphandlingsstrateg, organisatoriskt placerad inom kommunens centrala administration.

BrB

Brottsbalk (1962:700)
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CSN

Centrala studiestödsnämnden

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)

FL

Förvaltningslag (1986:223)

IVO

Inspektionen för vård- och omsorg

HSL

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

KL

Kommunallag (2017:725)

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

Prisbasbelopp

I enlighet med socialförsäkringsbalken – fastställs årsvis

RB

Rättegångsbalk (1942:740)

OSL

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
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SFB

Socialförsäkringsbalk (2010:110)

SKL

Sveriges Kommuner och Landsting

SNIU

Socialnämndens individutskott

SoL

Socialtjänstlag (2001:453)

SoF

Socialtjänstförordning (2001:937)

SSK

Sjuksköterska

ÄB

Äktenskapsbalk (1987:23)

ÄkTB

Äktenskapsbalk (1987:23)
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Delegater
Ordf.

Socialnämndens ordförande

Vice ordf.

Socialnämndens vice ordförande

KD

Kommundirektör

SC

Socialchef

OC

Områdeschef

EC

Enhetschef

Grpl

Gruppledare på myndigheten

Budgetansvarig chef
Närmast ansvarig chef
Enhetschef, Kontaktcenter
Handläggande tjänsteman
Avgifts.handl.

Avgiftshandläggare

Bist.handl.

Biståndshandläggare

Soc.sekr.

Socialsekreterare

SSK

Sjuksköterska

Kommunvägledare
Upphandlingsstrateg
Utvecklingsledare
SNIU

Socialnämndens individutskott
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Förteckning
1. FÖRTROENDEVALDAS RESOR OCH FÖRRÄTTNINGAR (KONFERENS, UTBILDNING, ETC.)
ÄRENDE
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.

1.2

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

Lagrum/annan
bestämmelse
ERS

Delegat/kommentar

ERS

Vice ordf.

Ordf.
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2. INKÖP OCH UPPHANDLING
ÄRENDE
2.1

2.2

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.

Lagrum/annan
bestämmelse
LOU

Delegat/kommentar

-

Beslut i fråga om att genomföra upphandling.

Ej delegerat. Beslut fattas
av socialnämnden.

-

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.

Budgetansvarig chef

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.

LOU

-

Beslut i fråga om att genomföra upphandling.

Budgetansvarig chef

-

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.

Budgetansvarig 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

SC, efter samråd med
upphandlingsstrateg

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 SKL Kommentus Inköpscentral.

LOU

Upphandlingsstrateg

2.7

Beslut i fråga om att godkänna ny leverantör inom hemtjänsten.

8 kap. 1 § LOV

SC
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ÄRENDE
2.8

Beslut i fråga om att förlänga ett befintligt ramavtal eller kontrakt.

Lagrum/annan
bestämmelse
LOU

Delegat/kommentar
Budgetansvarig chef
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3. VERKSAMHETSÖVERGRIPANDE ÄRENDEN
ÄRENDE

Lagrum/annan
bestämmelse

Delegat/kommentar

29 § HSL

SC

3.1

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

SC

3.2

Beslut i fråga om att utse verksamhetschef.

3.3

Beslut i fråga om att polisanmäla misstanke om brott som hindrar nämndens verksamhet. 10 kap. 2 § OSL
12 kap. 10 § SoL

OC

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

EC

3.6

Beslut i fråga om avvisande av ombud.

9 § FL

EC

3.7

Beslut i fråga om avskrivning på formella grunder.

3.8

Beslut i fråga om rättelse av skrivfel, räknefel eller annat förbiseende i beslut.

3.9

Beslut i fråga om bidrag till föreningar, organisationer m.m.

Ej delegerat. Beslut fattas
av socialnämnden.

3.10

Beslut i fråga om försäljning av lös egendom som inte behövs i verksamheten upp till ett
värde av två basbelopp.

OC
Försäljning till personal
ej tillåten.

3.11

Beslut i fråga om ej utlämnande av allmän handling om frågan hänskjutitis till beslut.

6 kap. 3 § OSL

SC

3.12

Beslut i fråga om uppställande av förbehåll vid utlämnande av allmän handling.

10 kap. 14 § OSL

SC

Handläggande
tjänsteman
26 § FL

Handläggande
tjänsteman
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ÄRENDE
3.13

Lagrum/annan
bestämmelse
DSL 7 kap. 2 §

3.14

Beslut i fråga om att begränsa registrerads rätt enligt artikel 12.5 eller 15–22 DSF, även
avgiftsbeläggande
Beslut i fråga om personuppgiftsincident ska anmälas till tillsynsmyndigheten

3.15

Beslut i fråga om nytt eller annat personuppgiftsbiträde och underbiträde

3.16
3.17

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

3.18

Beslut i fråga om rutin för att tillgodose eller begränsa registrerades rättigheter

DSF art 15–22

3.19

Beslut i fråga om rutin för personuppgiftsincident

DSF art 33

3.20

Beslut i fråga om skadestånd till enskild skadelidande

DSF art 82, DSL 7
kap. 1 §

DSF art 33
DSF art 28

Delegat/kommentar
SC
Får vidaredelegeras
SC
Får vidaredelegeras
SC
Får vidaredelegeras
SC
Får vidaredelegeras
SC
Får vidaredelegeras
SC
Får vidaredelegeras
Kommundirektör
Får vidaredelegeras
Kommundirektör
Får vidaredelegeras

