
 

 

 
 
 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-11-24 
 

  

 

  

 

Socialnämnden 

Plats: Stora Vänortsrummet, kommunhuset 

Tid: Torsdag 1 december 2022 kl. 09:00 

 

Utses att justera:  

Ärende Föredragande  

1.  Val av justerare 
 

  

2.  Fastställande av dagordning 
 

  

3.  Redovisning av delegationsbeslut -  
Socialnämndens arbetsutskotts sammanträden 
 

Johan Callenmark  

4.  Ekonomisk uppföljning januari-november 2022 
 

Johan Callenmark,  
Gunilla Larsson 
 

 

5.  Avskrivning 
 

Gunilla Larsson  

6.  Delegationsordning 2022 
 

Johanna Stålberg  

7.  Verksamhetsmål 2023 
 

Johan Callenmark  

8.  Internkontrollplan 2023 
 

Johan Callenmark  

9.  Tillsynsplan 2023 
 

Lena Barrow  

10.  Rapporter/Information/Övriga frågor 
 

1. Information – Hemtjänsten 
2. Information – Särskilt boende 
3. Information – Covid -19 

 

 
 
Maria Björklund 
Johanna Ledin Åberg 
Johan Callenmark 

 

Anna Engblom 
ordförande 

 

 



 

 

 
 
 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-11-22 
Referens 

SOC 2022/00461  
 

  

 

 Socialnämnden 

 

Val av justerare 

Socialnämnden har att utse justerare till dagens sammanträde.                        

                         

 

                          

 



 

 

 
 
 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-11-22 
Referens 

SOC 2022/00460  
 

  

 

 Socialnämnden 

 

Fastställande av dagordning 

Förslag till beslut 

Dagordningen fastställs.                       

                         

                          

 



 

 

 
 
 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-11-22 
Referens 

SOC 2022/00462  
 

  

 

 Socialnämnden 

 

Redovisning av delegationsbeslut  
Socialnämndens arbetsutskotts sammanträden 

Förslag till beslut 

Redovisningen godkänns.                       

 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av Socialnämndens arbetsutskotts sammanträdesprotokoll 

 • Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2022-11-17.                         

 

                          

 

 



 

 

 
 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-11-22 
Referens 

SOC 2022/00463  
 

  

 

 Socialnämnden 

 

Ekonomisk uppföljning januari-november 2022 

Förslag till beslut 

Redovisningen godkänns.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomisk uppföljning januari-november 2022. 

                   

 

Beslutsunderlag 

Ekonom Gunilla Larssons prognos.                          

 

 



 

 

 
 
 
Eriksson, Susann, 0297-55530 
Susann.Eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2022-11-24 
Referens 

SOC 2022/00194  
 

  

 

 SocialnämndenA 

 

Avskrivning 

Förslag till beslut 

Att nedanstående fordringar på totalt 39 027 kr ska avskrivas och att 

kostnaden ska belasta aktuellt verksamhetskonto.                       

Sammanfattning av ärendet 

Det saknas medel i dödsbona för att betala nedanstående 

fakturor/ärendennummer: 

84311080  2 466 kr                        

84310820  1 701 kr                                                       

84311321     275 kr                                                   

84311003     275 kr                       

84310669     275 kr                        

84310535     275 kr                         

84310190     275 kr       

Ärende 2021026 1 375 kr                        

84311977  3 152 kr                       

84311847  2 304 kr                             

84311609  2 170 kr                           

84311333  2 069 kr                                            

84311007  5 059 kr                                

84310690  6 074 kr                               

84310534  3 600 kr                               

84312063     620 kr                               

84311805  1 125 kr                               

84309949  3 311 kr                                

84309816  2 626 kr         

Totalt                      39 027 kr                          

Beslutsunderlag 

Utdrag ur kundreskontran, fakturakopior samt kopior på dödsboanmälningar 

och bouppteckningar.                         

Ärendet 

Det saknas medel i dödsbona för att betala nedanstående fakturor enligt 

bouppteckning/dödsboanmälan. 

84311080  2 466 kr                        

84310820  1 701 kr                                  

Totalt  4 167 kr 



Ockelbo kommun 
Datum 

2022-11-24 
 

SOC 2022/00194 
Sida 

2(3) 
 

 

Avser omvårdnadsavgifter, trygghetstelefon och hemsjukvård oktober – 

november 2021. 

  

84311321     275 kr                                                   

84311003     275 kr                       

84310669     275 kr                        

84310535     275 kr                         

84310190     275 kr       

Ärende 2021026 1 375 kr           

Totalt  2 750 kr 

Avser trygghetstelefon mars – december 2021. Dödsboanmälan inkommit. 

 

84311977  3 152 kr                       

84311847  2 304 kr                             

84311609  2 170 kr                           

84311333  2 069 kr                                            

84311007  5 059 kr                                

84310690  6 074 kr                               

84310534  3 600 kr          

Totalt                     24 428 kr 

Avser korttidsboende Bysjöstrand september – november 2021 samt 

omvårdnadsavgifter, trygghetstelefon, hemsjukvård och matdistribution 

december 2021 – mars 2022. 

 

84312063     620 kr                               

84311805  1 125 kr                               

Totalt  1 745 kr  

Avser omvårdnadsavgifter, trygghetstelefon och matdistribution februari – 

mars 2022. Dödsboanmälan inkommit. 

 

84309949  3 311 kr                                

84309816  2 626 kr          

Totalt  5 937 kr 

Omvårdnadsavgifter, matdistribution och korttidsboende Bysjöstrand juni – 

juli 2021.  

 

 

Susann Eriksson 

Ekonomiassistent  



Ockelbo kommun 
Datum 

2022-11-24 
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Beslutet ska skickas till 

Susann Eriksson 



 

 

 
 
Stålberg, Johanna, 0297-555 25 
johanna.stalberg@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-11-16 
Referens 

SOC 2022/00445  
 

  

 

 Socialnämnden 

 

Revidering av delegationsordning 

Förslag till beslut 

Revidering av Socialnämndens delegationsordning godkänns. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Ändringar av delegat samt lagändringar föreslås, vilket framgår i bilagan, 

”Delegationsordning Socialnämnden – reviderad SN 22-12-01”.                          

Beslutsunderlag 

Bilaga ”Delegationsordning Socialnämnden – reviderad SN 22-12-01”.                          

