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Socialnämnden

Fastställande av dagordning

Förslag till beslut
Dagordningen fastställs.
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Datum

Referens

2020-04-07

SOC 2020/00141

Socialnämnden

Redovisning av meddelanden
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.
Ärendet
Gävle Tingsrätt

Dom Mål nr B 2981-18

Gävle Tingsrätt

Dom Mål nr T 262-20

Gävle Tingsrätt

Dom Mål nr T 483-19

Gävle Tingsrätt

Dom Mål nr B 2146-19

Gävle Tingsrätt

Dom Mål nr T 2867-19

Förvaltningsrätten i Falun

Dom Mål nr 3708-19

Förvaltningsrätten i Falun

Dom Mål nr 4755-19

Förvaltningsrätten i Falun

Dom Mål nr 231-20

Förvaltningsrätten i Falun

Dom Mål nr 5141-19

Förvaltningsrätten i Falun

Dom Mål nr 6164-19

Förvaltningsrätten i Falun

Dom Mål nr 5432-19

Förvaltningsrätten i Falun

Dom Mål nr 6058-19

Förvaltningsrätten i Falun

Dom Mål nr 426-20

Förvaltningsrätten i Falun

Dom Mål nr 1557-20

Förvaltningsrätten i Falun

Beslut Mål nr 6141-19

Förvaltningsrätten i Falun

Underrättelse Mål nr 426-20

Inspektionen för vård och omsorg

Underrättelse Dnr 3.5.117190/2020-3

Inspektionen för vård och omsorg

Beslut Dnr 3.1.2-20560/2020-3

Hovrätten för Nedre Norrland

Dom Mål nr B 466-20

Datum

Ockelbo kommun

Protokollsutdrag
KF § 7

2020-04-07

Sida
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Fyllnadsval – Ersättare
Socialnämnden (M)

KS § 50/2020

Uppdrag till styrelse och nämnder
inför budget 2021-2023

KS § 68/2020

Budgetprocessen 2021-2023

KS § 71/2020

Internkontroll uppföljning 2019 och
internkontrollplan 2020 – nämnder

KS § 74/2020

Riktlinjer för sammanträden på
distans för kommunstyrelsen och
nämnder i Ockelbo kommun
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Referens

2020-04-07

SOC 2020/00142

Socialnämnden

Ekonomisk uppföljning januari-maj 2020

Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Ekonomisk uppföljning januari-maj 2020.

Beslutsunderlag
Ekonom Gunilla Larssons prognos.

Gunilla Larsson
Ekonom
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OCKELBO KOMMUN
Socialnämnden

Verksamhet

NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET
KONSUMENT O ENERGIRÅDGIVNING
ALKOHOLTILLSTÅND MM
FAMILJERÄTT
FÖREBYGGANDE VERKSAMHET
ALLM KOMMUNADMINISTRATION
Summa SN (exk IFO o Vård o Omsorg)
INDIVID- O FAMILJEOMSORG
INDIVID- O FAMILJEOMSORG
BARN- O UNGDOMSVÅRD
INSATSER VUXNA
EKONOMISKT BISTÅND
Summa IFO
VÅRD OCH OMSORG
SÄRSKILDA BOENDEFORMER
HANDLÄGGARENHETEN
STÖD I ORDINÄRT BOENDE
ÖVRIGT STÖD ÄLDREOMSORG
ÖVRIGT STÖD VÅRD OMSORG
HEMSJUKVÅRD
LAG OM STÖD O SERVICE LSS
SOCIALPSYKIATRI
Summa VÅRD OCH OMSORG

Summa SN totalt

Års-

Avvikelse

Budget

Ek uppf

Avvikelse

Budget

prognos

årsprognos

maj

maj

maj

2020

2020

2020

2020

2020

2020

427
200
0

1 027

427
200
0
300
100
0
1 027

0
0
0
0
0
0
0

178
83
0
125
42
0
428

105
0
0
128
11
42
286

73
83
0
-3
31
-42
142

9 105
4 646
5 504
9 000
28 255

9 105
5 146
6 004
9 000
29 255

0
-500
-500
0
-1 000

3 794
1 936
2 293
3 750
11 773

3 589
4 124
3 426
3 450
14 589

205
-2 188
-1 133
300
-2 816

50 702
2 518
23 243
-94
1 384
11 251
28 188
2 381
119 573

49 752
2 518
22 343
-94
1 384
11 251
27 988
2 381
117 523

950
0
900
0
0
0
200
0
2 050

21 126
1 049
9 685
-39
577
4 688
11 745
992
49 822

19 086
969
8 391
-91
795
4 405
11 372
944
45 871

2 040
80
1 294
52
-218
283
373
48
3 951

148 855

147 805

1 050

62 023

60 746

1 277

300
100

Kommentarer:
Socialnämndens ekonomiska uppföljning per 2019-05-31 visar ett överskott om 1 277 tkr.
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Referens

2020-06-09

SOC 2020/00215

Helene Josefsson, 0297-555 72
helene.josefsson@ockelbo.se
Socialnämnden

Överenskommelse mellan kommuner i Gävleborgs län
gällande långsiktiga boendelösningar till våldsutsatta
Förslag till beslut
Att Socialnämnden i Ockelbo kommun ingår avtal om, med stöd av
Länsstyrelsen i Gävleborgs län, överenskommelse och samverkan mellan
länets kommuner gällande hantering av ärenden för våldsutsatta som
behöver byta bostadskommun. Genom godkännande av avtalet erkänns även
samverkan med kommuner som undertecknar samverkansavtalet i framtiden.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens beslut § 39, med diarienr 2019/00296, att ingå
överenskommelse med Söderhamns kommun om att samverka i hanteringen
av ärenden för våldsutsatta personer eller familjer som behöver byta
bostadskommun, behöver kompletteras med att kunna omfatta fler
kommuner för samverkan och att Ockelbo kommun ingår avtal i denna fråga.
Socialnämndens beslut § 39, med diarienr 2019/00296, att ingå
överenskommelse med Söderhamns kommun om att samverka i hanteringen
av ärenden för våldsutsatta personer eller familjer som behöver byta
bostadskommun, behöver kompletteras med att kunna omfatta fler
kommuner för samverkan och att Ockelbo kommun ingår avtal i denna fråga.
Sedan beslutet togs har fler kommuner önskat ansluta sig till
överenskommelsen vilket har mynnat ut i att ett avtal har arbetats fram, med
stöd av Länsstyrelsen i Gävleborgs län och tjänstemän i kommunerna, om
hur överenskommelsen ska följas.
I dagsläget vill fler kommuner ansluta sig till överenskommelsen, dock inte
alla kommuner pga olika omständigheter. Intresset finns däremot och
Länsstyrelsen är aktiva i att följa upp frågan hos dessa kommuner
regelbundet.

Datum

Ockelbo kommun

2020-06-09

Sida

SOC 2020/00215

För att inte utesluta andra möjliga samarbetskommuner bör beslutet om att
ingå avtal inte begränsas till enbart de nu aktuella kommunerna, utan det bör
gälla alla kommuner i länet som genom att skriva under avtalet också
kommer följa överenskommelsen. Genom att ingå avtal om länsgemensam
överenskommelse kommer socialtjänstens arbete med att säkerställa
individers behov av hjälp och stöd för sin våldsutsatthet på lång sikt,
underlättas.

Helene Josefsson
Socialsekreterare

Beslutsunderlag
Socialsekreterare Helene Josefssons tjänsteskrivelse 2020-06-04.
Bilaga ”Underlag för länsgemensam överenskommelse” och bilaga ”
Samverkansavtal bostadsbyte mellan kommuner i Gävleborgs län”.
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Samverkansavtal bostadsbyte mellan kommuner i
Gävleborgs län
1. Samverkande kommuner
Söderhamn kommun
Ockelbo kommun
Ljusdal kommun
Hofors kommun
Sandviken kommun
Hudiksvalls kommun

2. Kontaktpersoner i kommunerna
Se aktuell kontaktlista på www.våldsfrivardag.se (inloggningsdelen).

3. Bakgrund och syfte
Nationellt konstaterar både kommuner och skyddade boenden att placeringar på skyddat boende
många gånger fortgår länge efter att det akuta skyddsbehovet upphört. Detta med anledning av
rådande bostadsmarknad samt den rädsla som ofta finns hos den våldsutsatta för att återvända till
hemkommunen. Skyddade boenden är en stor ekonomisk belastning för kommunerna och utgör
sällan kvalitativa insatser för den enskilde på sikt. Målsättningen bör vara att utflyttning från skyddat
boende sker så snart behovet av insats inte längre finns. Dels för att platsen ska kunna tillhandahållas
andra skyddsökanden dels för att placerade ska kunna återgå till en vardag och få hjälp genom andra
insatser om så krävs.
Syftet är primärt att de våldsutsatta får en långsiktig boendelösning så att de kan komma vidare i
uppbrottsprocessen och möjliggöra sin rätt till ett liv fritt från våld. Avsikten är också att en
länsgemensam överenskommelse är mer kostnadseffektiv lösning för de enskilda kommunerna i
förlängningen.
Målgruppen är vuxna personer (över 18 år) med eller utan medföljande barn, som är utsatt för våld i
nära relation och som på grund av detta inte kan bo kvar i sin hemkommun.

4. Överflyttning och mottagande av ärende mellan parterna
Avtalet avser överflyttning och mottagande av ärenden mellan ovan angivna kommuner i Gävleborgs
län.

5. Placerande kommunens ansvar
•

Tillfrågad kommun ger förhandsbesked inom 14 dagar om mottagande kommun kan
tillgodose behoven.

•

Genom överenskommelsen om samverkan åtar sig kommunen att ta emot två ärende (två
lägenheter) och lämna över två ärenden per år.
Sida 1 av 4

•

Omfattningen av ärendet får inte vara större än att kommunens interna öppenvårdsinsatser
(inkl. boende/socialt kontrakt) kan tillgodose behovet av stöd.

•

Denna samverkan rör inga akuta ärenden, två till tre månaders väntetid på övertagande är
rimligt.

•

Den placerande kommunen behåller ansvaret för ekonomiskt bistånd under tre månader
från placeringstillfället. Innan mottagande kommun tar fullt ekonomiskt ansvar ska det gamla
boendet vara uppsagt och utflyttat. Den mottagande kommunen åtar sig inget ansvar
gällande ex. kostnader för dubbla hyror, magasinering, flytt, flyttstäd, hemutrustning,
namnbyte, skilsmässa, bodelning, kostnad för rättshjälp samt sluträkningar.

•

Den placerande kommunen ansvarar för att tillsammans med klienten planera praktiska
detaljer kring flytt till ny kommun.

•

Om den våldsutsatta blir röjd eller röjer sig själv under dessa tre månader från
placeringsdatumet är det den placerande kommunens ansvar att hitta en annan alternativ
lösning. Detta innebär att mottagande kommunen kan vara behjälplig men det övergripande
ansvaret för ex. kostnader och omplacering ligger på den placerande kommunen.

6. Mottagande kommunens ansvar
•

Efter tre månaders placering tar mottagande kommunen över ansvaret för pågående insatser
innefattande det ekonomiska ansvaret för den enskilde. Mottagande kommun gör en egen
bedömning av ärendet framåt.

•

Den mottagande kommunen kan fungera som en länk vid uppdrag från placerade kommunen
för att komma i kontakt med andra samverkande aktörer kring den våldsutsatta.

•

Om personen som ska byta boendekommun har behov av bistånd för att erhålla bostad är
det mottagande kommuns ansvar att ge bistånd i form av borgensåtagande/socialt
kontrakt/andrahandskontrakt.

7. Möjlighet att avbryta placering
Mottagande kommun förbehåller sig rätten att ensidigt avbryta placeringen om kommunen ej anser
sig klara att möta upp den enskildes vård- och skyddsbehov. Uppsägningen skall ske före tre månader
från placeringstillfället. Den placerande kommunen skall återta den enskilde och finna annan lösning.
Placerande kommun har möjlighet att återta den enskilde om den placerande kommunen finner
annan lösning för den enskildes skyddsbehov.

8. Möjlighet att avbryta samarbetet
Parterna har rätt att avbryta det långsiktiga samarbetet och detta ska då skriftligen meddelas delegat
samt samordnare av samverkan.

9. Övrigt
Respektive kommun ansluter efter samråd med Länsstyrelsen Gävleborg och övriga samverkande
parter. I övrigt gäller underlag för en länsgemensam överenskommelse som grund i avtalet.
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10.