Utlämnande av handling görs i första hand av den som förvarar handlingen enligt nedan.
• Handlingar som förvaras på tjänsterum – den enskilde handläggaren.
• Enskild e-postbrevlåda– den enskilde handläggaren.
• Funktionsadressbrevlåda– alla som har åtkomst till e-postbrevlådan.
• Handlingar i administrativa system – handläggare vid ansvarig funktion.
• Handlingar i övriga databaser – ansvarig handläggare.
• Uppgifter i diarium – registrator.
• Arkiverade diarieförda handlingar – enhetens registrator alternativt arkivredogörare.
• Handlingar i arkiv (närarkiv, säkerhetsskåp, arkivlokal) – alla som har åtkomst till handlingarna, t ex arkivredogörare, arkivarie, registrator.
Om den som får en begäran om utlämnande av handling inte själv har handlingen hos sig ska den som förvarar handlingen omgående kontaktas.
Tveksamhet kring om handling kan lämnas ut/avslag på begäran om handling
Om den som skall pröva frågan är tveksam till om en handling får lämnas ut eller inte, ska jurist eller socialchef kontaktas. Jurist eller socialchef gör sedan
prövningen av om handlingen kan lämnas ut eller inte. Detsamma gäller om en handling kan lämnas ut endast med förbehåll som inskränker den enskildes
rätt att röja innehållet eller annars förfoga över handlingen. Vid ett eventuellt avslag på begäran om att få ut handling fattar jurist eller socialchef ett formellt,
skriftligt beslut med överklagandehänvisning.
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4. HANDLÄGGNING – ÖVRIGA BESTÄMMELSER
ÄRENDE
4.1

Beslut i fråga om att inleda utredning, inte inleda utredning samt att utredning inte ska
föranleda någon åtgärd/avslutas, efter ansökan.

4.2

Beslut i fråga om att

Lagrum/annan
bestämmelse
11 kap. 1 § SoL

Delegat/kommentar
Soc.sekr.
Bist.handl.

11 kap. 1 § SoL

-

inleda utredning efter anmälan eller egen iakttagelse.

Soc.sekr.

-

inte inleda utredning samt att utredning inte ska föranleda någon
åtgärd/avslutas, efter anmälan eller egen iakttagelse.

GrpL om det finns,
annars EC
Ordf/vice ordf, var för sig,
under jourtid.

4.3

Beslut i fråga om att konsultera sakkunniga samt i övrigt ta de kontakter som behövs för
bedömningen av behovet av insatser.

11 kap. 2 § 1st
SoL

Soc.sekr.
Bist.handl.

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

OC

4.5

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.

11 kap. 4 a-b §§
SoL

GrpL om det finns,
annars EC

4.6

Beslut i fråga om att bevilja eller avslå ansökan enligt 2 a kap 8 § SoL om insatser
enligt 4 kap 1 § SoL

2 a kap. 8 § SoL,
4 kap. 1 § SoL

EC

4.7

Beslut i fråga om begäran om överflyttning av ärende till annan kommun.

2 a kap. 10 § SoL

EC

4.8

Beslut i fråga om att

2 a kap. 10 § SoL

-

inte mottaga ärende från annan kommun

EC

-

mottaga ärende från annan kommun.

SNIU
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ÄRENDE

Lagrum/annan
bestämmelse
2 a kap. 11 § SoL

Delegat/kommentar

4.9

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

4.10

Beslut i fråga om sekretesskydd för anmälare.

26 kap. 5 § OSL
25 kap. 7 § OSL

EC

4.11

Beslut i fråga om att informera den som gjort en anmälan om att ett barn far illa enligt
14 kap 1 §. (Gäller ej när anmälan gjorts av privatperson.)

14 kap. 1 b §
SoL

Soc. sekr

4.12

Beslut i fråga om begäran om utdrag ur misstanke- och belastningsregister

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

Soc.sekr.
Bist.handl.

12 kap. 1 § och
2 § SoL

EC

4.13

-

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.

Beslut i fråga om gallring av anteckningar och andra uppgifter i personakt.

EC
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5. EKONOMISKT BISTÅND
ÄRENDE

Lagrum/annan
bestämmelse
4 kap. 1 § SoL

5.1

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

5.2

Beslut i fråga om ekonomiskt bistånd i avvaktan på utredning för att undvika nödsituation. 4 kap. 1 § SoL

Delegat/kommentar
Soc.sekr. Vuxen
Soc. sekr. Vuxen
Ordf/vice ordf, var för sig,
under jourtid.

5.3

5.4

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

4 kap. 1 § SoL

-

belopp upp till 5 % av prisbasbelopp,

Soc.sekr. Vuxen

-

belopp mellan 5 % och 30 % av ett prisbasbelopp,

EC

-

belopp därutöver.

OC

Beslut om ekonomiskt bistånd utöver vad som avses i 4 kap 1 § SoL,

4 kap. 2 § SoL

-

belopp upp till ett 25 % av ett prisbasbelopp,

EC

-

belopp därutöver.

OC

5.5

Beslut i fråga om egnamedelsförvaltning.

4 kap. 1 § SoL

EC

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

Soc sekr. Vuxen

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

Soc sekr.Vuxen
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6. ÖPPENVÅRD
ÄRENDE
6.1

Beslut i fråga om bistånd i form av öppenvårdsinsats, barn och unga samt vuxna

Lagrum/annan
bestämmelse
4 kap. 1 § SoL

Delegat/kommentar

-

inom kommunens egna verksamheter,

Soc.sekr.