Ärendet 

I Bilagan ”Delegationsordning Socialnämnden – reviderad SN 22-12-01” 

gulmarkering med röd text och överstruken förslag till att ta bort och 

gulmarkering med svart text det som föreslås läggas till. Motivering till 

ändring är lagförändringar och vid vissa punkter finns test i rött som 

motivering till ändring. Överstruken text tas bort efter fastställande av 

delegationsordningen.  

Ändringarna har skett på grund av uppkomna situationer där delegat inte är 

godkänd enligt lag. Likaså på grund av lagändringar har ändringar skett.  

 

En lagändring är ”Lex lilla hjärtat” och förändringar som har gjorts i 

delegationsordningen är;  

 

Tillägg:  

Övervägande om att ansöka om flyttningsförbud, 13 b § LVU 

Övervägande om att ansöka om flyttningsförbud, 6:8 a § SoL 

Beslut om uppföljning vid upphörande av LVU-vård, 21 b LVU 

Beslut att uppmana till provtagning inför umgänge, 32 a LVU 

Beslut att uppmana till provtagning vid upphörande, 32 b LVU 

 

Revidering: 

Övervägande om vårdnadsöverflyttning, 13 c § LVU 



Ockelbo kommun 
Datum 

2022-11-16 
 

SOC 2022/00445 
Sida 

2(2) 
 

 

Övervägande om vårdnadsöverflyttning, 6 kap 8 b § SoL 

Blå markering - Kan endast delegeras till utskott.  

Grön markering - 21 b § LVU ingen begränsning. 

 

Johanna Stålberg 

Kvalitetsutvecklare/Handläggarchef  

Beslutet ska skickas till 

Socialnämndens ledningsgrupp 
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SOCIALNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING 

REVIDERAD 2020-06-17  SN § 15 

REVIDERAD 2022-12-01 SN § 

 

 

 

 

 

Fastställd 2005-12-15  SN § 116/2005 
Reviderad 2006-01-19  SN § 4/2006 
Reviderad 2009-12-17  SN § 90/2009 
Reviderad 2010-08-26  SN § 67-68/2010 
Reviderad 2013-06-27  SN § 44/2013 
Reviderad 2014-06-26  SN § 47/2014 
Reviderad 2015-11-19  SN § 59/2015 
Reviderad 2016-04-21  SN § 25/2016 
Reviderad 2017-06-14  SN § 19/2017 
Reviderad 2018-11-15  SN §  35/2018 
Reviderad 2019-01-17  SN §  13/2018 
Reviderad 2019-02-21  SN §  20/2019                                                                                           
Reviderad 2019-09-19 SN § 38/2019  
Reviderad 2020-06-17 SN § 15/2020 
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

RUBRIK         SID 
ALLMÄNT OM DELEGATION       4 

 

DELEGATION SOM BERÖR ALLA VERKSAMHETER      

 1 Övrigt – Överförmyndarnämnden, Lex Sarah      5   

 2 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) OSL      6 

 3 Yttrande/anmälan till tillsynsmyndigheten, Inpektionen för vård och mosorg, IVO   7 

 4 Överklaganden, yttranden och anmälningar mm till domstol, åklagarmyndighet och andra myndigheter 7 

 5 Dataskyddsförordningen (2016:679, GDPR)      10 

INDIVID OCH FAMILJEOMSORGEN / IFO 

 6 Barn och ungdom        11 

 7 Övrigt Barn och ungdom – Yttrande domstol, äktenskapsdispens, försäkringssassa, pass mm  12 

 8 Dödsbohandläggning        14 

 9 Familjehemssekreterare       14 

10 Övrigt Familjehem        14 

11 Familjerätt        15 

12 Övrigt Familjerätt – Överklagning mm      15 

13 Försörjningsstöd        16 

14 Föräldrabalken, FB        17 

15 Lag om vård av missbrukare i vissa fall (1988:870) LVM     19 

16 Övrigt LVM – Överklaga mm       20 

17 Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52) LVU    20 

18 Vuxen         22 

19 Övrigt Vuxen – Anmälan försäkringskassan, körkort- och vapenärenden    24 

SOCIALJOUR 

20 Beslut under socialjouren       25 

21 Socialjour, Lag om särskilda bestämmelser för vård av unga, LVU    25 

22 Socialjour, Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM     27  
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RUBRIK         SID 
HANDLÄGGARENHETEN, LSS- OCH OMSORGSVERKSAMHETER 

23 Äldreomsorg        28 

24 Socialpsykiatri        29 

25 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrande  (1993:387) LSS mm   30 

26 Övrigt – LSS        31 

HEMSJUKVÅRD 

27 Hälso- och sjukvård /gemensam författningssamling HSLF- FS    32 

28 Övrigt Hälso- och sjukvård – Offentlighets- och sekretesslag, Yttrande IVO   32 

ALKOHOLTILLSTÅND 

29 Alkohollag (2010:1622) AL       33 

30 Lag (1982:636) om anordnande av visst automatspel     35 

31 Lotterilag (1994:1000)        35 

EKONOMIÄRENDEN 

32 Ekonomiärenden        35 

 

PERSONALÄRENDEN 

33 Personalärenden        36 

34 Förteckning över personalärenden som är av verkställighetsnatur    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 Lagrum Delegat Anmärkning 

1.1 Anmälan till överförmyndarnämnden om behov av 

god man/förvaltare 

5 kap. 3 § SoF  

15 § 6 LSS 

Biståndshandläggare 

LSS-handläggare 

Socialsekreterare 

Enhetschef 

 

1.2 Anmälan till överförmyndarnämnden om att behov 

av förvaltare inte längre föreligger 

5 kap. 3 § SoF  

15 § 6 LSS 

Biståndshandläggare  

LSS-handläggare 

Socialsekreterare 

Enhetschef 

 

1.3 Tillse att utredning av rapport om allvarliga 

missförhållanden samt riskt för allvarliga 

missförhållanden inleds 

 

Beslut att anmäla allvarliga missförhållanden eller 

risk för allvarliga missförhållanden till 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

14 kap. 6 § SoL, 

24 e § LSS 

 

 

14 kap. 7 § SoL 

och 24 f § LSS 

Socialchef 

 

 

 

Socialchef 

Om delegaten är föremål för anmälan ansvarar 

socialnämnden för utredningen.  

Information lämnas till socialnämnden 
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2 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) OSL 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

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 

2 kap. 14 § TF  

6 kap. OSL 

Socialchef 

 

 

2.2 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  

Enhetschef 

 

 

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. 