Underskrift av behörig företrädare för kommunen

Samverkansavtalet skrivs under av behörig företrädare för kommunen och återsänds till
Länsstyrelsen Gävleborg som förvarar originaldokumentet. Respektive kommuns underskrivna
samverkansavtal utgör varförsig en bilaga till samverkansavtal.
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Bilaga
Kommun:

Datum/Ort:

Namnteckning:

Namnförtydligande:

Titel:

Förvaltning/Tjänsteställe:
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Underlag för en länsgemensam
överenskommelse
Hantering av ärenden med våldsutsatta som behöver byta bostadskommun
inom Gävleborgs län med anledning av våld i nära relation

Innehåll
Bakgrund......................................................................................................................................... 2
Målgrupp......................................................................................................................................... 3
Riktlinjer ......................................................................................................................................... 3
Handläggning av ärendet ............................................................................................................... 3
Inför förfrågan och när förfrågan har accepterats (under tiden för delat ansvar) ................. 3
Inför förfrågan .............................................................................................................................. 3
När förfrågan har accepterats ....................................................................................................... 4
Förfrågningar som inte blir aktuella att ta emot ......................................................................... 4
Övrigt............................................................................................................................................... 4

Länsstyrelsen har tillsammans med Söderhamn och Ockelbos kommun arbetat
fram underlaget
Senast reviderad 2020-02-14
För mer information och intresse att dela i samverkan kontakta Pernilla Spåls,
pernilla.spals@lansstyrelsen.se
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Bakgrund
Nationellt konstaterar både kommuner och skyddade boenden att placeringar på skyddat
boende många gånger fortgår länge efter att det akuta skyddsbehovet upphört. Detta med
anledning av rådande bostadsmarknad samt den rädsla som ofta finns hos den våldsutsatta för
att återvända till hemkommunen. Skyddade boenden är en stor ekonomisk belastning för
kommunerna och utgör sällan kvalitativa insatser för den enskilde på sikt. Målsättningen bör
vara att utflyttning från skyddat boende sker så snart behovet av insats inte längre finns. Dels
för att platsen ska kunna tillhandahållas andra skyddsökanden och dels för att placerade ska
kunna återgå till en vardag och få hjälp genom andra insatser om så krävs.
Sedan 2011 infördes i socialtjänstlagen en bestämmelse som berättigar en person som är utsatt
för våld eller andra övergrepp, rätt att i förväg ansöka om stöd- och hjälpinsatser i den
kommun dit den våldsutsatta vill flytta och bosätta sig permanent (jmf. 2 a kap. 8 § 2 SoL).
En sådan ansökan ska behandlas som om denne var bosatt i kommunen och hänsyn får inte tas
till att den sökandes behov är tillgodosett i sin hemkommun.
Enligt SOSFS 2014:4 Våld i nära relationer 7 kap. 1 § ska Socialnämnden erbjuda
våldsutsatta vuxna och barn insatser på akut, kort och lång sikt med utgångspunkt i behovet
av skydd, stöd och hjälp. För att säkerställa kravet så har Länsstyrelsen Gävleborg, Ockelbo
och Söderhamns kommun initierat ett samarbete för våldsutsatta med eller utan barn. Målet
med samarbetet är att en överenskommelse med fokus på långsiktiga boendelösningar ska
upprättas med de kommuner som vill ingå.
Syftet är primärt att den våldsutsatta får en långsiktig boendelösning så att de kan komma
vidare i uppbrottsprocessen och möjliggöra sin rätt till ett liv fritt från våld. Avsikten är också
att en länsgemensam överenskommelse är mer kostnadseffektiv lösning för de enskilda
kommunerna i förlängningen.
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Målgrupp
Vuxna personer (över 18 år) med eller utan medföljande barn, som är utsatt för våld i nära
relation och som på grund av detta inte kan bo kvar i sin hemkommun.
-

Riktlinjer

-

Tillfrågad kommun ger förhandsbesked inom 14 dagar om mottagande kommun kan
tillgodose behoven.

-

Genom överenskommelsen om samverkan åtar sig kommunen att ta emot två ärenden
(två lägenheter) per år.

-

Omfattningen av ärendet får inte vara större än att kommunens interna
öppenvårdsinsatser (inkl. boende/socialt kontrakt) kan tillgodose behovet av stöd.

-

Denna samverkan rör inga akuta ärenden, två till tre månaders väntetid på övertagande
är rimligt.

-

Den placerande kommunen behåller ansvaret för ekonomiskt bistånd under tre
månader från placeringstillfället. Innan mottagande kommun tar fullt ekonomiskt
ansvar ska det gamla boendet vara uppsagt och utflyttat. Den mottagande kommunen
åtar sig inget ansvar gällande ex. kostnader för dubbla hyror, magasinering, flytt,
flyttstäd, hemutrustning, namnbyte, skilsmässa, bodelning, kostnad för rättshjälp, samt
sluträkningar.

-

Den placerande kommunen ansvarar för att tillsammans med klienten planera
praktiska detaljer kring flytt till ny kommun.

-

Om den våldsutsatta blir röjd eller röjer sig själv under dessa tre månader från
placeringsdatumet är det den placerande kommunens ansvar att hitta en annan
alternativ lösning. Detta innebär att mottagande kommunen kan vara behjälplig, men
det övergripande ansvaret för ex. kostnader och omplacering ligger på den placerande
kommunen.

Handläggning av ärendet
När en mottagande kommun samtyckt till övertagande av ärenden, aktualiseras detta som en
ansökan (enligt 2 a kap. 8 § SoL) i den nya kommunen.
Det ska finnas en färdigställd utredning som mottagande kommun kan använda som underlag
för att fatta beslut om insatser.
Inför förfrågan och när förfrågan har accepterats (under tiden för delat ansvar)
Inför förfrågan
För att göra förfrågan till annan kommun ska en strukturerad risk- och hotbedömning vara
genomförd, med fördel med stöd av FREDA, Sara eller Patriark. I varje enskilt ärende ska en
bedömning göras avseende lämpligheten utifrån risk och skydd med utgångspunkt av den
geografiska närheten mellan kommunerna.
Baserat på ovan bedömning och underlag ställs förfrågan till lämplig kommun. Innan
förfrågan ställs ska följande finnas:
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-

Samtycke från den våldsutsatta att förfrågan ställs.
Förslagsvis ställs förfrågan per telefon med en muntlig föredragning. Kontakt
initieras så snabbt handläggare/respektive kommun bedömer att den våldsutsatta
inte kan återvända till hemkommunen (t.ex. under vistelse på skyddat boende).

-

Utredning gällande den våldsutsatta och ev. medföljande barn som innehåller
skriftlig risk- och hotbedömning, bedömning gällande vilket stödbehov som finns
och omfattning av dessa. Utredningarna ska vara avslutade.

Mottagande kommun gör bedömning om insatserna kan tillhandahållas inom ramen för
kommunens interna insatser. Alla beslutsfattande arbetsledare i mottagande kommun, vars
enheter berörs av kommande insatser, ska ha samtyckt skriftligen till mottagande av ärendet
innan överlämning kan ske.
När förfrågan har accepterats
När mottagande kommun accepterat förfrågan träffas samtliga (den våldsutsatta och ev.
medföljande barn och ansvariga handläggare) för att planera flytt till mottagande kommun.
I samband med detta accepterar den mottagande kommunen ärendet.
Den placerande kommunen har ett uppföljande ansvar tillsammans med mottagande kommun
kontinuerligt under tiden som ett delat ansvar mellan de båda kommunerna finns.
Hur ofta uppföljning behöver ske bedöms utifrån varje enskilt ärende. När någon av parterna
uttrycker behov av gemensam uppföljning ska detta ske utan dröjsmål.
Innan ansvaret övergår fullt ut till den mottagande kommunen träffas ansvariga handläggare
tillsammans med den våldsutsatta för avstämning och för att säkerställa att allt praktiskt är
ordnat inför överflytt av ärendet.
Om personen som ska byta boendekommun har behov av bistånd för att erhålla bostad är det
mottagande kommuns ansvar att ge bistånd i form av borgensåtagande/socialt
kontrakt/andrahandskontrakt.
Förfrågningar som inte blir aktuella att ta emot
-

Mottagande kommunen kan inte säkerställa skydd.

-

Antalet ärenden som är överenskomna har mottagits.

-

Mottagande kommunens interna resurser kan ej tillgodose behovet av stöd.

-

Ett nej ska vara skriftligen motiverat baserat på ovanstående.

-

Bostadsbrist i kommunen utgör ej grund till att ej motta ärende.

Övrigt
Representanter för kommunerna som deltar i samverkan kommer att finnas på en kontaktlista
som länsstyrelsen administrerar. Samverkansmöten med utsedda representanter för kommuner
som deltar i samverkansöverenskommelsen sker en gång i kvartalet.
Respektive kommun förankrar denna samverkansform på chefs- samt politikernivå, för att
sedan skriva under ett samarbetsavtal.
4
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Datum

Referens

2020-06-09

SOC 2020/00216

Sofia Lindstrand, 0297-555 73
sofia.lindstrand@ockelbo.se
Socialnämnden

Revidering av Socialnämndens delegationsordning
Förslag till beslut
Delegationsordningen ändras enligt nedanstående förslag.
Sammanfattning av ärendet
Under hösten 2019 genomfördes en organisationsförändring inom Individoch familjeomsorgen i Ockelbo kommun och en tjänst som biträdande
enhetschef inrättades. Syftet med tjänsten är bland annat att avlasta
enhetschefen vid beslutsfattande i personärenden i det dagliga arbetet.
Utifrån dessa delar i den nyinrättade tjänsten behövs en förändring i
nuvarande delegationsordning då delegationsnivån biträdande enhetschef
inte finns med över huvud taget och biträdande enhetschef har därmed inte
möjlighet att fatta dessa beslut.
En genomgång av delegationsordningen har därför genomförts och den nya
befattningen biträdande enhetschef har lagts till som beslutsfattare vid alla
beslut där det tidigare endast stod enhetschef IFO som beslutsfattare.
En genomgång av delegationsordningen har därför genomförts och den nya
befattningen biträdande enhetschef har lagts till som beslutsfattare vid alla
beslut där det tidigare endast stod enhetschef IFO som beslutsfattare. Detta
gäller följande punkter i delegationsordningen:
2.4, 4.11, 4.13, 4.14, 4.20, 6.3, 6.13, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 7.1,
7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.9, 8.2, 13.2, 13.5, 13.6, 13.12, 13.13, 14.2, 14.3, 14.4,
14.5, 14.7, 14.8, 14.10, 15.1, 15.2, 15.9, 15.10, 16.1, 16.2, 17.3, 17.11,
17.24, 18.3, 18.12, 18.15, 18.16, 18.17, 18.18, 18.19, 18.20, 18.21, 22.2
Vid översynen av delegationsordningen har det också upptäckts att det på
flera ställen står flera olika delegationsnivåer för samma beslut vilket
bedöms onödigt då det, i de flesta fall, räcker att den lägsta nivån för tillåten
beslutsfattare står. Detta har ändrats vid följande punkter:
4.17, 6.2, 6.9, 6.10, 6.12, 8.1, 10.1, 10.2, 15.7, 15.8, 18.11, 19.3
Vid punkt 2.4, polisanmäla brott mot barn, har vi valt att ta bort
socialsekreterare som beslutsfattare då praxis på IFO är att enhetschef (och
nu även biträdande) fattar dessa beslut då de ofta hänger ihop med att
utredning inletts utan samtycke där enhetschef/bitr. enhetschef är
beslutsfattare.

Datum

Ockelbo kommun

2020-06-09

Sida

SOC 2020/00216

Vid punkterna 6.6 och 18.15 gällande avgift för vård gällande barn och
vuxna, har vi valt att ändra så enhetschef/bitr. enhetschef står som
beslutsfattare istället för socialsekreterare. Detta mestadels utifrån att det
kommer vara biträdande enhetschef som står som handläggare för dessa
ärenden för att avlasta handläggande socialsekreterare och det redan i
dagsläget ofta hänvisas till chef för frågor och samtal från klienter kring
beslut att de själva ska bidra till kostnader för sin eller sitt/sina barns
behandling.
Vid punkterna 10.1 och 10.2 har SKL ändrats till SKR då denna organisation
bytt namn. Vid punkt 10.2 läggs även enhetschef IFO och Bitr. enhetschef
IFO till som beslutsfattare vid beslut gällande utöver SKR:s
rekommendationer.
Vid punkt 13.8 ändras delegationsnivå 2, upp till max 10000:-, till
Enhetschef IFO/Bitr. enhetschef IFO istället för AU, då det i kommentarerna
till punkten står att det vid beslut över delegationsnivå 2 är arbetsutskottet
som ska fatta besluten så detta är en felskrivning sedan tidigare och
ändringen i denna punkt överensstämmer med liknande formuleringar kring
summor i andra punkter i delegationsordningen.
Beslutsunderlag
Socialsekreterare Sofia Lindstrands tjänsteskrivelse 2020-06-05.
Bilaga: Socialnämndens delegationsordning.

Sofia Lindstrand
Biträdande enhetschef IFO

Beslutet ska skickas till
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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REVIDERAD 2019-09-19 SN § 38

Fastställd 2005-12-15
Reviderad 2006-01-19
Reviderad 2009-12-17
Reviderad 2010-08-26
Reviderad 2013-06-27
Reviderad 2014-06-26
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SN § 116
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SN § 67-68/20
SN § 44/2013
SN § 47/2014
SN § 59/2015
SN § 25/2016
SN § 19/2017
SN § 35/2018
SN § 13/2018
SN § 20/2019

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
RUBRIK
ALLMÄNT OM DELEGATION

SID
4

DELEGATION SOM BERÖR ALLA VERKSAMHETER
1 Övrigt – Överförmyndarnämnden, Lex Sarah
2 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) OSL
3 Yttrande/anmälan till tillsynsmyndigheten, Inpektionen för vård och mosorg, IVO
4 Överklaganden, yttranden och anmälningar mm till domstol, åklagarmyndighet och andra myndigheter
5 Dataskyddsförordningen (2016:679, GDPR)

5
6
7
7
10

INDIVID OCH FAMILJEOMSORGEN / IFO
6 Barn och ungdom
7 Övrigt Barn och ungdom – Yttrande domstol, äktenskapsdispens, försäkringssassa, pass mm
8 Dödsbohandläggning
9 Familjehemssekreterare
10 Övrigt Familjehem
11 Familjerätt
12 Övrigt Familjerätt – Överklagning mm
13 Försörjningsstöd
14 Föräldrabalken, FB
15 Lag om vård av missbrukare i vissa fall (1988:870) LVM
16 Övrigt LVM – Överklaga mm
17 Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52) LVU
18 Vuxen
19 Övrigt Vuxen – Anmälan försäkringskassan, körkort- och vapenärenden

11
12
14
14
14
15
15
16
17
19
20
20
22
24

SOCIALJOUR
20 Beslut under socialjouren
21 Socialjour, Lag om särskilda bestämmelser för vård av unga, LVU
22 Socialjour, Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM

25
25
27

-
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-

RUBRIK
HANDLÄGGARENHETEN, LSS- OCH OMSORGSVERKSAMHETER
23 Äldreomsorg
24 Socialpsykiatri
25 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrande (1993:387) LSS mm
26 Övrigt – LSS

SID
28
29
30
31

HEMSJUKVÅRD
27 Hälso- och sjukvård /gemensam författningssamling HSLF- FS
28 Övrigt Hälso- och sjukvård – Offentlighets- och sekretesslag, Yttrande IVO

32
32

ALKOHOLTILLSTÅND
29 Alkohollag (2010:1622) AL
30 Lag (1982:636) om anordnande av visst automatspel
31 Lotterilag (1994:1000)

33
35
35

EKONOMIÄRENDEN
32 Ekonomiärenden

35

PERSONALÄRENDEN
33 Personalärenden
34 Förteckning över personalärenden som är av verkställighetsnatur

36
37

-
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ALLMÄNT OM DELEGATION
De förtroendevalda i kommunen har det politiska ansvaret för verksamheten i sin helhet, dvs beredning, beslut och verkställighet.
Att delegera innebär att överlämna beslutanderätten till en annan så att denne beslutar i nämndens ställe. Delegaten redovisar sedan tillbaka till nämnden.
Enligt kommunallagen, KL, 6 kap 37-39 §§ framgår hur beslutanderätt kan delegeras. En nämnd får uppdra åt utskott, åt ledamot eller ersättare eller åt
anställd av kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
En nämnd får uppdra åt ordföranden, eller annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att
nämndens avgörande inte kan avvaktas.
Anmälan av delegationsbeslut skall vara skriftligt dokumenterade och lämnas till nämnden efter varje månadsskifte. Nämndens sekreterare ser till att de
anmäls vid nästkommande sammanträde med socialnämnden.
Delegat får enligt gällande delegationsregler inte delegera uppdraget vidare till annan. Så kallad vidaredelegering är således inte tillåten, med undantag för
vad som sägs i 6 kap 37-39 §§ KL.
Ärenden av principiell eller avvikande beskaffenhet eller av stor ekonomisk betydelse ska avgöras av nämnden.
Delegat kan, efter beslut av berörd chef, hänskjuta beslut av särskild svårighetsgrad till högre nivå i beslutsorganisationen. Delegat avgör själv när eller om
delegationen ska användas.
Även beslutsfattares överordnad har beslutanderätt i respektive ärendegrupp när ordinarie befattningshavare inte tjänstgör.
Upphandlingar eller inköp och försäljning av varor och tjänster anses som verkställighet, om det inte gäller principiella frågor. Gällande upphandlingsregler
ska följas.
Beslut av mer övergripande karaktär och som inte avser myndighetsutövning gentemot enskild kan överklagas genom laglighetsprövning.
Vid planerad frånvaro ska delegation överlämnas till ersättare genom delegationsbeslut.
Socialförvaltningens socialchef ansvarar för att uppföljning av socialnämndens delegationsordning görs minst var 12:e månad.

-
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DELEGATION SOM BERÖR ALLA VERKSAMHETER
1

Övrigt – Överförmyndarnämnden, Lex Sarah

Nr

Ärende

1.1

Anmälan till överförmyndarnämnden om behov av 5 kap. 3 § SoF
god man/förvaltare
15 § 6 LSS

Biståndshandläggare
LSS-handläggare
Socialsekreterare
Enhetschef

1.2

Anmälan till överförmyndarnämnden om att behov 5 kap. 3 § SoF
av förvaltare inte längre föreligger
15 § 6 LSS

1.3

Tillse att utredning av rapport om allvarliga
missförhållanden samt riskt för allvarliga
missförhållanden inleds

14 kap. 6 § SoL,
24 e § LSS

Biståndshandläggare
LSS-handläggare
Socialsekreterare
Enhetschef
Socialchef

Beslut att anmäla allvarliga missförhållanden eller
risk för allvarliga missförhållanden till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

14 kap. 7 § SoL
och 24 f § LSS

Lagrum

-

5

-

Delegat

Socialchef

Anmärkning

Om delegaten är föremål för anmälan ansvarar
socialnämnden för utredningen.
Information lämnas till socialnämnden

2

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) OSL

Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

2.1

Beslut att uppställa förbehåll vid utlämnande till
enskild av uppgifter som skyddas av sekretess samt
vid utlämnande till part, ställföreträdare, ombud,
biträde, till någon som inte är knuten till
myndigheten genom anställning, uppdrag
tjänsteplikt eller liknande eller till
konkursförvaltare
Beslut om avslag på begäran om utlämnande av
allmän handling till enskild eller annan myndighet
samt uppställande av förbehåll i samband med
utlämnande till enskild.

2 kap. 14 § TF
6 kap. OSL

Socialchef

2 kap. 14 § TF
6 kap. OSL

Socialchef
Enhetschef

Beslut att lämna ut uppgifter ur personregister till
statliga myndigheter i forskningssyfte
Beslut att polisanmäla misstanke om brott rörande
barn

12 kap. 6 § SoL

Socialchef

2.2

2.3
2.4

2.5

Anmärkning

Beslut om att lämna ut handling fattas av den
som har handlingen i sin vård om inte viss
befattningshavare enligt arbetsledning eller
särskilt beslut skall göra detta.

10 kap. 21 § OSL

Enhetschef IFO
Bitr enhetschef IFO
Socialsekreterare med
minst två år i tjänst
Beslut om utlämnande av journaler och handlingar Offentlighets- och Socialchef
som härrör från verksamhet inom SoL och LSS
Sekretesslag
(SFS 2009:400)

2.6

Beslut om avslag om utlämnande av journaler och
handlingar som härrör från verksamhet inom SoL
och LSS

Offentlighets- och Socialchef
Sekretesslag
(SFS 2009:400)

2.7

Ingripande av djurskyddsskäl

10 kap.
20 a § OSL

-

6

-

Biståndshandläggare
LSS-handläggare
Socialsekreterare
Enhetschef

Ändring i OSL 1 april 2019. Lex Maja innebär
en möjlighet för personal inom socialtjänsten
och hälso- och sjukvården att anmäla till
länsstyrelsen om de upptäcker att ett djur blir
vanvårdat hos en vård- eller omsorgstagare.

3

Yttrande/anmälan till tillsynsmyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

Anmärkning

3.1

Yttrande till IVO

13 kap. 2 § SoL
26 § LSS

Arbetsutskott

Tillsynsmyndighet är IVO, JO och JK: I första
hand bör nämnden avge yttrande på grund av
ärendets principiella betydelse.

3.2

Beslut om anmälan till IVO om missförhållanden i 13 kap. 5 § SoL
enskild verksamhet
24 a § LSS

Arbetsutskott

3.3

Beslut att ansöka hos IVO om att få överflytta
ärende till annan kommun

2a kap 11-12 §§
SoL

Arbetsutskott

3.4

Rapportering till Inspektionen för vård och
omsorg, kommunfullmäktige och kommunens
revisorer av gynnande beslut som inte blivit
verkställda inom 3 månader samt avbrott av
verkställighet som åter inte verkställts inom tre
månader.

16 kap 6 f-i §§
SoL
och
28 f -i §§ LSS

Kvalitetsutvecklare

4

Överklaganden, yttranden och anmälningar mm till domstol, åklagarmyndighet och andra myndigheter

Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

4.1

Beslut om att föra talan i ärenden eller mål vid
allmän domstol eller förvaltningsdomstol
Utseende av ombud att föra nämndens talan

10 kap. 2 § SoL

Socialchef

10 kap. 2 § SoL

Socialchef

4.2

-

7

-

Kommunens skyldighet att till Inspektionen
för vård och omsorg rapportera in gynnande
beslut enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS som
inte har verkställts eller avbrott av
verkställighet inom 3 månader från
beslut/avbrott.

Anmärkning

4.3

10 kap. 1-2§§ SoL Delegat i
27§ LSS
ursprungsbeslutet
6 kap 37§ och
39§ p.3 KL

4.5

Överklagande och yrkande om inhibition när
förvaltningsrätt eller kammarrätt ändrat nämndens
beslut och detta beslut ursprungligen fattats av
Socialnämndens AU eller tjänsteman samt
avgivande av yttrande i SoL, LSS, LVU- och LVM
-ärenden där ursprungsbeslutet fattats på delegation
Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande
till Förvaltningsrätt och Kammarrätt i LSS-ärenden
Beslut huruvida omprövning skall ske

4.6

Omprövning av beslut

38 § FL

4.7

Beslut att ändra ett beslut som överklagats

39 § FL

4.8
4.9

Prövning av att överklagande skett i rätt tid och
43 § FL
avvisning av överklagande som kommit in för sent
Avvisande av ombud
14 § FL

Delegaten i
ursprungsbeslutet
Delegaten i
ursprungsbeslutet
Arbetsutskott

4.10

Beslut om föreläggande

15 § FL

Arbetsutskott

4.11

Beslut gällande begäran om avgörande i ärende

12 § FL

Enhetschef
Bitr enhetschef IFO

4.12

Anmälan om behov av offentligt biträde

Socialsekreterare

4.13

Yttrande över ansökan om rättshjälp genom
offentligt biträde samt yttrande över
kostnadsräkning

4.14

Yttrande enligt namnlag

3 § Lag om
offentligt biträde
3 § Lag om
offentligt biträde
7 § Förordning om
offentligt biträde
45, 46 §§ Namnlag

4.15

Uppgiftslämnande till smittskyddsläkare

29 §

4.4

-

8

-

27 § LSS, 6 kap.
36 § KL
37 § FL

Socialchef
Handläggarchef
Delegaten i
ursprungsbeslutet
Delegaten i
ursprungsbeslutet

Enhetschef IFO
Bitr enhetschef IFO

Enhetschef IFO
Bitr enhetschef IFO
Enhetschef

Ny förvaltningslag (2017:900) 1 juli 2018
Ny förvaltningslag (2017:900) 1 juli 2018

Ny förvaltningslag (2017:900) 1 juli 2018
Ny förvaltningslag (2017:900) 1 juli 2018

Nyhet i FL är att det införts regler mot
långsam handläggning. Har inte ärendet
avgjorts inom 6 månader kan den sökande
begära ett avgörande i ärendet/beslut.

Smittskyddslag
4.16

Anmälningsskyldighet enligt smittskyddslag

31 § 1 st.
Smittskyddslag

Enhetschef

4.17

Prövning av jävsinvändning

6 kap. 24 § KL

Socialchef
Enhetschef

4.18

Beslut om att ersätta enskild person för egendoms- 3 kap. 2 §
skada vid myndighetsutövning som förorsakats av Skadeståndslag
personal upp till ett belopp av 10 000 kr (0,7 % av
basbeloppet)

Arbetsutskott

4.19

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

12 kap. 10 § SoL

Arbetsutskott

Vid brådskande ärenden socialchef och
enhetschefer

4.20

Beslut om polisanmälan angående vissa brott mot
underårig samt vissa grövre brott

12 kap. 10 § SoL

Enhetschef IFO
Bitr enhetschef IFO

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

4.21

Yttrande till domstol vid ansökan om särskild
avgift

Arbetsutskott

4.22

Beslut om framställning om överflyttning av
ärende till annan kommun

16 kap. 6a-b §§
SoL
28a-b §§ LSS
2a kap. 10 § SoL

4.23

Ansöka om överflyttning av ärende till annan
kommun hos IVO

2a kap. 11-12 §§
SoL

Arbetsutskott

-
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Arbetsutskott

5

Dataskyddsförordningen (2016:679, GDPR)

Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

Anmärkning

5.1

Teckna personuppgiftsbiträdesavtal

GDPR

Förvaltningschef

Gäller från och med 25 maj 2018

5.2

Utse dataskyddsombud

GDPR Art 37.1

Förvaltningschef

Gäller från och med 25 maj 2018

5.3

Beslut att vägra tillmötesgå den registrerades
begäran att utöva sina rättigheter enligt art. 15-22
när det inte är möjligt att identifiera den
registrerade.
Beslut att förlänga tiden för tillhandahållande av
information till den registrerade vid komplicerad
begäran, max. ytterligare 2 månader.
Beslut att inte vidta åtgärder med anledning av den
registrerades begäran
Beslut att vägra rättelse eller komplettering av den
registrerades personuppgifter.

GDPR Art 12.2

Förvaltningschef

GDPR Art 12.3

Förvaltningschef

GDPR Art 12.4

Förvaltningschef

GDPR Art 16

Förvaltningschef

Beslut att vägra den registrerades begäran om
radering (rätten att bli bortglömd).
Beslut att vägra den registrerade rätten till
begränsning av behandling.
Beslut att vägra den registrerade rätten till
dataportabilitet.
Beslut att inte anmäla en personuppgiftsincident till
tillsynsmyndigheten när det är osannolikt att
personuppgiftsincidenten medför en risk för fysiska
personers rättigheter och friheter.

GDPR Art 17.1 - 3 Förvaltningschef

5.4

5.5
5.6

5.7
5.8
5.9
5.10

-
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-

GDPR Art 18.1-3

Förvaltningschef

GDPR Art 20. 1-4 Förvaltningschef
GDPR Art 33.1

Förvaltningschef

INDIVID OCH FAMILJEOMSORGEN / IFO
Socialtjänstlag (2001: 453) SoL mm, Alla ansökningar om bistånd skall oavsett ändamål, prövas enligt 4:1 SoL för att den enskilde skall ha möjlighet att få
sin sak rättsligt prövad. I vissa fall när avslag ges enligt 4:1 kan så speciella omständigheter föreligga att socialnämnden med stöd av 4:2 beviljar tillstånd.

6

Barn och ungdom

Nr

Ärende

6.1

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

6.2

Beslut om insatsen familjebehandling

4 kap. 1 § SoL

6.3

Beslut om tillfällig vistelse utanför det egna
hemmet
Vård utanför eget hem (HVB, Familjehem och
Stödboende)
Övervägande av om vård i annat hem än det egna
fortfarande behövs

4 kap. 1 § SoL

6.6

Delegat

Anmärkning
Obs! Lag om offentlig upphandling, 2016:1145
LOU.