-

extern öppenvård upp till ett prispasbelopp

-

extern öppenvård utöver ett prisbasbelopp

GrpL om det finns,
annars EC

6.2

Beslut i fråga om bistånd i form av kontaktperson/kontaktfamilj, barn och unga samt
vuxna.

4 kap. 1 § SoL

6.3

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

4 kap. 1 § SoL

-

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

-

därutöver.

OC
Soc.sekr

GrpL om det finns,
annars EC
OC

6.4

Beslut i fråga om förordnande och entledigande av kontaktperson/familj.

EC

6.5

Beslut i fråga om bistånd i form av stödkontakt med handläggare, max tre månader.

4 kap. 1 § SoL

EC

6.6

Beslut om bistånd i form av kontaktperson vid umgänge/umgängesstöd.
(6 kap 15 c § FB)

4 kap. 1 § SoL

Soc.sekr.

6.7

Beslut i fråga om öppenvårdsinsats utan vårdnadshavares samtycke för barn över 15 år.

3 kap. 6 a-b §§
SoL

EC

6.8

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
SNIU.
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7. PLACERING OCH BOENDE, BARN OCH UNGA
ÄRENDE

Lagrum/annan
bestämmelse
6 kap. 6 § 1-2 st
SoL

Delegat/kommentar

7.1

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

7.2

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 SNIU.

7.3

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 SNIU.

7.4

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 SNIU.

7.5

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 SNIU.

7.6

4 kap. 1 § SoL
Beslut i fråga om bistånd i form av att tillfälligt, längst tre månader, placera eller
omplacera ett barn/ en ungdom (0-21 år) för vård i familjehem eller annat enskilt hem i en
akut situation.
Beslut i fråga om bistånd i form av att tillfälligt (längst fyra månader) placera eller
omplacera ett barn/ en ungdom (0-21 år) för vård på HVB/stödboende i en akut situation.

Kan endast delegeras till utskott.
Beslut fattas av SNIU.

EC
Ordf/vice ordf, var för sig,
under jourtid
EC, OC, SC

7.7

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 SNIU.

7.8

Beslut i fråga om bistånd i form av plats på HVB

4 kap. 1 § SoL

Beslut fattas av SNIU.
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ÄRENDE
7.9

7.10

7.11

Beslut i fråga om särskilda kostnader vid familjehemsplacering, till barnet

Lagrum/annan
bestämmelse
4 kap. 1 § SoL

Delegat/kommentar

-

upp till 25 % av gällande prisbasbelopp

GrpL

-

därutöver.

OC

Beslut i fråga om särskilda kostnader vid placering på HVB

4 kap. 1 § SoL

-

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

GrpL om det finns,
annars EC

-

därutöver.

OC

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

4 kap. 1 § SoL

-

upp till 20 % av gällande prisbasbelopp per år,

GrpL

-

därutöver.

OC
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8. PLACERING OCH BOENDE, VUXNA
ÄRENDE
8.1

8.2

8.3

Beslut i fråga om bistånd i form av placering på HVB

Lagrum/annan
bestämmelse
4 kap. 1 § SoL

Delegat/kommentar

- med planerad vårdtid upp till och med tre månader,

OC

- därutöver.

Beslut fattas av SNIU.

Beslut i fråga om särskilda kostnader vid placering på HVB

4 kap. 1 § SoL

-

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

EC

-

därutöver.

Beslut fattas av SNIU.

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

4 kap. 1 § SoL

- med planerad vårdtid upp till och med tre månader,

EC

- därutöver.

Beslut fattas av SNIU.

8.4

Beslut i fråga om bistånd i form av andrahandskontrakt, s.k. socialt kontrakt.

8.5

Beslut i fråga om uppsägning av hyresgäst, som innehar andrahandskontrakt i av
förvaltningen disponerad lägenhet/fastighet.

8.6

Beslut att ansöka om förtur till bostad i allmännyttan

4 kap. 1 § SoL

EC
EC

4 kap. 2 § SoL

EC
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ÄRENDE
8.7

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

Lagrum/annan
bestämmelse
4 kap. 1 § SoL

Delegat/kommentar

- upp till om med två dagar,

Soc.sekr

- upp till och med sju dagar,

EC

- därutöver.

OC
Ordf/vice ordf, var för sig,
under jourtid.

8.8

Beslut i fråga om bistånd i form av boende på härbärge

4 kap. 1 § SoL

- upp till och med sju dagar,

EC

- därutöver.

OC
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9. BISTÅND TILL PERSONER ÖVER 65 ÅR (ÄLDREOMSORG)
ÄRENDE

Delegat/kommentar

9.1

Beslut i fråga om bistånd i form av hemtjänst/service.

Lagrum/annan
bestämmelse
4 kap. 1 § SoL

9.2

Beslut i fråga om bistånd i form av hemtjänst/personlig omvårdnad.

4 kap. 1 § SoL

Bist.handl.

9.3

Beslut i fråga om bistånd i form av trygghetslarm.

4 kap. 1 § SoL

Bist.handl.

9.4

Beslut i fråga om bistånd i form av tillsyn/besök.

4 kap. 1 § SoL

Bist.handl.

9.5

Beslut i fråga om bistånd i form av aktivitet/social samvaro.

4 kap. 1 § SoL

Bist.handl.