2.3 Beslut att lämna ut uppgifter ur personregister till 

statliga myndigheter i forskningssyfte 

12 kap. 6 § SoL Socialchef  

2.4 Beslut att polisanmäla misstanke om brott rörande 

barn 

10 kap. 21 § OSL Enhetschef IFO 

Bitr enhetschef IFO  

 

2.5 Beslut om utlämnande av journaler och handlingar 

som härrör från verksamhet inom SoL och LSS 

Offentlighets- och 

Sekretesslag 

(SFS 2009:400) 

Socialchef  

2.6 Beslut om avslag om utlämnande av journaler och 

handlingar som härrör från verksamhet inom SoL 

och LSS 

Offentlighets- och 

Sekretesslag 

(SFS 2009:400) 

 

Socialchef  

2.7 Ingripande av djurskyddsskäl 10 kap.  

20 a § OSL 

Biståndshandläggare  

LSS-handläggare 

Socialsekreterare 

Ändring i OSL 1 april 2019. Lex Maja innebär 

en möjlighet för personal inom socialtjänsten 

och hälso- och sjukvården att anmäla till 

https://www.jpinfonet.se/jp-socialnet/handbok/handbok/offentlighet-och-sekretess/nar-kan-uppgifter-lamnas-ut-fran-socialtjansten/utlamnande-av-uppgifter-nar-ett-djur-blir-vanvardat--lex-maja/d_361835-?anchor=10_kap_20_a_§#10_kap_20_a_§
https://www.jpinfonet.se/jp-socialnet/handbok/handbok/offentlighet-och-sekretess/nar-kan-uppgifter-lamnas-ut-fran-socialtjansten/utlamnande-av-uppgifter-nar-ett-djur-blir-vanvardat--lex-maja/d_361835-?anchor=10_kap_20_a_§#10_kap_20_a_§
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Enhetschef 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 

enskild verksamhet 

13 kap. 5 § SoL 

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 

 

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. 

 

 

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

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

4.1  Beslut om att föra talan i ärenden eller mål vid 

allmän domstol eller förvaltningsdomstol 

10 kap. 2 § SoL Socialchef  

4.2  Utseende av ombud att föra nämndens talan 

 

10 kap. 2 § SoL Socialchef  
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4.3 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  

10 kap. 1-2§§ SoL  

27§ LSS 

6 kap 37§ och   

39§ p.3 KL 

Delegat i 

ursprungsbeslutet 

 

4.4 Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande 

till Förvaltningsrätt och Kammarrätt i LSS-ärenden 

27 § LSS, 6 kap. 

36 § KL 

Socialchef  

Handläggarchef 

 

4.5 Beslut huruvida omprövning skall ske 37 § FL Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

Ny förvaltningslag (2017:900) 1 juli 2018 

4.6 Omprövning av beslut 38 § FL Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

 

Ny förvaltningslag (2017:900) 1 juli 2018 

4.7 Beslut att ändra ett beslut som överklagats 39 § FL Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

 

4.8 Prövning av att överklagande skett i rätt tid och 

avvisning av överklagande som kommit in för sent 

43 § FL Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

Ny förvaltningslag (2017:900) 1 juli 2018 

4.9 Avvisande av ombud 

 

14 § FL Arbetsutskott Ny förvaltningslag (2017:900) 1 juli 2018 

4.10 Beslut om föreläggande 

 

15 § FL Arbetsutskott  

4.11 Beslut gällande begäran om avgörande i ärende 12 § FL Enhetschef                   

Bitr enhetschef IFO 

 

 

 

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. 

4.12 Anmälan om behov av offentligt biträde 3 § Lag om 

offentligt biträde 

Socialsekreterare  

4.13 Yttrande över ansökan om rättshjälp genom 

offentligt biträde samt yttrande över 

kostnadsräkning 

3 § Lag om 

offentligt biträde  

7 § Förordning om 

offentligt biträde 

Enhetschef IFO  

Bitr enhetschef IFO 

 

 

4.14 Yttrande enligt namnlag 

 

45, 46 §§ Namnlag Enhetschef IFO  

Bitr enhetschef IFO 

 

4.15 Uppgiftslämnande till smittskyddsläkare 29 § Enhetschef   
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Smittskyddslag 

4.16 Anmälningsskyldighet enligt smittskyddslag 31 § 1 st. 

Smittskyddslag 

Enhetschef   

4.17 Prövning av jävsinvändning 6 kap. 24 § KL Enhetschef  

4.18 Beslut om att ersätta enskild person för egendoms-

skada vid myndighetsutövning som förorsakats av 

personal upp till ett belopp av 10 000 kr (0,7 % av 

basbeloppet) 

3 kap. 2 § 

Skadeståndslag 

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 

16 kap. 6a-b §§ 

SoL  

28a-b §§ LSS 

Arbetsutskott  

4.22 Beslut om framställning om överflyttning av 

ärende till annan kommun  

2a kap. 10 § SoL 

 

Arbetsutskott  

4.23 Ansöka om överflyttning av ärende till annan 

kommun hos IVO  

2a kap. 11-12 §§ 

SoL  

Arbetsutskott  
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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.  

GDPR Art 12.2 Förvaltningschef  

5.4 Beslut att förlänga tiden för tillhandahållande av 

information till den registrerade vid komplicerad 

begäran, max. ytterligare 2 månader.  

GDPR Art 12.3 Förvaltningschef  

5.5 Beslut att inte vidta åtgärder med anledning av den 

registrerades begäran 

GDPR Art 12.4 Förvaltningschef  

5.6 Beslut att vägra rättelse eller komplettering av den 

registrerades personuppgifter.  

 

GDPR Art 16 Förvaltningschef  

5.7 Beslut att vägra den registrerades begäran om 

radering (rätten att bli bortglömd). 

GDPR Art 17.1 - 3 Förvaltningschef  

5.8 Beslut att vägra den registrerade rätten till 

begränsning av behandling.  

GDPR Art 18.1-3 Förvaltningschef  

5.9 Beslut att vägra den registrerade rätten till 

dataportabilitet.  

GDPR Art 20. 1-4 Förvaltningschef  

5.10 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 33.1 Förvaltningschef  
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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 Lagrum Delegat Anmärkning 

6.1 Beslut om köp av boende i annan kommun eller 

hos annan vårdgivare  

 Arbetsutskott- ska bestå 

av minst tre ledamöter 

och tre ersättare 

Obs! Lag om offentlig upphandling, 2016:1145 

LOU.  