4 kap. 1 § SoL

Arbetsutskott- ska bestå
av minst tre ledamöter
och tre ersättare
Enhetschef IFO
Socialsekreterare
Enhetschef IFO
Bitr. enhetschef IFO
Arbetsutskottet

6 kap. 8 § SoL

Arbetsutskottet

Beslut om avgift från föräldrar vars barn är under
18 år och får vård i ett annat hem än det egna

8 kap. 1 § 2 st.
SoL
SoF 6 kap. 2 §

Enhetschef IFO
Bitr enhetschef IFO
Socialsekreterare

Övervägande är inte ett beslut. Bestämmelsen
innebär att nämnden minst en gång var 6:e
månad är skyldig att överväga om vård enligt
socialtjänstlagen fortfarande behövs. Den är
tillämplig vid både SoL-placeringar och privata
placeringar.
Se Kommunförbundets cirkulär 1997:128.

6.7

Beslut om bistånd i form av kontaktperson/-familj

4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

6.8

Beslut om att avsluta kontaktperson/-familj

4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

6.9

Beslut om förordnande och entledigande
- av kontaktperson

6.4
6.5

Lagrum

-

11

-

Enhetschef
Socialsekreterare

Inte varaktig vård, högst fyra månader.

Upphörande sker med samtycke från part.
Upphörande sker utan samtycke från part.
Inom IFO

6.10

- av kontaktfamilj
Beslut om bistånd i form av jourlägenhet

6.11

Beslut om bistånd i form av öppenvårdsinsatser

6.12

4 kap. 1 § SoL
4 kap. 2 § SoL
4 kap. 1 § SoL

Enhetschef IFO
Socialsekreterare
Socialsekreterare

Framställan till domstol om behov av
målsägandebiträde

5 kap. 11 § SoL

Socialsekreterare
Enhetschef IFO

6.13

Beslut om att föra talan om ersättning hos
Förvaltningsrätten om återkrav enligt 9 kap. 2 §
och 8 kap. 1 § SoL

9 kap. 3 § 1 st.
SoL

Enhetschef IFO
Bitr enhetschef IFO

6.14

9 kap. 4 § SoL

Arbetsutskott

6.15

Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet enligt
8 kap. 1 §, 9 kap. 1 § och 9 kap. 2 §
Beslut om uppföljning efter avslutad utredning

11 kap. 4, c SoL

Socialsekreterare

6.16

Beslut om att avsluta uppföljning enligt 11:4 a

11 kap.4, c SoL

Socialsekreterare

6.17

Beslut om att utredning inte skall inledas eller att
inledd utredning skall läggas ned (vuxna och barn)

11 kap. 1 § SoL

Enhetschef IFO
Bitr enhetschef IFO

6.18

Beslut om att utredning inte skall föranleda åtgärd

11 kap. 1 § SoL

Enhetschef IFO
Bitr enhetschef IFO

6.19

Beslut att inleda utredning (barn)
- med samtycke
- utan samtycke

11 kap. 1 § SoL
11 kap. 2 § SoL

Socialsekreterare
Enhetschef IFO/ Bitr
enhetschef IFO

E

Nämndens befogenheter och skyldigheter vid
barnutredningar regleras i 11 kap. 2 § SoL.

6.20

Förlängning av utredningstid i ärende som rör barn 11 kap. 2 § SoL

Enhetschef IFO
Bitr enhetschef IFO

6.21

Beslut att begära biträde av annan kommun i
utredning av barn och unga eller missbrukare

11 kap. 4 § SoL

Enhetschef IFO
Bitr enhetschef IFO

Annan kommun avser vistelsekommunen.

6.22

Beslut att biträda annan kommun i utredning av
barn och unga eller missbrukare
- 12 -

11 kap. 4 § SoL

Enhetschef IFO
Bitr enhetschef IFO

Annan kommun avser vistelsekommunen.

7

Övrigt Barn och ungdom – Yttrande domstol, äktenskapsdispens, försäkringskassa, pass mm

Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

7.1

Yttrande till allmän domstol i brottmål

31 kap. 1 § 1 st.
BrB

Enhetschef IFO
Bitr enhetschef IFO

7.2

Yttrande till åklagarmyndigheten

11 § LUL

Enhetschef IFO
Bitr enhetschef IFO

7.3

Yttrande till åklagare med anledning av eventuell
utredning beträffande den som är under 15 år

31, 33 §§ LUL

Enhetschef IFO
Bitr enhetschef IFO

7.4

Begäran hos åklagare om förande av bevistalan

37 § LUL

Enhetschef IFO
Bitr enhetschef IFO

7.5

Beslut om anmälan till överförmyndarnämnden om 5 kap. 3 § SoF
förhållanden betr. förvaltningen av underårigs
egendom

7.6

Beslut om framställning till Försäkringskassa om
ändring av betalningsmottagare för allmänt
barnbidrag när barn är placerade utom hemmet
Beslut om att underrätta Försäkringskassa om att
nämnden skall uppbära folkpension och barntillägg

7.7

7.8.5 Underrättelse till Försäkringskassan om att barn
med underhållsstöd placerats i familjehem eller
HVB-hem respektive återflyttat till boförälder

-

13

-

Enhetschef IFO
Bitr enhetschef IFO

4 § 3 st. resp. 7 § Socialsekreterare
Lag om allmänt
barnbidrag
1-3 §§ Kungörelse Socialsekreterare
(1962:393) om rätt
i vissa fall för
kommun eller
annan att uppbära
folkpension
2 § Förordning om Assistent
underhållsstöd
jämfört med 11§
Lag om
underhållsstöd

Anmärkning

Avser all slags egendom och inkomster
inklusive tilläggspension.

7.9

Yttrande till passmyndighet vid utfärdande av pass 3 § 2 st.
utan vårdnadshavarens medgivande
Passförordning

Enhetschef IFO
Bitr enhetschef IFO

7.10

Yttrande beträffande äktenskapsdispens

15 kap. 1 § ÄB

Socialsekreterare

7.11

Yttrande i ärenden om förordnande av god man
eller förvaltare för någon som har fyllt 16 år

11 kap. 16 § 2 st.
FB

Socialsekreterare

8

Dödsbohandläggning

Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

Anmärkning

8.1

Dödsboanmälan

20 kap. 8 a § ÄB

Biståndshandläggare
Enhetschef IFO

Folkbokföringsmyndighet skall underrättas om
vem som är delegat.

8.2

Beslut att ordna gravsättning

5 kap. 2 §
Begravningslag

Enhetschef IFO
Bitr enhetschef IFO

Kommunen har rätt till ersättning för
kostnaderna av dödsboet.

9

Familjehemssekreterare

Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

Anmärkning

9.1

Ingå avtal mellan socialnämnd och familjehem

6 kap. 6 b § SoL

Socialsekreterare

10

Övrigt Familjehem
-

14

-

Nr

Ärende

10.1

10.2

Lagrum

Delegat

Anmärkning

Beslut om ersättning till familjehem (arvode och
omkostnadsersättning)
- enligt SKLR: s rekommendationer

Enhetschef IFO
Socialsekreterare

Uppdraget ska regleras genom avtal med
familjehemmet.
Se aktuellt cirkulär från SKLR.

- över SKLR: s rekommendationer

Arbetsutskott

Beslut om arvode och omkostnadsersättning till
kontaktperson/-familj
- enligt SKLR: s rekommendationer

Socialsekreterare
Enhetschef IFO

- över SKR: s rekommendationer

Enhetschef IFO/ Bitr
enhetschef IFO

11

Familjerätt

Nr

Ärende

Lagrum

11.1

Medgivande att ta emot ett barn för adoption

11.2

6 kap. 6 § SoL och Arbetsutskottet
6 kap. 12 § SoL
6 kap. 12 § SoL
Socialsekreterare

Anvisning av blivande adoptivföräldrar till
anordnare av utbildning för adoptivföräldrar
Återkallelse av medgivande att ta emot adoptivbarn 6 kap. 13 § SoL

11.3

-

15

-

Delegat

Arbetsutskott

Uppdraget ska regleras genom avtal.
Se aktuellt cirkulär från SKLR.

Anmärkning

11.4

11.5

11.6

Prövning av samtycke till fortsatt
adoptionsförfarande

6 kap. 14 § SoL

- vid samtycke

Socialsekreterare

- ej samtycke

Arbetsutskott

Beslut om vård eller medgivande till stadigvarande 6 kap. 6 § SoL
vård och fostran av barn i ett enskilt hem som inte
tillhör någon av föräldrarna eller någon annan som
har vårdnaden om honom eller henne
Övervägande av behov av att ansöka om
6 kap. 8 § SoL
vårdnadsöverflyttning till familjehem då barnet
13 § 4 st. LVU
vistats i samma familjehem i 3 år

Arbetsutskott

Se Kommunförbundets cirkulär 1997:79
Ändringar vad gäller internationella
adoptioner. Det förutsätts att nämnden eller
den ansvarige tjänstemannen vid tvekan
angående de rättsliga förutsättningarna för
adoptionens genomförande konsulterar den
förmedlande adoptionsorganisationen och
Statens nämnd för internationella
adoptionsfrågor /NIA).

Arbetsutskott

- Beslut om vård avser placering i familjehem
- Beslut om medgivande avser privat hem
i vilket nämnden ej beslutat om placering.
Utredning av familjehemmet skall alltid ske.
Beslut om att väcka talan vid tingsrätt om
vårdnadsöverflyttning enligt 6 kap. 8 §
Föräldrabalken skall beslutas av samfälld
nämnd, eftersom beslutet omfattas av
delegationsförbud (10 kap. 5 § SoL).

Delegat

Anmärkning

12

Övrigt Familjerätt – Överklagning mm

Nr

Ärende

Lagrum

12.1

Beslut att väcka talan om överflyttning av vårdnad
till familjehem eller särskilt förordnad
vårdnadshavare

6 kap. 7, 8, 9, 10
Socialnämnd
§§ Föräldrabalken

Beslut att väcka talan om överflyttning av
vårdnad skall fattas av samfälld nämnd
eftersom det råder delegationsförbud.

13

Försörjningsstöd

Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

Anmärkning

13.1

Beslut i ärenden om
Belopp upp till gällande norm, därutöver
- nivå 1, riktlinjer försörjningsstöd, max 5 000 kr
per person och månad

4 kap. 1 § SoL
Assistent
Socialsekreterare

En individuell bedömning skall alltid göras i
biståndsärenden. Beslut utöver nivå 2 i
riktlinjer om ekonomiskt bistånd beslutas av
utskott.

- nivå 2, riktlinjer försörjningsstöd, max 10 000 kr

4 kap. 1 § SoL

13.2

-

16

-

Enhetschef IFO

per person och månad
13.3
13.4

Bitr enhetschef IFO

- med villkor om praktik eller kompetenshöjande
åtgärd
- med nedsättning av fortsatt försörjningsstöd

4 kap. 1 § SoL
4 kap. 4 § SoL
4 kap. 1 § SoL
4 kap. 5 § SoL

Socialsekreterare

Socialsekreterare

13.5

- Kostnad vid anställning i samverkan inom
kommunen

4 kap. 1 § SoL
4 kap. 2 § SoL

Enhetschef IFO
Bitr enhetschef IFO

13.6

Beslut om bistånd i form av förmedling av egna
medel

4 kap. 1 § SoL

Enhetschef IFO
Bitr enhetschef IFO

13.7

Beslut om ekonomiskt bistånd till
begravningskostnader och utgifter i omedelbar
anslutning till dödsfallet
- max 50 % av basbeloppet inkl gravsten
- kostnad får avse vad en värdig begravning i
Sverige kostar

4 kap. 2 § SoL

Socialsekreterare

13.8

Beslut om ekonomiskt bistånd till barn och
ungdom i samband med placering, omplacering
eller flyttning från familjehem eller hem för vård
eller boende
- enligt riktlinjer, nivå 1, max 5 000 kr
- enligt riktlinjer, nivå 2, max 10 000 kr

4 kap. 1 § SoL

13.9

Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt
4 kap. 1 § SoL
13.10 Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt
4 kap. 2 § SoL Försörjningsstöd

-

17

-

Avser personer i försörjningsstöd till
anställning och extratjänster

Avslag på bistånd till begravningskostnader
ges med hänvisning till 4.1 SoL. Det visar sig
ofta i efterhand att tillgångar tillfaller dödsboet
t.ex. försäkring, återbetalning, av skatt m.m.
Begravningskostnader kan återkrävas endast
om den beviljas med villkor om återbetalningsskyldighet enligt 4.2. (se riktlinjer)
Belopp utöver nivå 2 beslutas av utskott.

Socialsekreterare
Arbetsutskott Enhetschef
IFO Bitr enhetschef IFO
9 kap. 1 §
9 kap. 2 § SoL
9 kap. 2 §, 2 st.
SoL

Arbetsutskott
Socialsekreterare

Återkrav får endast ske om biståndet getts
under villkor om återbetalning.

13.11 Beslut om att underrätta Försäkringskassa om att
nämnden skall uppbära ersättning enligt AFL som
ersättning för ekonomiskt bistånd som utgivits som
förskott på förmån
13.12 Beslut om att föra talan om ersättning hos
Förvaltningsrätten om återkrav enligt 9 kap. 2 §
och 8 kap. 1 § SoL
13.13 Anmälan enligt Bidragsbrottslag

9 kap. 2 § SoL
17 kap. 1 § AFL

Assistent

9 kap. 3 § 1 st.
SoL

Enhetschef IFO
Bitr enhetschef IFO

6§
Bidragsbrottslag

Enhetschef IFO
Bitr enhetschef IFO

Delegat

14

Föräldrabalken, FB
Jfr. 10 kap. 5 § SoL.