9.6

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

4 kap. 1 § SoL

Bist.handl.

9.7

Beslut i fråga om bistånd i form av ledsagning.

4 kap. 1 § SoL

Bist.handl.

9.8

Beslut i fråga om bistånd i form av dagverksamhet

4 kap. 1 § SoL

Bist.handl.

-

inom kommunens egen dagverksamhet,

Bist.handl.

-

extern dagverksamhet.

EC

9.9

Beslut i fråga om bistånd i form av kontaktperson/kontaktfamilj.

4 kap. 1 § SoL

Bist.handl.

9.10

Beslut i fråga om bistånd i form av boendestöd.

4 kap. 1 § SoL

Bist.handl.

9.11

Beslut i fråga om bistånd i form av korttidsplats

4 kap. 1 § SoL

9.12

-

inom kommunens verksamhet

Bist.handl.

-

extern placering.

EC

Beslut i fråga om bistånd i form av jourkorttidsplats inom kommunens verksamhet under
helgdagar, kvällar och nätter.

SSK
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ÄRENDE
9.13

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

Lagrum/annan
bestämmelse
4 kap. 1 § SoL

9.14

Beslut i fråga om bistånd i form av särskild boendeform,

4 kap. 1 § SoL

9.15

Delegat/kommentar
Bist.handl.

-

egen regi samt i verksamhet som drivs på entreprenad

EC

-

extern regi.

OC

Beslut, under långhelg, i fråga om bistånd i form av trygghetslarm, hemtjänstinsatser,
tillsyn natt upp till sju dagar.

4 kap. 1 § SoL

SSK
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10. ERSÄTTNING TILL UPPDRAGSTAGARE
ÄRENDE
10.1

10.2

Beslut i fråga om arvode och ersättning för omkostnader till familjehem

Lagrum/annan
bestämmelse
SKL:s rekommen.

Delegat/kommentar

-

utifrån SKL:s rekommendationer

Gruppledare

-

utöver SKL:s rekommendationer

Områdeschef

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

SKL:s rekommen.

-

utifrån SKL:s rekommendationer

Gruppledare

-

utöver SKL:s rekommendationer

Områdeschef

10.3

Beslut i fråga om reducering av ersättning vid avbrott i vistelse i familjehem.

EC

10.4

Beslut i fråga om handledning till uppdragstagare.

EC

10.5

Beslut i fråga om ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare som barnet tidigare
varit familjehemsplacerat hos.

6 kap. 11 § SoL

EC
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11. ERSÄTTNING FRÅN ENSKILD, ÅTERKRAV M.M.
ÄRENDE

Lagrum/annan
bestämmelse
8 kap. 1 § 1 st SoL,
6 kap. 1 § SoF
19 § LSS

Delegat/kommentar

11.1

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

11.2

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

Soc.sekr.
Avgifts.handl.

11.3

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

9 kap. 1 och 2 §§
SoL

EC

11.4

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.

9 kap. 3 § SoL

Beslut fattas av SNIU.

11.5

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

9 kap. 4 § SoL

OC

11.6

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

17 kap.1 och 8 §
HSL
8 kap. 8 § SoL

SC

11.7

Soc.sekr.
Avgifts.handl.

EC
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12. LAG MED SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM VÅRD AV UNGA (LVU)
ÄRENDE

Delegat/kommentar

12.1

Beslut i fråga om ansökan till förvaltningsrätten om vård enligt LVU.

Lagrum/annan
bestämmelse
4 § LVU

12.2

Beslut i fråga om omedelbart omhändertagande,

6 § 1 st LVU

Kan endast delegeras till utskott.
Beslut fattas av SNIU.

6 § 2 st LVU

Ordf. eller annan ledamot, se
kompletterande beslutanderätt.

-

när nämndens beslut inte kan avvaktas.

Kan endast delegeras till utskott.
Beslut fattas av SNIU.

12.3

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

8 § LVU

EC

12.4

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

9 § 3 st LVU

Beslut fattas av SNIU.

12.5

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

12.6

när nämndens beslut inte kan avvaktas.

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

12.7

när nämndens beslut inte kan avvaktas.

när nämndens beslut inte kan avvaktas.

Beslut i fråga om den unges personliga förhållanden i den mån beslutet ej är att hänföra
till 11 § 1 st och 2 st, bl a permissioner, medicinsk vård eller behandling, företa resor
eller påbörja arbetsanställning.

Ordf/vice ordf, var för sig, under jourtid.
11 § 1st LVU

Kan endast delegeras till utskott.
Beslut fattas av SNIU.

11 § 1 st och 3 st
LVU

Ordf. eller annan ledamot, se
kompletterande beslutanderätt.

11 § 2 st § LVU

Kan endast delegeras till utskott.
Beslut fattas av SNIU.

11 § 2 st och 3 st
LVU

Ordf. eller annan ledamot, se
kompletterande beslutanderätt.

11 § 4 st
LVU

EC

28

ÄRENDE

Delegat/kommentar

12.8

Beslut i fråga om övervägande av om vård med stöd av 2 § LVU fortfarande behövs.

Lagrum/annan
bestämmelse
13 § 1 st LVU

12.9

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 SNIU.

12.10

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 SNIU.

12.11

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

14 § 2 st 1 p LVU

Beslut fattas av SNIU.

12.12

-

EC

när nämndens beslut inte kan avvaktas.

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

Kan endast delegeras till utskott.
Beslut fattas av SNIU.