 

6.2 Beslut om insatsen familjebehandling 4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare Ingår i 6.11 

6.3 Beslut om tillfällig vistelse utanför det egna 

hemmet  

4 kap. 1 § SoL Enhetschef IFO 

Bitr. enhetschef IFO 

Inte varaktig vård, högst fyra månader. Ersätts 

av 6.4 

6.4 Vård utanför eget hem (HVB, Familjehem och 

Stödboende)  

4 kap. 1 § SoL Arbetsutskottet  

6.5 Övervägande av om vård i annat hem än det egna 

fortfarande behövs  

6 kap. 8 § SoL Arbetsutskottet 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. 

6.6 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 

 

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 Upphörande sker med samtycke från part. 

Upphörande sker utan samtycke från part. 

6.9 Beslut om förordnande och entledigande 

- av kontaktperson 

- av kontaktfamilj 

 Socialsekreterare Inom IFO 
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6.10 Beslut om bistånd i form av jourlägenhet 4 kap. 1 § SoL  

4 kap. 2 § SoL 

Socialsekreterare  

6.11 Beslut om bistånd i form av öppenvårdsinsatser  

• Intern  

 

• Extern (kostnad som understiger 

10000kr/beslutsperiod) 

 

• Extern (kostnad som överstiger 

10000kr/beslutsperiod) 

 

4 kap. 1 § SoL 

 

 

Socialsekreterare  

 

Enhetschef/bitr. 

enhetschef 

 

Arbetsutskott 

A

a 

 

 

6.12 Framställan till domstol om behov av 

målsägandebiträde  

5 kap. 11 § SoL Socialsekreterare   

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 Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet enligt 

8 kap. 1 §, 9 kap. 1 § och 9 kap. 2 §  

9 kap. 4 § SoL Arbetsutskott  

6.15 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 

E 

 

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 

 

Nämndens befogenheter och skyldigheter vid 

barnutredningar regleras i 11 kap. 2 § SoL. 
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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  

11 kap. 4 § SoL Enhetschef IFO  

Bitr enhetschef IFO 

 

 

Annan kommun avser vistelsekommunen. 

6.23 Övervägande om vårdnadsöverflyttning 6 kap. 8b § SoL Arbetsutskott  

6.24 Övervägande om att ansöka om flyttningsförbud 6 kap. 8a § SoL Arbetsutskott  

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

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

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 

förhållanden betr. förvaltningen av underårigs 

egendom  

5 kap. 3 § SoF Enhetschef IFO  

Bitr enhetschef IFO 

 

Avser all slags egendom och inkomster 

inklusive tilläggspension. 

7.6 Beslut om framställning till Försäkringskassa om 

ändring av betalningsmottagare för allmänt 

4 § 3 st. resp. 7 § 

Lag om allmänt 

Socialsekreterare  
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barnbidrag när barn är placerade utom hemmet barnbidrag 

7.7 Beslut om att underrätta Försäkringskassa om att 

nämnden skall uppbära folkpension och barntillägg 

 

 

1-3 §§ Kungörelse 

(1962:393) om rätt 

i vissa fall för 

kommun eller 

annan att uppbära 

folkpension 

Socialsekreterare  

7.8.5 Underrättelse till Försäkringskassan om att barn 

med underhållsstöd placerats i familjehem eller 

HVB-hem respektive återflyttat till boförälder 

 

2 § Förordning om 

underhållsstöd 

jämfört med 11§ 

Lag om 

underhållsstöd  

Assistent  

7.9 Yttrande till passmyndighet vid utfärdande av pass 

utan vårdnadshavarens medgivande   

3 § 2 st. 

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  Folkbokföringsmyndighet skall underrättas om 

vem som är delegat. 
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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 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

10.1 Beslut om ersättning till familjehem (arvode och 

omkostnadsersättning) 

- enligt SKR: s rekommendationer 

- över SKR: s rekommendationer 

  

 

Socialsekreterare  

Arbetsutskott 

Uppdraget ska regleras genom avtal med 

familjehemmet.  

Se aktuellt cirkulär från SKR. 

10.2 Beslut om arvode och omkostnadsersättning till 

kontaktperson/-familj 

- enligt SKR: s rekommendationer 

- över SKR: s rekommendationer 

  

 

Socialsekreterare  

Enhetschef IFO/ Bitr 

enhetschef IFO 

Uppdraget ska regleras genom avtal.  

Se aktuellt cirkulär från SKR. 

 

 

 

 

11 Familjerätt 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

11.1 Medgivande att ta emot ett barn för adoption 6 kap. 6 § SoL och 

6 kap. 12 § SoL 

Arbetsutskottet  
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11.2 Anvisning av blivande adoptivföräldrar till 

anordnare av utbildning för adoptivföräldrar 

6 kap. 12 § SoL Socialsekreterare  

11.3 Återkallelse av medgivande att ta emot adoptivbarn 

 

6 kap. 13 § SoL Arbetsutskott  

11.4 Prövning av samtycke till fortsatt 

adoptionsförfarande 

 

- vid samtycke  

 

- ej samtycke 

 

6 kap. 14 § SoL  

 

Socialsekreterare  

 

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). 

11.5 Beslut om vård eller medgivande till stadigvarande 

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  

6 kap. 6 § SoL 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. 

11.6 Övervägande av behov av att ansöka om 

vårdnadsöverflyttning till familjehem då barnet 

vistats i samma familjehem i 3 år   

6 kap. 8 § SoL 

13 § 4 st. LVU 

Arbetsutskott 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). 

12 Övrigt Familjerätt – Överklagning mm 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

12.1 Beslut att väcka talan om överflyttning av vårdnad 

till familjehem eller särskilt förordnad 

vårdnadshavare  

6 kap. 7, 8, 9, 10 

§§ Föräldrabalken 

Socialnämnd 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  4 kap. 1 § SoL  En individuell bedömning skall alltid göras i 
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Belopp upp till gällande norm, därutöver 

- nivå 1, riktlinjer försörjningsstöd, max 5 000 kr 

per person och månad  

 

Assistent 

Socialsekreterare 

biståndsärenden. Beslut utöver nivå 2 i 

riktlinjer om ekonomiskt bistånd beslutas av 

utskott. 

13.2 - nivå 2, riktlinjer försörjningsstöd, max 10 000 kr 

per person och månad 

4 kap. 1 § SoL Enhetschef IFO  

Bitr enhetschef IFO 

 

 

13.3 - med villkor om praktik eller kompetenshöjande 

åtgärd 

4 kap. 1 § SoL  

4 kap. 4 § SoL 

Socialsekreterare  

13.4 - med nedsättning av fortsatt försörjningsstöd 4 kap. 1 § SoL  

4 kap. 5 § SoL 

 

Socialsekreterare 

 

 

13.5 - Kostnad vid anställning i samverkan inom 

kommunen  

4 kap. 1 § SoL   

4 kap. 2 § SoL 

Enhetschef IFO  

Bitr enhetschef IFO 

 

Avser personer i försörjningsstöd till 

anställning och extratjänster 

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 

 

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 återbetal-

ningsskyldighet enligt 4.2. (se riktlinjer) 

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 

 

 

 

 

 

Socialsekreterare 

Enhetschef IFO Bitr 

enhetschef IFO 

Belopp utöver nivå 2 beslutas av utskott. 