Nr

Ärende

Lagrum

14.1

Godkännande av faderskapsbekräftelse

1 kap. 4 § 1 st. FB Assistent
Socialsekreterare

14.2

Beslut enligt Föräldrabalken

6 kap 13 a § FB

Enhetschef IFO
Bitr enhetschef IFO

14.3

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

2 kap. 1 § FB

Enhetschef IFO
Bitr enhetschef IFO

2 kap. 1 § FB

Enhetschef IFO
Bitr enhetschef IFO

Beslut om att inleda utredning om någon annan
man än den som är gift med barnets moder kan
vara far till barnet

2 kap. 9 § 1 st. FB Enhetschef IFO
Bitr enhetschef IFO

14.4

14.5

-

18

-

Anmärkning
Se Socialstyrelsens allmänna råd 1988:6
Att fastställa faderskap. – Utredning skall
anses inledd när nämnden fått födelseanmälan
eller rätten förklarat en man inte vara far enligt
1 kap. 2 § FB.

Beslut att ej påbörja utredning eller att lägga
ned en påbörjad utredning fattas av socialnämnden.

14.6

Beslut att väcka och föra talan i mål om faderskap

14.7

Beslut att godkänna föräldrars avtal om vårdnad,
boende och umgänge

14.8

Beslut att ej godkänna föräldrars avtal om vårdnad
boende och umgänge

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

14.9

Lämnande av upplysningar till tingsrätt i vårdnads- 6 kap. 19 § FB
boende- och umgängesmål
14.10 Beslut att utse utredare i vårdnads- och
6 kap. 19 § 2 st.
umgängesärenden
FB

Socialsekreterare
Enhetschef IFO
Bitr enhetschef IFO

Se cirkulär 1998:174.

Enhetschef IFO
Bitr enhetschef IFO

Beslutet kan ej överklagas.

Socialsekreterare
Enhetschef IFO
Bitr enhetschef IFO

14.11 Lämnande av upplysningar inför interimiskt beslut 6 kap. 20 § FB
Socialsekreterare
i tingsrätt beträffande vårdnad, boende eller
umgänge
14.12 Godkänna avtal om att underhållsbidrag skall
7 kap. 7 § 2 st. FB Socialsekreterare
betalas för längre perioder än tre månader

14.13 Beslut om att inge stämningsansökan till
Tingsrätten om överflyttning av vårdnad

-

19

-

6 kap. 8a § FB

Arbetsutskott

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

15

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

Nr

Ärende

15.1

Beslut om att inleda utredning om det finns skäl för 7 § LVM
tvångsvård

Enhetschef IFO
Bitr enhetschef IFO

15.2

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

7 § LVM

Enhetschef IFO
Bitr enhetschef IFO

15.3

Beslut om läkarundersökning samt utse läkare för
undersökningen

9 § LVM

Socialsekreterare

15.4

Beslut om ansökan hos Förvaltningsrätten om vård 11 § LVM
enligt LVM

Arbetsutskott

15.5

Beslut om omedelbart omhändertagande av
missbrukare

Nämndens ordf., vice
ordf. eller ledamot i
arbetsutskott

Lagrum

13 § LVM

Delegat

Arbetsutskott
15.6

Beslut om att upphäva fattat beslut om omedelbart
omhändertagande enligt 13 § LVM då
omhändertagandet inte längre behövs

15.7

Beslut att placera den enskilde vid LVM-hem eller
på sjukhus
– vid omedelbart omhändertagande
efter rättens bifall till vård
-

20

-

18 b § LVM

Arbetsutskott*

Anmärkning

Beslut om läkarundersökning skall fattas om
sådan inte är uppenbart obehövlig.

Beslutet skall dokumenteras och skrivas under
av beslutsfattaren. Muntliga beslut får endast
ske i akuta situationer när dokumentation och
underskrift inte kan avvaktas. Sådana beslut
måste dokumenteras i efterhand.
*Beslut fattas även av ordf., vice ordf. eller
ledamot i arbetsutskott.
Delegationsförbud råder ej.

Andra viktiga beslut är redan fattade innan
beslut om 19 § LVM
19 § LVM

Socialsekreterare
Enhetschef

12 § LVM

Socialsekreterare

15.8

Samråd och planering av vården

15.9

Beslut att begära polishandräckning för att
genomföra beslut om vård eller omhändertagande
med stöd av LVM
15.10 Beslut att begära polishandräckning för att
genomföra läkarundersökning

26 och 28 §§ LVM Enhetschef IFO
Socialsekreterare
45 § P 2 LVM
Enhetschef IFO
Bitr enhetschef IFO
Socialjour
45 § P 1 LVM
Nämndens ordf. och
nämndens vice ordf.
Socialchef
Enhetschef IFO
Bitr enhetschef IFO
Socialjour

Delegationsförbud råder ej.

Anmärkning

16

Övrigt LVM – Överklaga mm

Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

16.1

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

31 kap. 2 § 1 st.
BrB

Enhetschef IFO
Bitr enhetschef IFO

16.2

Yttrande till åklagare vid åtalsprövning

46 § LVM

Enhetschef IFO
Bitr enhetschef IFO

17

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

Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

17.1

Beslut om ansökan hos Förvaltningsrätt om vård
enligt LVU
Beslut om omedelbart omhändertagande av
ungdom under 20 år

4 § LVU

Arbetsutskott

6 § 1 och 2. st
LVU

Begäran om förlängd tid för ansökan om vård

8 § LVU

Ordförande, vice ordf.
eller ledamot i
arbetsutskott
Enhetschef IFO
Bitr enhetschef IFO

17.2

17.3

-

21

-

Anmärkning

17.4

Beslut om att omedelbart omhändertagande enligt
6 § LVU skall upphöra
17.5 Beslut om hur vården skall ordnas och var den
unge skall vistas under vårdtiden
17.6 Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem
under vårdtiden
17.7 Beslut rörande den unges personliga förhållanden i
den mån beslutet inte är att hänföra till 11 § 1 och
2 st. LVU
17.8 Övervägande av vård med stöd av 2 § LVU
fortfarande behövs
17.9 Prövning av vård med stöd av 3 § LVU skall
upphöra
17.10 Beslut om hur rätt till umgänge med den unge skall
utövas

9 § 3 st. LVU
11 § 1 och 3 st.
LVU
11 § 2 och 3 st.
LVU
11 § 4 st. LVU

13 § 1 och 2 st.
LVU
13 § 1 och 3 st.
LVU

– när överenskommelse inte kan nås med föräldern 14 § 2 st. 1 LVU
eller vårdnadshavaren
–när överenskommelse inte kan nås med föräldern
eller vårdnadshavaren och i avvaktan på utskottets
beslut
17.11 Beslut om att den unges vistelseort inte skall röjas
för föräldern eller vårdnadshavaren
- i avvaktan på utskottets beslut

Ordf., vice ordf. eller
ledamot i arbetsutskott
Ordf., vice ordf. eller
ledamot i arbetsutskott
Ordf., vice ordf. eller
ledamot i arbetsutskott
Socialsekreterare

T.ex. kortare vistelse utom familjehemmet för
vård eller boende.

Arbetsutskott
Arbetsutskott

Arbetsutskott

14 § 2 st. 1 LVU

Arbetsledning

14 § 2 st. 2 LVU

Arbetsutskott

14 § 2 st. 2 LVU

Enhetschef IFO
Bitr enhetschef IFO

17.12 Övervägande om beslut om umgänge eller
14 § 3 st. LVU
hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 st. 1 och
2 fortfarande behövs

Arbetsutskott
I brådskande fall
ordförande i
Socialnämnden

Bestämmelsen innebär att nämnden minst en
gång var tredje månad är skyldig att överväga
om ett beslut om umgänge/hemlighållande av
vistelseort fortfarande behövs.

17.13 Prövning av om beslut om förebyggande insats
skall upphöra att gälla

Arbetsutskott

Bestämmelsen innebär att nämnden minst en
gång var 6:e månad skall pröva om insatsen
fortfarande behövs.

-

22

-

21 § LVU

17.14 Beslut om vården skall upphöra

21 § 1 st. LVU

Arbetsutskott

17.15 Beslut om att förebyggande insats enligt 22 § 1 st.
LVU skall upphöra
17.16 Beslut om förebyggande LVU-insatser

22 § LVU

Arbetsutskott

22 § 1 st. LVU

Arbetsutskott

17.17 Ansökan hos Förvaltningsrätten om
flyttningsförbud
17.18 Övervägande av om flyttningsförbud fortfarande
behövs
17.19 Beslut om att flyttningsförbud skall upphöra

24 § LVU

Arbetsutskott

26 § 1 st. LVU

Arbetsutskott

26 § 2 st. LVU

Arbetsutskott

17.20 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud

27 § 2 st. LVU

17.21 Beslut om att ett tillfälligt flyttningsförbud enligt
27 § LVU skall upphöra
17.22 Beslut om den unges umgänge med förälder eller
andra vårdnadshavare efter beslut om
flyttningsförbud eller tillfälligt flyttningsförbud när
överenskommelse inte kan nås
17.23 Beslut om läkarundersökning, att utse läkare samt
plats för undersökningen
17.24 Beslut att begära polishandräckning för att
genomföra läkarundersökning

30 § 2 st. LVU
31 § LVU

Ordförande, vice ordf.
eller ledamot i
arbetsutskott
Ordf., vice ordf. eller
ledamot i arbetsutskott
Arbetsutskott

32 § 1 st. LVU

Socialsekreterare

43 § 2 LVU

Nämndens ordf. och
nämndens vice ordf.
Socialchef
Enhetschef IFO
Bitr enhetschef IFO
Socialjour

18

Vuxen
-

23

-

Beträffande kvarstående ansvar för kommunen
se Socialstyrelsens meddelandeblad 17/88.

Jfr. 25 § LVU.

OBS! Beslutanderätten kan inte delegeras till
annan ledamot.

Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

18.1

Beslut om att inleda utredning för vuxna enl. 11
kap 1 § SoL

11 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

18.2

Beslut om bistånd till vuxna i form av vård
(placering/omplacering) i hem för vård eller
boende

4 kap. 1 § SoL

Arbetsutskott

18.3

Beslut om bistånd till vuxna i form av vård
(placering/omplacering) i familjehem

4 kap. 1 § SoL

Enhetschef IFO
Bitr enhetschef IFO

18.4

Beslut om upphörande av bistånd i form av vård i
hem för vård eller boende eller i familjehem

4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

18.5

Beslut om bistånd i form av kontaktperson/-familj

4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

18.6

Beslut om att avsluta kontaktperson/-familj

4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

18.7

Beslut om bistånd i form av öppenvårdsinsatser

4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

18.8

Anhörigstöd

4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

Rekomenderade behandlingsmetoder för
medberoende

18.9

Beslut om bistånd i form av socialt kontrakt

4 kap. 2 § SoL

Arbetsutskott

Borgensåtagande

4 kap. 1 § SoL
4 kap. 2 § SoL

Enhetschef IFO
Socialsekreterare

18.10 Beslut om bistånd i form av jourlägenhet

18.11 Nytecknande av hyresavtal vid byte av lägenhet vid 4 kap. 1 § SoL
socialt kontrakt
4 kap. 2 § SoL
18.12 Beslut om förordande social förtur till bostad
4 kap. 1 § SoL

Enhetschef IFO
Socialsekreterare
Enhetschef IFO
Bitr enhetschef IFO

18.13 Beslut att avbryta socialt kontrakt

4 kap. 2 § SoL

Arbetsutskott

18.14 Ansvarsförbindelse avseende kontraktsvård eller
Vårdvistelse

28:6a BrB
3:56 KvaL

Ordförande
Ordförande

-

24

-

Anmärkning

Observera Lag om offentlig upphandling, men
också kravet på individuell bedömning i
biståndsärenden.

Om beslut fattas om upphörande av bistånd
mot den enskildes vilja är utskott delegat.

Upphörande sker med samtycke från part.

Förtur hos Ockelbogårdar

KvaL= Lag om Kriminalvård i anstalt

18.15 Beslut om ersättning från den enskilde till
kommunen för missbruksvård i form av plats vid
hem för vård eller boende eller i familjehem

8 kap. 1 § SoL
6 kap. 1 § SoF

18.16 Beslut om att föra talan om ersättning hos
Förvaltningsrätten om återkrav enligt 9 kap. 2 §
och 8 kap. 1 § SoL
18.17 Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet enligt
8 kap. 1 §, 9 kap. 1 § och 9 kap. 2 §
18.18 Beslut om att utredning inte skall inledas eller att
inledd utredning skall läggas ned (vuxna och barn)
18.19 Beslut om att utredning inte skall föranleda åtgärd

9 kap. 3 § 1 st.
SoL

Enhetschef
Bitr enhetschef IFO
Socialsekreterare
Enhetschef IFO
Bitr enhetschef IFO

9 kap. 4 § SoL

Arbetsutskott

11 kap. 1 § SoL

18.20 Beslut att begära biträde av annan kommun i
utredning av barn och unga eller missbrukare
18.21 Beslut att biträda annan kommun i utredning av
barn och unga eller missbrukare

11 kap. 4 § SoL

Enhetschef IFO
Bitr enhetschef IFO
Enhetschef IFO
Bitr enhetschef IFO
Enhetschef IFO
Bitr enhetschef IFO
Enhetschef IFO
Bitr enhetschef IFO

11 kap. 1 § SoL

11 kap. 4 § SoL

19

Övrigt Vuxen- Anmälan försäkringskassan, körkort- och vapenärenden

Nr

Ärende

Lagrum

19.1

Yttrande i körkortsärende

19.2

Beslut om anmälan till Försäkringskassa om att
nämnden skall uppbära del av sjukpenning för den
som bereds vård i sådant hem för vård eller boende
eller familjehem enligt SoL som ger vård och behandling åt missbrukare av alkohol eller narkotika
Upplysningar i vapenärende

3 kap. 8 §, 5 kap. 2 Socialsekreterare
§ Körkortsförordn
3 kap. 15 § AFL
Socialsekreterare

19.3

-

25

-

Delegat

Socialsekreterare
Enhetschef IFO

Annan kommun avser vistelsekommunen.
Annan kommun avser vistelsekommunen.