14 § 2 st 2 p LVU

Beslut fattas av SNIU.
EC

när nämndens beslut inte kan avvaktas.

12.13

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 SNIU.

12.14

Beslut i fråga om att upphöra med vården.

21 § LVU

Kan endast delegeras till utskott.
Beslut fattas av SNIU.

12.15

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 SNIU.

12.16

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 SNIU.

12.17

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 SNIU.
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ÄRENDE

Delegat/kommentar

12.18

Beslut i fråga om ansökan hos förvaltningsrätten om flyttningsförbud.

Lagrum/annan
bestämmelse
24 § LVU

12.19

Beslut i fråga om övervägande om flyttningsförbud fortfarande behövs.

26 § 1 st LVU

Kan endast delegeras till utskott.
Beslut fattas av SNIU.

12.20

Beslut i fråga om att flyttningsförbud ska upphöra.

26 § 2 st LVU

Kan endast delegeras till utskott.
Beslut fattas av SNIU.

12.21

Beslut i fråga om tillfälligt flyttningsförbud,

27 § 1 st LVU

Kan endast delegeras till utskott.
Beslut fattas av SNIU.

27 § 2 st LVU

Ordf. eller annan ledamot, se
kompletterande beslutanderätt.

-

när nämndens beslut inte kan avvaktas.

Kan endast delegeras till utskott.
Beslut fattas av SNIU.

12.22

Beslut i fråga om att tillfälligt flyttningsförbud genast ska upphöra.

30 § 2 st LVU

Beslut fattas av SNIU.

12.23

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

31 § LVU

Beslut fattas av SNIU.

12.24

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

32 § LVU

EC

12.25

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.

43 § 1 p LVU

Kan endast delegeras till utskott. Beslut
fattas av SNIU eller av ordf.

Beslut i fråga om att begära handräckning får enligt 43 § 1 p LVU även begäras direkt av
nämndens ordförande.

30

ÄRENDE
12.26

Beslut i fråga om att begära polishandräckning för att genomföra vård.

Lagrum/annan
bestämmelse
43 § 2 p LVU

Beslut i fråga om att begära polishandräckning för att genomföra vård får också fattasav
någon ledamot eller tjänsteman som nämnden förordnat, kompletterande beslutanderätt.
12.27

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

Delegat/kommentar
Kan endast delegeras till utskott. Beslut
fattas av SNIU.
Ledamot eller tjänsteman,
se kompletterande
beslutanderätt.

3 kap. 14 § 2 st.
SoF

EC

31

13. LAG OM VÅRD AV MISSBRUKARE I VISSA FALL (LVM)
ÄRENDE

Lagrum/annan
bestämmelse
7 § LVM

Delegat/kommentar

13.1

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

13.2

Beslut i fråga om att utredning inte ska inledas eller att utredning ska läggas ned.

7 § LVM

EC

13.3

Beslut i fråga om läkarundersökning samt ATT utse läkare för undersökningen.

9 § LVM

Soc.sekr

13.4

Beslut i fråga om ansökan till förvaltningsrätten om vård enligt LVM.

11 § LVM

Kan endast delegeras till
utskott. Beslut fattas av
SNIU.

13.5

Beslut i fråga om omedelbart omhändertagande,

13 § 1 st LVM

Kan endast delegeras till
utskott. Beslut fattas av
SNIU.

13 § 2 st LVM

Ordf. eller annan ledamot,
se kompletterande
beslutanderätt.

-

när nämndens beslut inte kan avvaktas.

EC

13.6

Beslut i fråga om att inte ansöka om vård när ett beslut om omedelbart
omhändertagande föreligger.

18 § LVM

EC

13.7

Beslut i fråga om att ett omedelbart omhändertagande ska upphöra,

18 b § LVM

Beslut fattas av SNIU.

-

när nämndens beslut inte kan avvaktas.

Ordf/vice ordf, var för sig,
under jourtid.
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ÄRENDE
13.8

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

13.9

när nämndens beslut inte kan avvaktas.

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,
-

Lagrum/annan
bestämmelse
45 § 1 p LVM

Delegat/kommentar
EC
Ordf/vice ordf, var för sig,
under jourtid.

45 § 2 p LVM

när nämndens beslut inte kan avvaktas.

EC
Ordf/vice ordf, var för sig,
under jourtid.

13.10

Beslut i fråga om yttrande till åklagarmyndighet vid åtalsprövning.

46 § LVM

EC

13.11

Beslut i fråga om 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

EC

33

14. LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS
ÄRENDE

Lagrum/annan
bestämmelse
1 och 7 §§ LSS

Delegat/kommentar

14.1

Beslut i fråga om personkretstillhörighet.

14.2

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

7 § och 9 § 2 p
LSS

Bist.handl.

14.3

Beslut i fråga om ledsagarservice

7 § 9 § 3 p LSS

Bist.handl.

14.4

Beslut i fråga om biträde av kontaktperson.

7 § och 9 § 4 p
LSS

Bist.handl.

14.5

Beslut i fråga om avlösarservice i hemmet.

7 § och 9 § 5 p
LSS

Bist.handl.

14.6

Beslut i fråga om korttidsvistelse utanför det egna hemmet.

Bist.handl.

14.7

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

7 § och 9 § 6 p
LSS
7 § och 9 § 7 p
LSS

14.8

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

7 § och 9 § 8 p
LSS

Kan endast delegeras till
utskott. Beslut fattas av
SNIU.