13.9 Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 

4 kap. 1 § SoL  

9 kap. 1 §  

9 kap. 2 § SoL 

Arbetsutskott  
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13.10 Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 

4 kap. 2 § SoL Försörjningsstöd 

9 kap. 2 §, 2 st. 

SoL 

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  

9 kap. 2 § SoL  

17 kap. 1 § AFL 

 

Assistent  

13.12 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 

 

 

13.13 Anmälan enligt Bidragsbrottslag  6 § 

Bidragsbrottslag 

Enhetschef IFO  

Bitr enhetschef IFO 

 

 

 

 

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

   

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

14.1 Godkännande av faderskapsbekräftelse 1 kap. 4 § 1 st. FB Assistent 

Socialsekreterare  

 

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.  

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 

2 kap. 1 § FB Enhetschef IFO  

Bitr enhetschef IFO 

 

 

14.4 Beslut om att återuppta nedlagd utredning 

 

2 kap. 1 § FB Enhetschef IFO  

Bitr enhetschef IFO 
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14.5 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 

 

Beslut att ej påbörja utredning eller att lägga 

ned en påbörjad utredning fattas av social- 

nämnden. 

14.6 Beslut att väcka och föra talan i mål om faderskap 3 kap. 5 § 2 st. och 

6 § 2 st. FB 

Socialsekreterare  

14.7 Beslut att godkänna föräldrars avtal om vårdnad, 

boende och umgänge 

6 kap. 6 § 2 st.,  

14 a § 2 st., 

15 a § 2 st. FB 

Enhetschef IFO  

Bitr enhetschef IFO 

 

Se cirkulär 1998:174. 

14.8 Beslut att ej godkänna föräldrars avtal om vårdnad 

boende och umgänge 

6 kap. 6 §, 14 a §,  

2 st., 15 § 

Enhetschef IFO  

Bitr enhetschef IFO 

 

Beslutet kan ej överklagas. 

14.9 Lämnande av upplysningar till tingsrätt i vårdnads- 

boende- och umgängesmål 

6 kap. 19 § FB Socialsekreterare  

14.10 Beslut att utse utredare i vårdnads- och 

umgängesärenden 

6 kap. 19 § 2 st. 

FB 

Enhetschef IFO  

Bitr enhetschef IFO 

 

 

14.11 Lämnande av upplysningar inför interimiskt beslut 

i tingsrätt beträffande vårdnad, boende eller 

umgänge 

6 kap. 20 § FB Socialsekreterare  

14.12 Godkänna avtal om att underhållsbidrag skall 

betalas för längre perioder än tre månader 

7 kap. 7 § 2 st. FB Socialsekreterare 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. 
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14.13 Beslut om att inge stämningsansökan till 

Tingsrätten om överflyttning av vårdnad  

6 kap. 8a § FB Arbetsutskott  

 

 

 

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

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

15.1 Beslut om att inleda utredning om det finns skäl för 

tvångsvård 

7 § LVM 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 Beslut om läkarundersökning skall fattas om 

sådan inte är uppenbart obehövlig. 

15.4 Beslut om ansökan hos Förvaltningsrätten om vård 

enligt LVM 

 

11 § LVM Arbetsutskott  

15.5 Beslut om omedelbart omhändertagande av 

missbrukare 

13 § LVM Nämndens ordf., vice 

ordf. eller ledamot i 

arbetsutskott  

 

Arbetsutskott 

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. 

15.6 Beslut om att upphäva fattat beslut om omedelbart 

omhändertagande enligt 13 § LVM då 

omhändertagandet inte längre behövs 

18 b § LVM Arbetsutskott* *Beslut fattas även av ordf., vice ordf. eller 

ledamot i arbetsutskott.  

Delegationsförbud råder ej. 
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15.7 Beslut att placera den enskilde vid LVM-hem eller 

på sjukhus  

-vid omedelbart omhändertagande  

-efter rättens bifall till vård 

 

 

19 § LVM  

 

12 § LVM 

 

 

Socialsekreterare 

 

Socialsekreterare 

Andra viktiga beslut är redan fattade innan 

beslut om 19 § LVM 

15.8 Samråd och planering av vården 26 och 28 §§ LVM Socialsekreterare  

15.9 Beslut att begära polishandräckning för att 

genomföra beslut om vård eller omhändertagande 

med stöd av LVM 

45 § P 2 LVM 

 

Enhetschef IFO  

Bitr enhetschef IFO 

Socialjour 

 

15.10 Beslut att begära polishandräckning för att 

genomföra läkarundersökning 

45 § P 1 LVM Nämndens ordf. och 

nämndens vice ordf. 

Socialchef  

Enhetschef IFO  

Bitr enhetschef IFO 

Socialjour 

Delegationsförbud råder ej. 

16 Övrigt LVM – Överklaga mm 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

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 Anmärkning 

17.1 Beslut om ansökan hos Förvaltningsrätt om vård 

enligt LVU 

4 § LVU Arbetsutskott  

17.2 Beslut om omedelbart omhändertagande av 

ungdom under 20 år  

6 § 1 och 2. st 

LVU 

Ordförande, vice ordf. 

eller ledamot i 

arbetsutskott 
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17.3 Begäran om förlängd tid för ansökan om vård 

 

8 § LVU Enhetschef IFO  

Bitr enhetschef IFO 

 

 

17.4  Beslut om att omedelbart omhändertagande enligt 

6 § LVU skall upphöra 

9 § 3 st. LVU Ordf., vice ordf. eller 

ledamot i arbetsutskott  

 

17.5 Beslut om hur vården skall ordnas och var den 

unge skall vistas under vårdtiden 

11 § 1 och 3 st. 

LVU 

Ordf., vice ordf. eller 

ledamot i arbetsutskott 

 

17.6 Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem 

under vårdtiden 

11 § 2 och 3 st. 

LVU 

Ordf., vice ordf. eller 

ledamot i arbetsutskott 

 

17.7 Beslut rörande den unges personliga förhållanden i 

den mån beslutet inte är att hänföra till 11 § 1 och 

2 st. LVU 

11 § 4 st. LVU Socialsekreterare T.ex. kortare vistelse utom familjehemmet för 

vård eller boende. 