Anmärkning

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

19.4

Yttrande till hemvärnet

Hemvärnsförordn

Socialsekreterare

19.5

Utdrag ur socialregister i samband med
personutredning

Lag om särskild
utredning i
brottmål m.m.
(SFS 1991:2041)
6§

Socialsekreterare

Vid begäran om utdrag ur socialregister i
samband med personutredning (enl. lag om
särskild utredning i brottmål m.m, (SFS
1991:2041),

Anmärkning

SOCIALJOUR
20

Beslut under socialjour

Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

20.1

10 kap 21 § OSL

Socialjour

4 kap 1 § SoL

Socialjour

4 kap 1 § SoL

Socialjour

20.4

Beslut att polisanmäla misstanke om brott rörande
barn
Beslut i fråga om: försörjningsstöd
enligt norm + 10 %.
Beslut i fråga om övrigt bistånd upp till 10 % av
basbelopp
Beslut om förvaltningens egna boenden

4 kap 1 § SoL

Socialjour

20.5

Beslut om att utredning ska inledas

11 kap 1 § SoL

Socialjour

20.6

Beslut om att utredning ej ska inledas

11 kap 1 § SoL

Socialjour

20.7

Beslut om tillfällig placering i enskilt hem

4 kap 1 § SoL

Socialjour

20.8

Beslut om akut placering i HVB

4 kap 1 § SoL

Socialjour

21

Socialjour, Lag om särskilda bestämmelser för vård av unga, LVU

20.2
20.3

-

26

-

21.1

4 § LVU

Myndighets utskott

21.2

Beslut om ansökan till FR
om vård enligt LVU
Beslut om omedelbart omhändertagande

6 § LVU

Myndighets utskott

21.3

Beslut om omedelbart omhändertagande

6 § LVU

Ordförande

21.4

Begäran om förlängd utredningstid vid LVU § 6

8 § LVU

Ordförande

21.5

Beslut om att omedelbart omhändertagande ska
upphöra
Beslut om hur vården ska ordnas och om var den
unge ska vistas
Beslut om hur vården ska ordnas och om var den
unge ska vistas
Beslut rörande den unges förhållanden i den mån
beslutet ej är att hänföra till § 11,l:a och 2 st LVU
Övervägande av vård med stöd av § 2 LVU

9 § LVU

Ordförande

11 § 1, 2 st LVU

Myndighets utskott

11 § 3 st LVU

Ordförande

11 § 4 st LVU

Socialjour

13 § 1 st LVU

Myndighets utskott

21.10 Övervägande av vårdnadsöverflyttning

13 § 3 st LVU

Myndighets utskott

21.11 Omprövning av vård med stöd av § 3 LVU

13 § 2 st LVU

Myndighets utskott

21.12 Beslut om rätt till umgänge eller beslut om att
vistelseort ej ska röjas för vårdnadshavare
21.13 Beslut om rätt till umgänge eller beslut om att
vistelseort ej ska röjas för vårdnadshavare
21.14 Övervägande av beslut beträffande umgänge eller
hemlighållande av vistelseort
21.15 Beslut om att vård
enligt LVU ska upphöra
21.16 Beslut om kontaktperson
eller om deltagande i öppenvårdsbehandling
21.17 Beslut om att utse och om entledigande av
kontaktperson vid nämndbeslut om regelbunden
kontakt med särskilt utsedd kontaktman

14 § 2 st LVU

Myndighets utskott

14 § 2 st LVU

Ordförande

14 § 3 st LVU

Myndighets utskott

21 § LVU

Myndighets utskott

22 § 1 o 2 LVU

Myndighets utskott

22 § 1 o 2 LVU

Socialsekr.Barnsekr.

21.6
21.7
21.8
21.9

Familjeenheten
UVG

-

27

-

Vid eget § 6 beslut

21.18 Ansökan hos Förvaltningsätten
om flyttningsförbud
21.19 Övervägande av om flyttningsförbud fortfarande
behövs

24 § LVU

Myndighets utskott

26 § LVU

Myndighets utskott

21.20 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud

27 § LVU

Myndighets utskott

21.21 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud

27 § LVU

Ordförande

21.22 Beslut om att tillfälligt flyttningsförbud ska
upphöra

30 § 2 st LVU

Myndighets utskott

21.23 Beslut om den unges umgänge med
vårdnadshavare efter beslut flyttningsförbud eller
tillfälligt flyttningsförbud.

31 § LVU

Myndighets utskott

21.24 Beslut om läkarundersökning, utseende av läkare
samt bestämmande av plats för läkarundersökning

32 § LVU

Ordförande

21.25 Beslut om biträde av polis
för att genomföra läkarundersökning
21.26 Beslut om biträde av polis för
att genomföra läkarundersökning
21.27 Beslut om att begära biträde av polis för att
genomföra beslut om vård eller omhändertagande

43 § 1 st LVU

Myndighets utskott

43 § 1 st LVU

Ordförande

43 § 2 st LVU

Socialjour
Tjänsteman ingående i
jouren

22

Socialjour, Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM

Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

22.1

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

7 § LVM

Socialjour

22.2

Beslut om att inledd utredning ska läggas ned

7 § LVM

22.3

Beslut om läkarundersökning samt utse läkare för
undersökning

9 § LVM

Enhetschef IFO
Bitr enhetschef IFO
Socialjour

22.4

Beslut om att ansöka om tvångsvård enligt LVM

11 § LVM

Myndighets utskott

-

28

-

Anmärkning

22.5

Beslut om omedelbart omhändertagande av
missbrukare

13 § LVM

Myndighets utskott

22.6

Beslut om omedelbart omhändertagande av
missbrukare

13 § LVM

Ordförande

22.7

Beslut om upphävande av omedelbart
omhändertagande

18 b § LVM

Myndighets utskott

22.8

Samråd och planering av vården

26, 28 §§ LVM

Ordförande
Företrädare i domstol

22.9

Beslut om begäran av biträde av polis för
genomförande av läkarundersökning

45 § 1 st LVM

Socialjour

22.10 Beslut om begäran om biträde
av polis för inställelse till vårdinstitution

45 § 2 st LVM

Socialjour

Kompletterande beslutsrätt

HANDLÄGGARENHETEN, LSS- OCH OMSORGSVERKSAMHETER
23

Äldreomsorg

Nr

Ärende

23.1

Beslut om att inleda utredning (vuxna) och att
11 kap. 1 § SoL
utredning inte skall inledas eller att utredning skall
läggas ned
Beslut om bistånd i form av hemtjänst,
4 kap. 1 § SoL
trygghetstelefon, avlösarservice
Beslut om bistånd i form av särskild boendeform
4 kap. 1 § SoL

23.2
23.3
23.4

Lagrum

Beslut om bistånd i form av korttidsvistelse eller
växelboende
-

29

-

4 kap. 1 § SoL

Delegat
Biståndshandläggare
LSS-handläggare
Biståndshandläggare
LSS-handläggare
Biståndshandläggare
LSS-handläggare
Biståndshandläggare
LSS-handläggare

Anmärkning

23.5

Beslut om ledsagare

4 kap. 1 § SoL

23.6

Beslut om avgift

Biståndshandläggare
LSS-handläggare
8 kap. 4-7 §§ SoL Ekonomiassistent

23.7

Beslut om individuellt förbehållsbelopp

8 kap. 8 § SoL

Ekonomiassistent

Jämkning av avgift för hemtjänst, service och
omvårdnad samt boende
23.9 Beslut om nedskrivning av eller befrielse från
skuld avseende debiterad avgift inom äldre- och
funktionsnedsättningsområdet
23.10 Parboende

8 kap. 2 § SoL

Resp. Enhetschef

4 kap. 2 § SoL

Socialchef

23.8

4 kap. 1 och 1c §§ Biståndshandläggare
SoL
LSS-handläggare

24

Socialpsykiatri

Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

24.1

Beslut om att inleda utredning (vuxna) och att
utredning inte skall inledas eller att utredning skall
läggas ned
Beslut om bistånd i form av meningsfull
sysselsättning för personer med psykisk
funktionsnedsättning
Beslut om bistånd i form av boendestöd för
personer med psykisk- eller neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning. Utvecklingsstörning, autism
eller autismliknade tillstånd personkrets 1 enligt
LSS samt begåvningsmåssigt funktionshinder efter
hjärnskada i vuxen ålder personkrets 2 enligt LSS
Beslut om bistånd i form av kontaktperson

11 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare
LSS-handläggare

4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare
LSS-handläggare

4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare
LSS-handläggare

4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare
LSS-handläggare

24.2

24.3

24.4

-

30

-

Anmärkning

24.5

Beslut om förordnande och entledigande
av kontaktperson

25

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

Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

Anmärkning

25.1

Beslut om personkretstillhörighet

1 och 7 §§ LSS

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

25.2

Beslut om biträde av personlig assistans

7 § och 9 § 2 LSS

Arbetsutskott
LSS-handläggare
Biståndshandläggare
Arbetsutskott

25.3

25.5

Beslut om ekonomiskt stöd till skäliga kostnader
7 § och 9 § 2 LSS
för personlig assistans vid tillfälligt utökade behov
Beslut om ekonomiskt stöd till skäliga
7 § och 9 § 2 LSS
merkostnader för personlig assistans
Beslut om ledsagarservice
7 § och 9 § 3 LSS

25.6

Beslut om biträde av kontaktperson

7 § och 9 § 4 LSS

25.7

Beslut om avlösarservice i hemmet
- max 20 timmar/vecka

7 § och 9 § 5 LSS

25.4

25.8
25.9

Enhetschef

- över 20 timmar/vecka
Beslut om korttidsvistelse utanför det egna hemmet 7 § och 9 § 6 LSS
Beslut om medgivande till insatser enligt 9 § 4,5
6 kap. 13a § FB
eller 6 LSS, när bara en vårdnadshavare samtycker 10 kap. 5 § SoL
-

31

-

LSS-handläggare
Biståndshandläggare
LSS-handläggare
Biståndshandläggare
LSS-handläggare
Biståndshandläggare
LSS-handläggare
Biståndshandläggare
LSS-handläggare
Biståndshandläggare
Arbetsutskott
LSS-handläggare
Biståndshandläggare
Arbetsutskott
LSS handläggare

Avser sjuklöneersättning till de privata
assistansanordnarna.

Om den ena vårdnadshavaren inte samtycker
till en åtgärd till stöd för barnet får beslut
enligt 9 § 4, 5 eller 6 LSS tas.

25.10 Beslut om korttidstillsyn för skolungdom över 12
år utanför det egna hemmet i anslutning till
skoldagen samt under lov
25.11 Beslut om boende i familjehem för barn eller
ungdomar
25.12 Beslut om bostad med särskild service för barn
eller ungdomar
- inom kommunens boenden
- inom boenden som drivs av annan
25.13 Beslut om bostad med särskild service för vuxna
- inom kommunens boenden
- inom boenden som drivs av annan
25.14 Beslut om daglig verksamhet
25.15 Upprättande av individuell plan
25.16 Beslut om utbetalning av ekonomiskt stöd till
skäliga kostnader för personlig assistans till annan
person än den som är berättigad till insatsen
25.17 Beslut om upphörande av insats enligt LSS

25.18 Beslut om återbetalningsskyldighet vid felaktigt
utbetald ekonomisk ersättning enligt LSS
25.19 Beslut om förhandsbesked om rätt till insats enligt
LSS för person som ämnar bosätta sig i kommunen
25.20 Beslut om avgift från föräldrar till barn under
18 år och som är placerat i ett annat hem än det
egna
25.21 Beslut om att anmäla behov av assistansersättning
till Försäkringskassa
25.22 Beslut om att sälja boendeplats

-

32

-

7 § och 9 § 7 LSS

LSS-handläggare
Biståndshandläggare

7 § och 9 § 8 LSS

Arbetsutskott

7 § och 9 § 8 LSS

Arbetsutskott
Arbetsutskott
Arbetsutskott

Obs! Lag om offentlig upphandling.

7 § och 9 § 9 LSS
Arbetsutskott
Arbetsutskott
7 § och 9 § 10 LSS LSS-handläggare
Biståndshandläggare
10 § LSS
LSS-handläggare
Biståndshandläggare
11 § LSS
Enhetschef LSS

12 § LSS
16 § 2 st. LSS

Obs! Lag om offentlig upphandling.
Personkrets 1 och 2.

LSS-handläggare
Biståndshandläggare
Enhetschef LSS
Enhetschef LSS
Arbetsutskott
Delegat för sökt insats
Arbetsutskott

20 § LSS, 5 §
LSS-förordningen,
6 kap. 2 § SoF
51 kap.
LSS-handläggare
Socialförsäkrings- Biståndshandläggare
balken, SFB
Socialchef

Beslutet är inte överklagningsbart.

Gäller under förutsättning att den enskilde
ansökt om personlig assistans enligt LSS, inte
enligt SoL.

26

Övrigt – LSS

Nr

Ärende

26.1

Beslut om arvode och omkostnadsersättning till
kontaktperson/-familj
- enligt SKL: s rekomendationer
Beslut om förordande social förtur till bostad med
särskild service

26.2

Lagrum

7 § och 9 § 9 LSS

Delegat

Anmärkning

Enhetschef LSS

Uppdraget ska regleras genom avtal.
Se aktuellt cirkulär från SKL.