14.9

Beslut i fråga om bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo
utanför föräldrahemmet.

7 § och 9 § 8 p
LSS

-

på boende som socialnämnden har entreprenadavtal med

-

annat boende

Bist.handl.

Bist.handl.

EC
Beslut fattas av SNIU.
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ÄRENDE
14.10

Beslut i fråga om bostad med särskild service i form av gruppbostad, servicebostad eller
särskilt anpassad bostad för vuxna.
-

på boende som socialnämnden har entreprenadavtal med

-

annat boende

Lagrum/annan
bestämmelse
7 § och 9 § 9 p
LSS

Delegat/kommentar

EC
Beslut fattas av SNIU.

14.11

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

7 § och 9 § 10 p
LSS

Bist.handl.

14.12

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

11 § LSS

EC

14.13

Beslut i fråga om återbetalning av ekonomiskt stöd.

12 § LSS

OC

14.14

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 § p 6 LSS

Bist.handl.

14.15

Beslut i fråga om förhandsbesked om rätten till insatser.

16 § LSS

Bist.handl.

14.16

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

110 kap. 6 § 3 p
SFB

Bist.handl.

14.17

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
SNIU.
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15. BISTÅND TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING, SoL
ÄRENDE

Delegat/kommentar

15.1

Beslut i fråga om bistånd i form av hemtjänst/service.

Lagrum/annan
bestämmelse
4 kap. 1 § SoL

15.2

Beslut i fråga om bistånd i form av hemtjänst/personlig omvårdnad.

4 kap. 1 § SoL

Bist.handl.

15.3

Beslut i fråga om bistånd i form av trygghetslarm.

4 kap. 1 § SoL

Bist.handl.

15.4

Beslut i fråga om bistånd i form av tillsyn/besök.

4 kap. 1 § SoL

Bist.handl.

15.5

Beslut i fråga om bistånd i form av aktivitet/social samvaro.

4 kap. 1 § SoL

Bist.handl.

15.6

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

4 kap. 1 § SoL

Bist.handl.

15.7

Beslut i fråga om bistånd i form av ledsagning.

4 kap. 1 § SoL

Bist.handl.

15.8

Beslut i fråga om bistånd i form av dagverksamhet

4 kap. 1 § SoL

Bist.handl.

-

inom kommunens egen dagverksamhet,

Bist.handl.

-

extern dagverksamhet.

EC

15.9

Beslut i fråga om bistånd i form av kontaktperson/kontaktfamilj.

4 kap. 1 § SoL

Bist.handl.

15.10

Beslut i fråga om bistånd i form av boendestöd.

4 kap. 1 § SoL

Bist.handl.

15.11

Beslut i fråga om bistånd i form av korttidsplats.

4 kap. 1 § SoL

15.12

-

inom kommunens verksamhet

Bist.handl.

-

extern placering.

EC

Beslut i fråga om bistånd i form av jourkorttidsplats inom kommunens verksamhet under
helgdagar, kvällar och nätter.

SSK

36

ÄRENDE

Delegat/kommentar

15.13

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

Lagrum/annan
bestämmelse
4 kap. 1 § SoL

15.14

Beslut i fråga om bistånd i form av särskild boendeform.

4 kap. 1 § SoL

Beslut fattas av SNIU.

15.15

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
SNIU.

Bist.handl.
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16. LAGEN OM FÄRDTJÄNST SAMT LAGEN OM RIKSFÄRDTJÄNST
ÄRENDE
16.1

Beslut i fråga om tillstånd till färdtjänst.

16.2

Beslut i fråga om tillstånd till riksfärdtjänst.

Lagrum/annan
bestämmelse
7 § lag(1997:736)
om färdtjänst
5 § lag (1997:735)
om riksfärdtjänst

Delegat/kommentar
Bist.handl.
Bist.handl.
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17. FAMILJERÄTTSLIGA ÄRENDEN
ÄRENDE

Lagrum/annan
bestämmelse
1 kap. 4 § FB
1 kap. 9 § FB

Delegat/kommentar

17.1

Godkännande av faderskapsbekräftelse, S-protokoll

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

Soc.sekr.

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

Soc.sekr.

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
SNIU.

17.6

Beslut i fråga om att inte påbörja utredning eller att lägga ned påbörjad utredning.

2 kap. 9 § FB

Kan endast delegeras till
utskott. Beslut fattas av
SNIU.

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

Soc.sekr.

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
SNIU.

17.9

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

2 kap. 3 § FB

Kan endast delegeras till
utskott. Beslut fattas av
SNIU.

39

ÄRENDE

Lagrum/annan
bestämmelse
6 kap. 6 § 2 st,
14 a § 2 st,
15 a § 3 st samt
17 a § FB

Delegat/kommentar

17.9

Beslut i fråga om att godkänna föräldrars avtal om vårdnad, boende och umgänge.

17.10

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

6 kap. 15 c § FB

Soc.sekr.

17.11

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

6 kap. 19 § FB

Soc.sekr.

17.12

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

6 kap. 19 och 20
§§ FB

Soc.sekr.

17.13

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

Soc.sekr.

17.14

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
SNIU.

17.15

Beslut i fråga om att återkalla ett medgivande till adoption.

6 kap. 13 § SoL

Kan endast delegeras till
utskott. Beslut fattas av
SNIU.

17.16

Beslut om att lämna samtycke till att adoptionsförfarandet får fortsätta.