17.8 Övervägande av vård med stöd av 2 § LVU 

fortfarande behövs 

13 § 1 och 2 st. 

LVU 

Arbetsutskott  

17.9 Prövning av vård med stöd av 3 § LVU skall 

upphöra 

13 § 1 och 3 st. 

LVU 

Arbetsutskott  

17.10 Beslut om hur rätt till umgänge med den unge skall 

utövas (umgängesbegränsning) 

 – när överenskommelse inte kan nås med föräldern 

eller vårdnadshavaren  

–när överenskommelse inte kan nås med föräldern 

eller vårdnadshavaren och i avvaktan på nämndens 

utskottets beslut 

 

 

14 § 2 st. 1 LVU  

14 § 2 st. 1 LVU 

 

 

 

Arbetsutskott 

Socialnämnd 

 

Arbetsledning Ordförande 

Detta beslut får ej delegeras.  

17.11 Beslut om hemlighållande av vistelserort att den 

unges vistelseort inte skall röjas för föräldern eller 

vårdnadshavaren 

 

- i avvaktan på utskottets nämndens beslut 

 

14 § 2 st. 2 LVU 

 

14 § 2 st. 2 LVU 

 

Arbetsutskott 

Socialnämnd 

 

Enhetschef IFO  

Bitr enhetschef IFO 

Ordförande  

O 

 

Detta beslut får ej delegeras. 
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17.12 Övervägande om beslut om umgänge eller 

hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 st. 1 och 

2 fortfarande behövs 

14 § 3 st. LVU Arbetsutskott 

Socialnämnd 

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 

21 § LVU Arbetsutskott Bestämmelsen innebär att nämnden minst en 

gång var 6:e månad skall pröva om insatsen 

fortfarande behövs. 

17.14 Beslut om vården skall upphöra  21 § 1 st. LVU Arbetsutskott Beträffande kvarstående ansvar för kommunen 

se Socialstyrelsens meddelandeblad 17/88. 

17.15 Beslut om att förebyggande insats enligt 22 § 1 st. 

LVU skall upphöra  

22 § LVU  Arbetsutskott  

17.16 Beslut om förebyggande LVU-insatser 

 

22 § 1 st. LVU Arbetsutskott  

17.17 Ansökan hos Förvaltningsrätten om 

flyttningsförbud 

24 § LVU Arbetsutskott Jfr. 25 § LVU. 

17.18 Övervägande av om flyttningsförbud fortfarande 

behövs 

26 § 1 st. LVU Arbetsutskott  

17.19 Beslut om att flyttningsförbud skall upphöra 

 

26 § 2 st. LVU Arbetsutskott  

17.20 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § 2 st. LVU Ordförande, vice ordf. 

eller ledamot i 

arbetsutskott  

 

17.21 Beslut om att ett tillfälligt flyttningsförbud enligt 

27 § LVU skall upphöra 

30 § 2 st. LVU Ordf., vice ordf. eller 

ledamot i arbetsutskott 

 

17.22 Beslut om den unges umgänge med förälder eller 

andra vårdnadshavare efter beslut om 

flyttningsförbud eller tillfälligt flyttningsförbud när 

överenskommelse inte kan nås 

31 § LVU Arbetsutskott  

17.23 Beslut om läkarundersökning, att utse läkare samt 

plats för undersökningen 

32 § 1 st. LVU Socialsekreterare  
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17.24 Beslut att begära polishandräckning för att 

genomföra läkarundersökning 

43 § 2 LVU 

 

Nämndens ordf. och 

nämndens vice ordf. 

Socialchef  

Enhetschef IFO  

Bitr enhetschef IFO 

Socialjour 

OBS! Beslutanderätten kan inte delegeras till 

annan ledamot. 

17.25 Övervägande om vårdnadsöverflyttning  13c § LVU Arbetsutskott  

17.26 Övervägande om att ansöka om förflyttningsförbud 13b § LVU Arbetsutskott  

17.27 Beslut om uppföljning vid upphörande LVU-vård 21b § LVU Socialsekreterare   

17.28 Beslut att uppmana till provtagning  

• inför umgänge  

• vid upphörande av LVU-vård 

 

 

32a § LVU  

32b § LVU 

3 

Arbetsutskott  

     

 

 

18 

 

Vuxen 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

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 Observera Lag om offentlig upphandling, men 

också kravet på individuell bedömning i 

biståndsärenden. 

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 Om beslut fattas om upphörande av bistånd 

mot den enskildes vilja är utskott delegat. 
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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 

 

Upphörande sker med samtycke från part. 

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 

18.10 Beslut om bistånd i form av jourlägenhet  

 

4 kap. 1 § SoL  

4 kap. 2 § SoL 

Enhetschef IFO 

Socialsekreterare 

Resonera i arbetslaget innan beslut. 

18.11 Nytecknande av hyresavtal vid byte av lägenhet vid 

socialt kontrakt  

4 kap. 1 § SoL  

4 kap. 2 § SoL 

Socialsekreterare  

18.12 Beslut om förordande social förtur till bostad 4 kap. 1 § SoL  

 

Enhetschef IFO  

Bitr enhetschef IFO 

Förtur hos Ockelbogårdar 

 

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 

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 

 

Enhetschef  

Bitr enhetschef IFO 

 

 

18.16 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 

 

 

18.17 Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet enligt 

8 kap. 1 §, 9 kap. 1 § och 9 kap. 2 §  

9 kap. 4 § SoL Arbetsutskott  

18.18 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 

 

18.19 Beslut om att utredning inte skall föranleda åtgärd 

 

11 kap. 1 § SoL Enhetschef IFO  

Bitr enhetschef IFO 
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18.20 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. 

18.21 Beslut att biträda annan kommun i utredning av 

barn och unga eller missbrukare  

11 kap. 4 § SoL Enhetschef IFO  

Bitr enhetschef IFO 

Annan kommun avser vistelsekommunen. 

 

 

19 Övrigt Vuxen- Anmälan försäkringskassan, körkort- och vapenärenden  

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

19.1 Yttrande i körkortsärende 3 kap. 8 §, 5 kap. 2 

§ Körkortsförordn 

Socialsekreterare  

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 be-

handling åt missbrukare av alkohol eller narkotika 

3 kap. 15 § AFL Socialsekreterare  

19.3 Upplysningar i vapenärende   Socialsekreterare  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), 

 

 

 

SOCIALJOUR 
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20 Beslut under socialjour 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

20.1 Beslut att polisanmäla misstanke om brott rörande 

barn 

10 kap 21 § OSL Socialjour  

20.2 Beslut i fråga om: försörjningsstöd 

enligt norm + 10 %. 