Socialnämndens
arbetsutskott

Motivering: Begära förtur hos Ockelbogårdar

HEMSJUKVÅRD
27

Hälso- och sjukvård / Gemensam författningssamling HSLF-FS

Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

27.1

Samlat ledningsansvar för hälso- och sjukvård
inom kommunen med de begränsningar som anges
i avdelning IV HSL 2017:30 och SFS 2017:804
kap, samt 6 kap. Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:
659)
Beslut om att till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) utreda och anmäla vårdskador
eller risk för vårdskador för hälso- och sjukvårdsPersonal
Beslut om delegeringsföreskrifter

SFS 2017:30

Verksamhetschef HSL

SFS 2017:80

Medicinskt ansvarig
sjuksköterska

27.2

27.3
27.4

27.5

27.6

HSLF-FS 2017:40 Medicinskt ansvarig
HSLF-SF 2017:41 sjuksköterska
SFS 2017:80 6 §

Beslut om att utse ansvarig sjuksköterska för
SFS 2017:80 6 §
läkemedelsförråd och läkemedelsrekvisition inom
särskilda boendeformer samt hemsjukvård
Beslut om att säkerställa användning och hantering HSLF-FS 2017:27
delegation angående operativa hantering av
medicintekniska produkter
Beslut om utlämning av journalhandling
HSLF-FS 2016-40
-

33

-

Anmärkning

Medicinskt ansvarig
sjuksköterska
Medicinskt ansvarig
sjuksköterska
Verksamhetschef HSL

Medicinskt ansvarig

I samråd med MAS

sjuksköterska

28

Övrigt Hälso- och sjukvård - Offentlighets- och Sekretesslag, Yttrande IVO

Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

28.1

Beslut om utlämnande och avslag om utlämnande
av journaler och handlingar som härrör från
verksamhet inom kommunens hälso- och sjukvård

Offentlighets- och
Sekretesslag
(SFS 2009:400)

Medicinskt ansvarig
sjuksköterska

28.2

Beslut om anmälan till IVO av allvarlig skada eller Patientsäkerhetssjukdom i samband med vård, behandling eller
lag (2010:659)
undersökning

Anmärkning

Medicinskt ansvariga
sjuksköterska, MAS

Vårdgivaren ansvarar för att lex Maria
anmälningar görs.

Anmärkning

ALKOHOLTILLSTÅND
29

Alkohollag (2010:1622) AL

Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

29.1

Beslut om att inleda ärende eller avsluta/avskriva
ärende

8 kap. 2 § AL

Socialchef/Alkoholhandläggare

29.2

Beslut om att avvisa ansökan

8 kap. 2 § AL

Socialchef/Alkoholhandläggare

29.3

Beslut om tillfälligt tillstånd till allmänheten

8 kap. 2 § AL

Socialchef/Alkoholhandläggare

29.4

Beslut om stadigvarande serveringstillstånd

8 kap. 2 § AL

Socialnämndens AU

29.5

Beslut om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap

8 kap. 2 § AL

Socialchef/Alkoholhandläggare

29.6

Beslut att avslå ansökan om sökande misslyckats
med kunskapsprovet tre gånger

8 kap. 2 och 4 §§
AL

Socialchef/Alkoholhandläggare

29.7

Beslut om utökat serveringstillstånd vid utvidgning 8 kap. 2, 4, 14 och Socialchef/Alkoholhandav befintlig verksamhet
-

34

-

19 §§ AL

läggare

29.8

Godkännande av kryddning av egen spritdryck

8 kap. 3 § AL

Socialchef/Alkoholhandläggare

29.9

Godkännande av cateringlokal

8 kap. 4 § AL

Socialchef/Alkoholhandläggare

29.10 Beslut om provsmakning från partihandlare

8 kap. 6 § 2p AL

Socialchef/Alkoholhandläggare

29.11 Beslut om provsmakning vid tillverkningsstället

8 kap 7 § AL

Socialchef/Alkoholhandläggare

29.12 Jämkning av avgift för folkölsförsäljning

8 kap. 10 § AL

Socialchef/Alkoholhandläggare

29.13 Beslut om bolagsändring

8 kap. 12 § AL

Socialchef/Alkoholhandläggare

29.14 Beslut om att lämna och inhämta handlingar

9 kap. 8 § AL
6 § FvL

Socialchef/Alkoholhandläggare

29.15 Yttrande till annan myndighet

9 kap. 8 § AL
6 § FvL

Socialchef/Alkoholhandläggare

29.16 Beslut om att lämna åtalsanmälan vid brott mot
alkohollagen

9 kap. 8 § AL
6 § FvL

Socialchef/Alkoholhandläggare

29.17 Beslut om att lämna åtalsanmälan vid övrig påvisad 9 kap. § 8 AL
brottslighet i samband med tillsyn
6 § FvL

Socialchef/Alkoholhandläggare

29.18 Beslut om begäran av biträde av polismyndighet

9 kap. 9 § AL

Socialchef/Alkoholhandläggare

29.19 Beslut om serveringstillstånd efter ansökan från
konkursförvaltare

9 kap. 12 § AL

Socialchef/Alkoholhandläggare

29.20 Beslut om att meddela erinran

9 kap. 17 § AL

Socialchef/Alkoholhandläggare

29.21 Beslut om återkallelse av tillstånd då
verksamhet/bolag upphör

9 kap. 18 § 1p AL

Socialchef/Alkoholhand-

-

35

-

läggare
29.22 Beslut om återkallelse på begäran av
tillståndshavare

9 kap. 18 § 1p AL

Socialchef/Alkoholhandläggare

29.23 Beslut om att avvisa överklagan

10 kap. 1 § AL

Socialnämnd/ArbetsUtskott

29.24 Beslut om att begära inhibition

10 kap. 17 § AL

Socialchef/Alkoholhandläggare

30

Lag (1982:636) om anordnande av visst automatspel

Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

30.1

Yttrande om tillstånd

3§

Socialchef/Alkoholhandläggare

31

Lotterilag (1994:1000)

Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

31.1

Yttrande om tillstånd på värdeautomater

44 §

Socialchef/Alkoholhandläggare

EKONOMIÄRENDEN
-

36

-

Anmärkning

Anmärkning

32

Ekonomiärenden

Nr

Ärende

Delegat

32:1

Beslutsattestanter och ersättare

Socialchef

33:2

Omfördelning av budgetanslag mellan ansvar och
verksamhet

Socialchef efter
erfoderligt samråd

Anmärkning

PERSONALÄRENDEN
33

Personalärenden

Nr

Ärende

Delegat

33.1

Tillsvidareanställning

Chef

33.2

Ledighet mer än 6 månader- icke lagstadgad

Socialchef

33.4

Kollektivavtal

KS ordförande

33.5

Arb.givareföreträdare i förhandling enl. MBL §§ 11
och 12 och i information enl. MBL § 19

Chef

33.6

Arbetsgivarföreträdare i förhandling enl.. MBL § 14

Personalchef

33.7

Lön vid nyanställning

Chef

V.b. samråd med
personalchef

33.8

Disciplinärenden, uppsägningar och avskedanden

Socialchef

Samråd med personalchef
Förhandlingsskyldighet

-

37

-

Anmärkning

Samråd med personalchef

föreligger
33.9

Innehav av bisyssla

Chef

33.10 Övrigt i övrigt besluta i ärenden inom socialnämndens
förvaltningsområdet som berör Socialnämnden enl.
personalstadgan eller arbetsgivare enl. övriga
bestämmelser för kommunens arbetstagare

Socialnämnden

34

Förteckning över personalärenden som är av verkställighetsnatur

Nr

Ärende

Delegat

34.1

Kurser/konferenser
Deltagande i kurser

Chef

Förtroendevalda i Socialnämnden

Ordförande i SN

Orförande beslutar även för
egen del.

Anställning
Vikariat på arbetsledande tjänster

Socialchef

I samråd med berörd facklig
organisation.

Vikariat på övriga tjänser

Chef

Rekrytering
Företräde på grund av anpassningsskäl eller
övertalighet

Chef

Annonsering av ledig befattning

Chef

34.2

34.3

34.4

Utfärda anställningsavtal

Chef

Ledighet
Ledighet mindre än 6 månader – inte lagstaadgad
ledighet

Delegat
Chef

-

38

-

Anmärkning

Efter samråd med
personalchef och berörd
facklig organisation.
Efter samråd med
personalchef.
Anmärkning

Enligt avtal: semester AB § 27 och sjukdom AB § 28
Vid sjukdom och arbetsskada
Föräldraledighet AB § 29
Civil- och värnplikt m.m. AB § 30
Ledighet enligt studieledighetslagen
För att söka arbete enligt LAS § 14

Chef
Chef
Chef
Chef
Chef
Chef

Kompensationsledighet
Semester

Chef
Chef

34.5

Tidsbegränsad anställning

Chef

34.6

Enledigande på den anställdes egen begäran

Chef

34.7

Förkortad uppsägningstid

Chef

34.8

Utfärda intyg/betyg över tjänstgöring

Chef

34.9

Underrättelse och varsel om att tidsbegränsad
anställning upphör

Chef

34.10 Godkännande till pensionsmyndighet om utfärdande av Personalkonsult
pensionsbrev/besked
34.11 Arbetstidsförläggning i enskilt fall

Chef

34.12 Attest av tjänstgöringsrapport och reseräkning

Chef

34.13 Övertid

Chef

34.14 Lön vid fackligt arbete inom socialnämndens
verksamhetsområde

Chef

34.15 Lön vid kommunövergripande fackligt arbete samt lön
vid facklig utbildning

Personalchef

-

39

-

Vid betyande förändring
krävs samverkan med facklig
part.
Endast vid beordran.

34.16 Arbetshjälpmedel t ex teminalglasögon

Chef

34.17 Omdisponering av personal

Chef

34.18 Bilavtal

Chef

-

40

-

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE
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Datum

Referens

2020-05-14

SOC 2020/00111

Hänninen, Birgitta, 0297-555 25
birgitta.hanninen@ockelbo.se
Socialnämnden

Revidering av "Riktlinjer för handläggning av
boendestöd, kontaktperson och meningsfull
sysselsättning enligt socialtjänstlagen, SoL".
Förslag till beslut
Fastställa reviderade riktlinjer för boendestöd, kontaktperson och
meningsfull sysselsättning enligt socialtjänstlagen, SoL samt att riktlinjerna
ersätter tidigare beslutade riktlinjer, 2017-06-14 § 20.
Sammanfattning av ärendet
Riktlinjer har behov av att ses över kontinuerligt och uppdateras.
Riktlinjerna ska ge handläggarna stöd och vägledning i arbetet. Riktlinjerna
anger den politiska ambitionsnivån för vad som i normalfallet är skälig
levnadsnivå för de stödinsatser som ges enligt myndighetsutövningen.
Insatserna i boendestöd, kontaktperson och meningsfull sysselsättning
vänder sig till personer som bor i ordinärt boende med en:
- Psykisk- eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
- Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, personkrets 1
enligt LSS.
- Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter
hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom,
personkrets 2 enligt LSS.
Boendestödet ska stödja och träna den enskildes förmåga till ett självständigt
liv. Arbetssättet ska vara motiverande och stödjande. Eftersom boendestödet
är att betrakta som en form av social träning är samtliga insatser
kostnadsfria.
Beslutsunderlag
Bilaga, Förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av boendestöd,
kontaktperson och meningsfull sysselsättning enligt socialtjänstlagen, SoL.

Datum

Ockelbo kommun

2020-03-20

Sida

SOC 2020/00111

Ärendet
Riktlinjerna innebär inte någon inskränkning i den enskildes möjligheter att
få sin ansökan individuellt prövad oavsett ålder, kön och etnicitet. Det är inte
heller möjligt att avvisa en ansökan med motiveringen att kommunen inte
tillhandahåller den specifika tjänsten eller till kommunens ekonomi. Varje
ansökan ska utredas och varje beslut ska vara baserat på den enskildes
individuella behov. Riktlinjerna ska ge handläggarna stöd och vägledning i
arbetet. Riktlinjerna anger den politiska ambitionsnivån för vad som i
normalfallet är skälig levnadsnivå för de stödinsatser som ges enligt
myndighetsutövningen.
I bifogad bilaga, ”Reviderade riktlinjer för boendestöd, kontaktperson och
meningsfull sysselsättning enligt socialtjänstlagen”, är röd text, förslag till
ny text och överstruken text, det som står i nuvarande riktlinjer och föreslås
tas bort.
Ändringar:
Text har flyttats och förtydligats.
Under rubriken ”Vad är boendestöd”
”Personal från boendestöd utför kombinationen av boendestöd och hemtjänst
samt om hela boendestödet övergår till hemtjänst”. Det finns fördelar med få
samma personal kring målgruppen, vilket har visat sig vara en
framgångsfaktor. Det har inte funnits nedskrivet i riktlinjerna tidigare men
något utförarna har eftersträvat.
Det har tidigare heller inte funnits någon övre åldersgräns för att behålla
boendestödet, vilket nu finns nedskrivna i riktlinjerna.
Under rubriken ”Vilket stöd finns inom boendestödet?”
Handläggarna använder arbetssättet individens behov i centrum, IBIC som är
ett stöd för att identifiera och beskriva individens behov, resurser, mål och
resultat samt hantera dokumentationsbehov med gemensamt språk. Syftet är
att individens stöd utgår från personens individuella behov och mål och inte
från utbudet av existerande insatser. De stöd som ingår i boendestödet är
beskrivet i livsområden enligt IBIC. Stödet har förtydligats med exempel.
Ledsagning ingick tidigare i boendestödsinsatsen social träning. Det blev
problem för utförarna att planera flera olika typer av stöd i samma insats, då
ledsagning kan vara tillfällig och inte kontinuerligt återkommande.
Ändringar gjordes till ”Ledsagning boendestöd”.
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Datum

Ockelbo kommun

2020-03-20

Sida

SOC 2020/00111

Nya rubriker Kontaktperson SoL
Insatserna har funnits för målgruppen tidigare men har inte varit
dokumenterade i riktlinjerna.
Ny rubrik ”Barnperspektivet”.
Barnkonventionen har blivit lag från den 1 januari 2020. Det kräver att nya
rutiner och riktlinjer införs för att säkerställa att lagen efterlevs vid
handläggning av ett ärende som berör barn eller där åtgärder påverkar barnet.