6 kap. 14 § SoL

Soc.sekr.

Beslut om att ej lämna samtycke till att adoptionsförfarande får fortsätta.

17.17

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

Soc.sekr.

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

Kan endast delegeras till
utskott. Beslut fattas av
SNIU.
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ÄRENDE

Delegat/kommentar

17.18

Beslut i fråga om att utse en utredare i adoptionsärende.

Lagrum/annan
bestämmelse
4 kap. 14 § FB

17.19

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
SNIU.

17.20

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

Soc.sekr.

17.21

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
SNIU.

17.22

Beslut i fråga om att anmäla till överförmyndare

5 kap. 3 § SoF

Soc.sekr.

-

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.

Enhetschef

17.23

Beslut i fråga om framställan om ändring av betalningsmottagare av barnbidrag.

16 kap. 18 § SFB

Kan endast delegeras till
utskott. Beslut fattas av
SNIU.

17.24

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

16 kap. 19 § SFB

Kan endast delegeras till
utskott. Beslut fattas av
SNIU.
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18. YTTRANDEN, UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER, UNDERRÄTTELSER M.M. TILL DOMSTOL, ANNAN MYNDIGHET
ÄRENDE

Lagrum/annan
bestämmelse
31 kap. 2 § BrB

Delegat/kommentar

18.1

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

Soc.sekr.

18.2

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

Soc.sekr.

18.3

Yttrande till åklagarmyndighet i ärenden där person under 18 misstänks för brott.

11 § LUL

Soc.sekr.

18.4

Underrättelse till åklagarmyndigheten om den unges misskötsamhet av ungdomsvård och 12 kap. 8 § SoL
32 kap. 4 § BrB
ungdomstjänst .
30 b § LUL

18.5

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

31 § och 34 § LUL

Soc.sekr.

18.6

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

38 § LUL

Soc.sekr.

18.7

Yttrande till Transportstyrelsen i körkortsärenden.

3 kap. 8 § samt 5
kap 2 § körkortsförordningen
(1998:980)

Soc.sekr.

18.8

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

Soc.sekr.

18.9

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

3 § passförordningen
(1979:664)

EC

Soc.sekr.
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ÄRENDE

Lagrum/annan
bestämmelse
13 kap. 2 och 5 §§
SoL

Delegat/kommentar

18.10

Yttrande till IVO i ärende där IVO utövar sin tillsyn över kommunens socialtjänst.

OC

18.11

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

18.12

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

16 kap. 6 a-g §§
SoL

OC

18.13

Yttrande till domstol i ärende om namnbyte.

45-46 §§
namnlagen
(1982:670)

Soc.sekr.

18.14

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

5 kap. 5 § 3 st ÄktB

Soc.sekr.

18.15

Yttrande med anledning av remiss, dock ej till kommunfullmäktige.

18.16

Beslut i fråga om att på begäran lämna ut uppgifter angående en utlännings personliga
förhållanden.

17 kap. 1 §
utlänningslagen

EC

18.17

Beslut i fråga om utlämnande av personuppgifter till Socialstyrelsen för angelägna
statistiska ändamål.

12 kap. 5 § SoL

EC

18.18

Beslut i fråga om att lämna ut uppgifter ur personregister till statliga myndigheter för
forskningsändamål.

12 kap. 6 § SoL

EC

18.19

Beslut i fråga om att lämna uppgifter om utbetalad ekonomisk hjälp till annan myndighet
när syftet är att undvika felaktiga utbetalningar från det allmänna eller en felaktig
beskattning.

12 kap. 7 § SoL

Soc.sekr.
Bist.handl.

Beslut fattas av SNIU.

SC
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ÄRENDE

Lagrum/annan
bestämmelse
6 kap. 9 §
smittskyddslagen
(2004:168)

Delegat/kommentar

18.20

Beslut i fråga om utlämnande av uppgift på begäran av smittskyddsläkare.

EC

18.21

Anmälan till smittskyddsläkare att person ej följer särskilda förhållningsregler.

6 kap. 12 §
smittskyddslagen
(2004:168)

EC

18.22

Beslut i fråga om att lämna utdrag ur socialregister till annan kommun som utreder
familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson.

6 kap. 6 a § SoL,
10 kap. 1 § OSL,
12 kap. 2 § OSL

Bisthandl.
Soc.sekr.

Begäran om utdrag ur socialregister vid egna familjehemsplaceringar, bistånd i form av
kontaktfamilj eller kontaktperson.

6 kap. 6 a § SoL,
10 kap. 1 § OSL,
12 kap. 2 § OSL

Bisthandl.
Soc.sekr.

18.23

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

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

EC

18.24

Framställning till domstol om att en underårig är i behov av målsägandebiträde.

5 kap. 2 § SoF

EC

18.25

Beslut i fråga om att polisanmäla misstanke om brott enligt bidragsbrottslagen.

6 § bidragsbrottslagen

OC

18.26

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 betalningsföreläggande och
handräckning

EC
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ÄRENDE

Lagrum/annan
bestämmelse
36 §
skuldsaneringslagen

Delegat/kommentar

18.27

Utlämnande av uppgifter på begäran av Kronofogdemyndigheten eller allmän domstol i
skuldsaneringsärenden.

EC

18.28

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)

Soc.sekr.
Bist.handl.

18.29

Yttrande till IVO i ärende om överflyttning av ärende enligt 2 a kap 11 § SoL.