4 kap 1 § SoL Socialjour  

20.3 Beslut i fråga om övrigt bistånd upp till 10 % av 

basbelopp 

4 kap 1 § SoL Socialjour  

20.4 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 

21.1 Beslut om ansökan till FR 

om vård enligt LVU 

4 § LVU Myndighets utskott  

21.2 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 

9 § LVU Ordförande Vid eget § 6 beslut 

21.6 Beslut om hur vården ska ordnas och om var den 

unge ska vistas 

11 § 1, 2 st LVU Myndighets utskott  

21.7 Beslut om hur vården ska ordnas och om var den 

unge ska vistas 

11 § 3 st LVU Ordförande  
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21.8 Beslut rörande den unges förhållanden i den mån 

beslutet ej är att hänföra till § 11,l:a och 2 st LVU 

11 § 4 st LVU Socialjour  

21.9 Övervägande av vård med stöd av § 2 LVU 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 

14 § 2 st LVU Myndighets utskott  

21.13 Beslut om rätt till umgänge eller beslut om att 

vistelseort ej ska röjas för vårdnadshavare 

14 § 2 st LVU Ordförande  

21.14 Övervägande av beslut beträffande umgänge eller 

hemlighållande av vistelseort 

14 § 3 st LVU Myndighets utskott  

21.15 Beslut om att vård  

enligt LVU ska upphöra 

21 § LVU Myndighets utskott  

21.16 Beslut om kontaktperson 

eller om deltagande i öppenvårdsbehandling 

22 § 1 o 2 LVU Myndighets utskott  

21.17 Beslut om att utse och om entledigande av 

kontaktperson vid nämndbeslut om regelbunden 

kontakt med särskilt utsedd kontaktman 

22 § 1 o 2 LVU Socialsekr.Barnsekr. 

Familjeenheten 

UVG 

 

21.18 Ansökan hos Förvaltningsätten 

om flyttningsförbud 

24 § LVU Myndighets utskott  

21.19 Övervägande av om flyttningsförbud fortfarande 

behövs 

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  
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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 

43 § 1 st LVU Myndighets utskott  

21.26 Beslut om biträde av polis för 

att genomföra läkarundersökning 

43 § 1 st LVU Ordförande  

21.27 Beslut om att begära biträde av polis för att 

genomföra beslut om vård eller omhändertagande 

43 § 2 st LVU Socialjour 

Tjänsteman ingående i 

jouren 

 

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

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

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 Enhetschef IFO  

Bitr enhetschef IFO 

 

22.3 Beslut om läkarundersökning samt utse läkare för 

undersökning 

9 § LVM Socialjour  

22.4 Beslut om att ansöka om tvångsvård enligt LVM 11 § LVM Myndighets utskott  

22.5 Beslut om omedelbart omhändertagande av 

missbrukare 

13 § LVM Myndighets utskott  

22.6 Beslut om omedelbart omhändertagande av 

missbrukare 

13 § LVM Ordförande Kompletterande beslutsrätt 

22.7 Beslut om upphävande av omedelbart 

omhändertagande 

18 b § LVM Myndighets utskott 

Ordförande 

 

22.8 Samråd och planering av vården 26, 28 §§ LVM 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 45 § 2 st LVM Socialjour  
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av polis för inställelse till vårdinstitution 

 

HANDLÄGGARENHETEN, LSS- OCH OMSORGSVERKSAMHETER 

 

23 Äldreomsorg    

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

23.1 Beslut om att inleda utredning (vuxna) och att 

utredning inte skall inledas eller att utredning skall 

läggas ned 

11 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare  

LSS-handläggare 

 

23.2 Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 

trygghetstelefon, avlösarservice 

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare  

LSS-handläggare 

 

23.3 Beslut om bistånd i form av särskild boendeform 4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare 

LSS-handläggare 

 

23.4 Beslut om bistånd i form av korttidsvistelse eller 

växelboende 

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare 

LSS-handläggare 

 

23.5 Beslut om ledsagare 4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare 

LSS-handläggare 

 

23.6 Beslut om avgift 8 kap. 4-7 §§  SoL  Ekonomiassistent  

23.7 Beslut om individuellt förbehållsbelopp 8 kap. 8 § SoL Ekonomiassistent  

23.8 Jämkning av avgift för hemtjänst, service och 

omvårdnad samt boende 

8 kap. 2 § SoL Resp. Enhetschef  

23.9 Beslut om nedskrivning av eller befrielse från 

skuld avseende debiterad avgift inom äldre- och 

funktionsnedsättningsområdet 

4 kap. 2 § SoL Socialchef  
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23.10 Parboende 

 

4 kap. 1 och 1c §§ 

SoL 

Biståndshandläggare  

LSS-handläggare 

 

 
 
24 Socialpsykiatri 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

24.1 Beslut om att inleda utredning (vuxna) och att 

utredning inte skall inledas eller att utredning skall 

läggas ned 

11 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare  

LSS-handläggare 

 

24.2 Beslut om bistånd i form av meningsfull 

sysselsättning för personer med psykisk 

funktionsnedsättning 

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare  

LSS-handläggare 

 

24.3 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 

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare  

LSS-handläggare 

 

24.4 Beslut om bistånd i form av kontaktperson 4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare  

LSS-handläggare 

 

24.5 Beslut om förordnande och entledigande 

av kontaktperson 

 Enhetschef  

 

 

 

 

25 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) LSS mm 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

25.1 Beslut om personkretstillhörighet 1 och 7 §§ LSS Arbetsutskott 

LSS-handläggare 

Biståndshandläggare 

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  

25.3 Beslut om ekonomiskt stöd till skäliga kostnader 

för personlig assistans vid tillfälligt utökade behov 

7 § och 9 § 2 LSS LSS-handläggare 

Biståndshandläggare 

 

25.4 Beslut om ekonomiskt stöd till skäliga 

merkostnader för personlig assistans 

7 § och 9 § 2 LSS  LSS-handläggare 

Biståndshandläggare 

Avser sjuklöneersättning till de privata 

assistansanordnarna. 