Birgitta Hänninen
Handläggarchef/kvalitetsutvecklare

Beslutet ska skickas till
Socialnämndens ledningsgrupp
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FÖRSLAG TILL REVIDERADE RIKTLINJER FÖR
HANDLÄGGNING AV BOENDESTÖD,
KONTAKTPERSON OCH
MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING
ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN, SOL
SOCIALNÄMNDEN 2020-06-17 § X, DNR 2020-00111

Ersätter tidigare beslutade riktlinjer:
Socialnämnden 2017-06-14 § 20
Socialnämnden 2014-02-20, § 5

Vem kan söka
Boendestöd, kontaktperson och meningsfull sysselsättning vänder sig till personer
som bor i ordinärt boende med en:
-

Psykisk- eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, personkrets 1 enligt
LSS.
Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter
hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom,
personkrets 2 enligt LSS.

Vad är boendestöd
Boendestöd enligt SoL är ett bistånd för personer som är i behov av stöd i sitt dagliga
liv. Boendestödet ska stödja och träna den enskildes förmåga till ett självständigt liv.
Arbetssättet ska vara motiverande och stödjande. Eftersom boendestödet är att
betrakta som en form av social rehabilitering är samtliga boendestödsinsatser
kostnadsfria.
Syftet med boendestöd är att underlätta för den enskilde att hantera sin vardag och
klara av att bo i egen bostad. Boendestöd är ett individuellt stöd utifrån individens
behov och kan innebära att:




Skapa trygghet och struktur i vardagen
Stärka, utveckla och/eller bibehålla de egna förmågorna
Öka möjligheterna till ett mer självständigt liv, aktivt deltagande i samhället
och bryta isolering

Boendestödet förutsätter ett aktivt deltagande efter förmåga av den enskilde. I de fall
brukaren inte själv förmår att vara aktivt deltagande kan ansökan om
hemtjänstinsatser bli aktuell. Brukaren betalar då enligt gällande hemtjänsttaxa. En
kombination av boendestöd och hemtjänstinsatser kan också förekomma i de fall då
brukaren t.ex. inte förmår att vara delaktig i serviceinsatser och samtidigt behöver
omvårdnadsinsatser i form av boendestöd. Personal från boendestöd utför
kombinationen av boendestöd och hemtjänst samt om hela boendestödet övergår till
hemtjänst. Det finns ingen övre åldersgräns för att behålla boendestödet.

Vilket stöd finns inom boendestödet?
Det stöd som finns inom boendestödet är Konkret stöd inom boendestödet är att lösa
problem och fatta beslut, daglig rutin, social träning och ledsagning boendestöd vilket
beskrivs nedan.
-Lösa problem och fatta beslut
Det kan röra sig om att vägleda och vara ett stöd i myndighetskontakter, tydliggöra
innebörden i brev och kallelser. Stöd i att veta vart man vänder sig om man behöver
hjälp. Det kan vara att välja rätt kläder efter årstid och väder.
-Daglig rutin
Det kan vara stöd till att ta sig upp på morgonen och att påminnas om sin
morgonrutin, att klä sig, tvätta sig/duscha och att äta frukost. Stöd i att komma igång
och sköta matlagning, tvätt, städ inköp och övriga aktiviteter i hemmet. Det kan vara
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stöd med att planera, strukturera, skapa rutiner så att vardagen kan fungera
tillfredställande.
-Social träning
Det kan vara stöd i att bryta isolering och ta kontakt med vänner och närstående.
Främja till fritidsaktiviteter och andra sociala sammanhang.
-Ledsagning boendestöd
Den som inte själv kan ta sig till/och från t.ex. tandläkare, läkare, frisör, fotvård,
meningsfull sysselsättning och öppna träffpunkten kan vid behov få stöd med detta.
Ledsagning kan även vara stöd till och från olika aktiviteter av vardaglig karaktär.
Insatsen kan beviljas kontinuerligt eller för tillfälliga behov.

Kontaktperson SoL
Kontaktpersonen är främst för att tillgodose behovet av en medmänniska när
anhörigkontakt saknas eller behöver kompletteras. Kontaktperson ska ses som ett
icke professionellt stöd, en medmänniska som skapar en relation med den som
beviljats insatsen, för att underlätta för den som saknar ett socialt kontaktnät.
Kontaktperson kan tillsammans med den enskilde genomföra aktiviteter och
uppmuntra till egna initiativ och knyta egna kontakter. Insatsen ska förebygga
isolering, dvs upplevelsen av utanförskap där den enskilde är i avsaknad av egna
sociala kontakter.

Meningsfull Sysselsättning
Meningsfull sysselsättning syftar till att ge personer med behov av socialt stöd
möjlighet till meningsfull sysselsättning och gemenskap med andra.
Insatsen riktar sig till personer med psykisk funktionsnedsättning och som har
sjukersättning från Försäkringskassan. Personen står inte till arbetsmarknadens
förfogande, deltar inte i arbetsmarknadsåtgärder eller utbildar sig.
Pensionsålder inom Meningsfull Sysselsättning är 65-67 år. Detta innebär att 65 år är
pensionsålder. Vill brukaren arbeta till 67 år är det i samråd med arbetsplatsen.
Den som omfattas av LSS personkrets 1 eller 2 kan ansöka om insatsen enligt LSS 9
§ 10, Daglig verksamhet. Personer som tillhör personkrets 3 är inte berättigade till
insatsen daglig verksamhet.

Individens behov i centrum
Bistånds- och LSS-handläggaren dokumenterar övergripande- och individuella mål
utifrån brukarens behov enligt arbetssättet, ”Individens behov i centrum”, IBIC. Mål för
respektive livsområde ska anges av handläggaren utifrån brukarens uppfattning av
mål med stödet. Utföraren bryter ned målen till delmål i genomförandeplan så att det
blir lättare att arbeta med måluppfyllelse och det beviljade stödet.
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Exempel på livsområden enligt IBIC som kan bli aktuella
Personlig vård. T.ex. stöd med att sköta kroppsvård och sin egen hälsa,
(boendestödsinsats daglig rutin).
Hemliv. T.ex. stöd med att städa bostaden, att tvätta och bereda måltider. Att skaffa
varor och tjänster som krävs för det dagliga livet som att anskaffa mat och kläder,
(boendestödsinsats daglig rutin).
Utbildning, arbete, sysselsättning och ekonomiskt liv
Här ingår träning och stöd med att planera sin vardagsekonomi, att hantera pengar
vid inköp, (boendestödsinsats lösa problem och fatta beslut och/eller meningsfull
sysselsättning).
Mellanmänskliga interaktioner och relationer
Handlar om att genomföra de handlingar och uppgifter som behövs för
grundläggande och sammansatta interaktioner med människor
myndigheter/organisationer (okända, vänner, släktingar och andra närstående) på ett
i sammanhanget lämpligt och socialt passande sätt, (boendestödsinsats social
träning, och/eller ledsagning boendestöd och/eller kontaktperson).
Allmänna uppgifter och krav.
Att genomföra daglig rutin. Det kan vara att passa avtalad tid, äta regelbundet, följa
dygnsrytmen, (boendestödsinsats daglig rutin).
Förflyttning.
Att använda olika former av transportmedel, (boendestödsinsats social träning).
Lärande och tillämpa kunskap
Handlar om att använda och tillgodogöra sig nya utveckla den kunskaper och
färdigheter man har. Träna på att använda förvärvade färdigheter och stödjas i
problemlösning och beslut. Veta vart man vänder sig om man behöver hjälp,
(boendestödsinsats lösa problem och fatta beslut).
Kommunikation
Stöd i att genomföra samtal via språk, tecken och symboler. Använda telefon, larm
eller dator, (boendestödsinsats lösa problem och fatta beslut).
Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv
Stöd i att delta i samhälleliga organisationer, exempelvis politiskt liv, religiösa
samfund, föreningar, fritidsaktiviteter, (boendestödsinsats social träning, och/eller
kontaktperson).
Känsla av trygghet
Kan vara individens känsla av otrygghet inför att bo själv, att gå utomhus själv, att
sova själv på natten, oro för att ramla eller att glömma något viktigt,
(boendestödsinsats lösa problem och fatta beslut samt daglig rutin).
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Barnets perspektiv
Barnkonventionen blev lag den 1 januari 2020 och visar tydligt att barn har sina egna
rättigheter och måste respekteras.
Enligt Barnkonventionen artikel 2; ”Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
Ingen får diskrimineras”.
Enligt Barnkonventionen framgår i artikel 3; ”Att Barnets bästa ska beaktas vid alla
beslut som rör barn. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall och
hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och erfarenhet”.
I Barnkonventionen artikel 6 framgår att alla barn har rätt till liv, överlevnad och
utveckling. Här handlar det inte enbart om fysisk hälsa utan även om den psykiska,
moraliska, andliga och den sociala utvecklingen. I Barnkonventionen artikel 12
framgår att alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. Hänsyn
ska tas till barnets åsikter i frågor som berör hen, hänsyn ska tas till barnets ålder och
mognad.
I handläggning av ett ärende där barn påverkas av sökt/beviljat stöd ska barnets
perspektiv beaktas. Av dokumentationen ska det framgå att barnet informerats,
framfört sina åsikter alternativt varför det inte skett. Att ha barnets perspektiv i
beslutsfattandet innebär att noga analysera vilka följder ett beslut kan få för ett enskilt
barn. Viktigt att beakta både barnets eget perspektiv och föräldrarnas syn på barnets
perspektiv. Barnets bästa ska alltid beaktas och barnets rätt att få komma till tals i
förhållande till barnets ålder och mognad ska alltid övervägas.
Beslutet måste inte alltid bli det som är bäst för barnet. Väljs något annat ska det
framgå vilka prioriteringar som gjorts och vilka åtgärder som kan sättas in för att
kompensera att barnets bästa inte valdes.
Beslut och åtgärder som rör barn ska följas upp och utvärderas utifrån ett
barnrättsperspektiv.
Om det framgår under utredningen att det finns misstanke om svikt i föräldraförmågan
ska det anmälas till individ- och familjeomsorgen.

Från ansökan till beslut
Socialförvaltningens bistånds- och LSS-handläggare har från socialnämnden erhållit
delegation att fatta beslut om boendestöd, kontaktperson och meningsfull
sysselsättning.
En muntlig eller skriftlig ansökan görs av brukaren eller dess företrädare. Biståndsoch LSS-handläggaren utreder sedan vilka behov som föreligger. Förutom att utreda
behov har bistånds- och LSS-handläggaren ett ansvar att utröna om brukaren har för
avsikt att ta emot sökta insatser. Ibland kan det vara någon annan än brukaren själv
som vill att brukaren erhåller insatser. Ibland är det uppenbart att behov av insatser
finns men att personen själv inte inser det. Ett motiverande arbete kan då vara
nödvändigt för handläggaren, vilket är en del i den uppsökande verksamheten. Det är
viktigt att alltid informera om att socialtjänstlagen är en frivillig lagstiftning.
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Bistånds- och LSS-handläggaren har vidare ansvar att hålla isär vad som är
kommunens ansvar och vad som är andra huvudmäns ansvar t.ex. Region
Gävleborgs. Intyg och utlåtanden inhämtas från erforderliga professioner.
Beslut ska fattas inom tre veckor från det att ansökan mottagits och begärda intyg
inkommit. Beroende på ärendets karaktär, kan vissa beslut behöva fattas omgående.
Beslutet skickas skriftligt till sökanden och/eller dess företrädare. Vilket stöd som
beviljats framgår av beslutet.
En individuell bedömning om det är lämpligt att tidsbegränsa beslutet görs alltid.
Beslutet följs sedan upp av bistånds- och LSS-handläggaren en gång varje år och vid
förändrat behov.
I ett befintligt ärende där brukaren vill avsluta en eller flera beviljade insatser eller att
boendestödspersonalen anmäler ett minskat eller utökat behov följs ärendet upp av
bistånds- och LSS-handläggaren. Vid ändrade förhållanden omprövas samtliga
beviljatde stöd insatser av handläggaren.
Om biståndet bedöms som akut brådskande av bistånds- och LSS-handläggare ska
det verkställas skyndsamt dock senast inom 24 timmar. Handläggaren ska i dessa fall
förutom att skicka beställning uppdraget till enhetschefen även ringa och informera
om kommande verkställighet. Ärenden som inte bedöms som akut brådskande ska
verkställas senast inom 14 dagar.

Utförandet av boendestöd
Vilket stöd som beviljats framgår av uppdraget till boendestödjarna. I beställningen
uppdraget anges en uppskattad tid, d.v.s. en schablontid, men inte i
beslutsmeddelandet till brukaren. Om insatsens omfattning behöver ändras i tid
kontaktar boendestödspersonalen sin enhetschef som utför ändringen i
verksamhetssystemet.
Brukaren ska inom tre månader tillsammans med kontaktman och eventuell
närstående/företrädare färdigställa en genomförandeplan. Arbetet med att upprätta
genomförandeplanen påbörjas senast inom tre veckor. Uppföljning av
genomförandeplanen görs vid behov dock senast 6 månader efter att den har
upprättats. Boendestödjaren engagerar och motiverar den enskilde till att medverka.

Samordnad individuell plan, SIP
I vissa ärenden finns behov av samarbete med olika aktörer. Efter samtycke från
brukaren kan det ske mellan olika huvudmän genom en samordnad individuell plan,
SIP som upprättas tillsammans med den enskilde.
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