2 a kap. 11 § SoL

EC

18.30

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

EC
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19. ÖVERKLAGANDEN
ÄRENDE

Lagrum/annan
bestämmelse
27 § FL

Delegat/kommentar

19.1

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

19.2

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

24 § FL

Delegat i det
ursprungliga beslutet,
efter samråd med
närmast överordnad chef

19.3

Beslut i fråga om att överklagande av socialnämndens beslut kommit in i rätt tid

24 § FL

SC

19.4

Yttrande till förvaltningsrätt eller kammarrätt med anledning av överklagat beslut.

19.5

Beslut i fråga om överklagande och yrkande om inhibition när förvaltningsrätt
eller kammarrätt ändrat nämndens beslut och detta beslut ursprungligen fattats av
delegat.

19.6

Beslut i fråga om att överklaga Migrationsverkets beslut om statlig ersättning för
flyktingmottagande.

19.7

Beslut i fråga om att överklaga IVOs beslut om överflyttning av ärende.

Delegat i det
ursprungliga beslutet,
efter samråd med
närmast överordnad chef

Delegat i det
ursprungliga beslutet,
efter samråd med
närmast överordnad chef
16 kap. 3 § SoL

SC

OC
2 a kap. 11 § SoL,
16 kap. 4 § SoL

OC
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20. ÄRENDEN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN
ÄRENDE

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

Delegat/kommentar

20.1

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

20.2

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

Soc.sekr.
Bist.handl.

20.3

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

5 kap. 3 § 3 p SoF

Soc.sekr.
Bist.handl.

Soc.sekr.
Bist.handl.
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21. LEX SARAH, LEX MARIA, M.M.
ÄRENDE

Delegat/kommentar

21.1

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).

Lagrum/annan
bestämmelse
14 kap. 6 § SoL,
24 e § LSS

21.2

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 § LSS

SC

21.3

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.

24 § 1 st 3 p HSL

MAS, MAR

21.4

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 §§
patientsäkerhetslagen (2010:659),
SOSFS 2005:28

MAS, MAR

Utvecklingsledare
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22. DÖDSBOÄRENDEN
ÄRENDE

Delegat/kommentar

22.1

Beslut i fråga om att göra dödsboanmälan till Skatteverket.

Lagrum/annan
bestämmelse
20 kap. 8a § ÄB

22.2

Beslut i fråga om provisorisk förvaltning.

18 kap. 2 § ÄB

Avgiftshandläggare

22.3

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

18 kap. 1 § ÄB

Avgiftshandläggare

22.4

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

18 kap. 1 § ÄB

Avgiftshandläggare

22.5

Beslut i fråga om att överlämna förvaltning och avveckling till god man för bortovarande.

18 kap. 1 § ÄB

Avgiftshandläggare

22.6

Beslut i fråga om att föranstalta om bouppteckning.

20 kap. 2 §, 2 st
ÄB

Avgiftshandläggare

22.7

Beslut i fråga om att förvalta och avveckla dödsboet.

22.8

Beslut i fråga om att ordna med gravsättning.

Avgiftshandläggare

Avgiftshandläggare

5 kap. 2 §
begravningslagen
(1990:1144)

Avgiftshandläggare
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Kompletterande beslutanderätt enligt LVU och LVM
Socialnämndens ordförande har en i lag direkt angiven kompletterande beslutanderätt. Kompletterande beslutanderätt för ledamot och tjänsteman måste
förordnas av nämnd och socialnämnden har i särskilt beslut 2015-05-26 § 105 förordnat vice ordförande, ledamöter och tjänstemän enligt nedan. Den
kompletterande beslutanderätten gäller då nämndens beslut inte kan avvaktas. Socialnämnden beslutade 2019-01-17 § 9 att stryka Göran Nilsson och Layla
Nasiar då de inte längre är ledamöter i socialnämnden.
6 § LVU

Beslut i fråga om omedelbart omhändertagande.

11 § 1 st LVU

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

11 § 2 st LVU

Beslut i fråga om att den unge får vistas i det egna hemmet.

27 § LVU

Beslut i fråga om tillfälligt flyttningsförbud.

13 § LVM

Beslut i fråga om omedelbart omhändertagande.

1:e vice ordf. Kerstin Eskhult (C)
2:e vice ordf. Britt-Louise Gunnar (S)
Fredrik Rosenbecker (V).
1:e vice ordf. Kerstin Eskhult (C)
2:e vice ordf. Britt-Louise Gunnar (S)
eller Fredrik Rosenbecker (V).
1:e vice ordf. Kerstin Eskhult (C
2:e vice ordf. Britt-Louise Gunnar (S)
Fredrik Rosenbecker (V).
1:e vice ordf. Kerstin Eskhult (C)
2:e vice ordf. Britt-Louise Gunnar (S)
Fredrik Rosenbecker (V).
1:e vice ordf. Kerstin Eskhult (C)
2:e vice ordf. Britt-Louise Gunnar (S)
Fredrick Rosenbecker (V).
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43 § 2 st

Beslut i fråga om att begära biträde av polismyndighet för
att genomföra beslut om vård eller omhändertagande

1:e vice ordf. Kerstin Eskhult (C)
2:e vice ordf. Britt-Louise Gunnar (S)
Fredrik Rosenbecker (V)
SC Mats Ståhl Elgström
OC Ulrika Brugård
EC Maria Wallinder
EC Sofia Wikström
EC Anna Lindsjö
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