25.5 Beslut om ledsagarservice 

 

7 § och 9 § 3 LSS LSS-handläggare 

Biståndshandläggare 

 

25.6 Beslut om biträde av kontaktperson 7 § och 9 § 4 LSS LSS-handläggare 

Biståndshandläggare 

 

25.7 Beslut om avlösarservice i hemmet 

- max 20 timmar/vecka 

- över 20 timmar/vecka  

7 § och 9 § 5 LSS LSS-handläggare 

Biståndshandläggare 

 

Arbetsutskott 

 

25.8 Beslut om korttidsvistelse utanför det egna hemmet 7 § och 9 § 6 LSS LSS-handläggare 

Biståndshandläggare 

 

25.9 Beslut om medgivande till insatser enligt 9 § 4,5 

eller 6 LSS, när bara en vårdnadshavare samtycker 

6 kap. 13a § FB  

10 kap. 5 § SoL  

Arbetsutskott  

LSS handläggare 

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  

7 § och 9 § 7 LSS LSS-handläggare 

Biståndshandläggare 

 

25.11 Beslut om boende i familjehem för barn eller 

ungdomar 

7 § och 9 § 8 LSS Arbetsutskott  

25.12 Beslut om bostad med särskild service för barn 

eller ungdomar 

- inom kommunens boenden 

- inom boenden som drivs av annan 

7 § och 9 § 8 LSS Arbetsutskott 

 

Arbetsutskott 

Arbetsutskott 

 

 

 

Obs! Lag om offentlig upphandling. 

25.13 Beslut om bostad med särskild service för vuxna 

- inom kommunens boenden 

7 § och 9 § 9 LSS  

Arbetsutskott 
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- inom boenden som drivs av annan Arbetsutskott Obs! Lag om offentlig upphandling. 

25.14 Beslut om daglig verksamhet  7 § och 9 § 10 LSS LSS-handläggare 

Biståndshandläggare 

Personkrets 1 och 2. 

25.15 Upprättande av individuell plan  10 § LSS LSS-handläggare 

Biståndshandläggare 

 

25.16 Beslut om utbetalning av ekonomiskt stöd till 

skäliga kostnader för personlig assistans till annan 

person än den som är berättigad till insatsen 

11 § LSS Enhetschef LSS   

25.17 Beslut om upphörande av insats enligt LSS  LSS-handläggare 

Biståndshandläggare 

Enhetschef LSS 

 

25.18 Beslut om återbetalningsskyldighet vid felaktigt 

utbetald ekonomisk ersättning enligt LSS 

12 § LSS Enhetschef LSS  

25.19 Beslut om förhandsbesked om rätt till insats enligt 

LSS för person som ämnar bosätta sig i kommunen 

16 § 2 st. LSS Arbetsutskott 

Delegat för sökt insats 

 

25.20 Beslut om avgift från föräldrar till barn under 

18 år och som är placerat i ett annat hem än det 

egna 

20 § LSS, 5 § 

LSS-förordningen, 

6 kap. 2 § SoF 

Arbetsutskott  Beslutet är inte överklagningsbart. 

25.21 

 

Beslut om att anmäla behov av assistansersättning 

till Försäkringskassa 

51 kap. 

Socialförsäkrings-

balken, SFB 

LSS-handläggare 

Biståndshandläggare 

Gäller under förutsättning att den enskilde 

ansökt om personlig assistans enligt LSS, inte 

enligt SoL. 

25.22 Beslut om att sälja boendeplats  Socialchef  

26 Övrigt – LSS  

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

26.1 Beslut om arvode och omkostnadsersättning till 

kontaktperson/-familj 

- enligt SKL: s rekomendationer 

 Enhetschef LSS Uppdraget ska regleras genom avtal.  

Se aktuellt cirkulär från SKL. 

26.2 Beslut om förordande social förtur till bostad med 

särskild service 

7 § och 9 § 9 LSS Socialnämndens 

arbetsutskott 

Motivering: Begära förtur hos Ockelbogårdar  
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HEMSJUKVÅRD 

 

27 Hälso- och sjukvård  / Gemensam författningssamling HSLF-FS 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

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) 

SFS 2017:30 

SFS 2017:80 

Verksamhetschef HSL 

Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska 

 

27.2 Beslut om att till Inspektionen för vård och  

omsorg (IVO) utreda och anmäla vårdskador          

eller risk för vårdskador för hälso- och sjukvårds-  

 Personal 

HSLF-FS 2017:40 

HSLF-SF 2017:41 

Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska 

 

27.3 Beslut om delegeringsföreskrifter  SFS 2017:80 6 § Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska 

 

27.4 Beslut om att utse ansvarig sjuksköterska för 

läkemedelsförråd och läkemedelsrekvisition inom 

särskilda boendeformer samt hemsjukvård  

SFS 2017:80 6 § Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska 

 

27.5 Beslut om att säkerställa användning och hantering 

delegation angående operativa hantering av 

medicintekniska produkter  

HSLF-FS 2017:27 Verksamhetschef HSL I samråd med MAS 

 

27.6 Beslut om utlämning av journalhandling HSLF-FS 2016-40 Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska 

 

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

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

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 

sjukdom i samband med vård, behandling eller 

undersökning 

Patientsäkerhets-

lag (2010:659) 

Medicinskt ansvariga 

sjuksköterska, MAS 

Vårdgivaren ansvarar för att lex Maria 

anmälningar görs. 
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ALKOHOLTILLSTÅND  

 
29 Alkohollag (2010:1622) AL    

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

29.1 Beslut om att inleda ärende eller avsluta/avskriva 

ärende 

8 kap. 2 § AL Socialchef/Alkoholhand-

läggare 

 

29.2 Beslut om att avvisa ansökan  8 kap. 2 § AL Socialchef/Alkoholhand-

läggare 

 

29.3 Beslut om tillfälligt tillstånd till allmänheten 8 kap. 2 § AL Socialchef/Alkoholhand-

läggare 

 

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/Alkoholhand-

läggare 

 

29.6 Beslut att avslå ansökan om sökande misslyckats 

med kunskapsprovet tre gånger 

8 kap. 2 och 4 §§ 

AL 

Socialchef/Alkoholhand-

läggare 

 

29.7 Beslut om utökat serveringstillstånd vid utvidgning 

av befintlig verksamhet  

8 kap. 2, 4, 14 och 

19 §§ AL 

Socialchef/Alkoholhand-

läggare 

 

29.8 Godkännande av kryddning av egen spritdryck 8 kap. 3 § AL Socialchef/Alkoholhand-

läggare 

 

29.9 Godkännande av cateringlokal 8 kap. 4 § AL Socialchef/Alkoholhand-

läggare 

 

29.10 Beslut om provsmakning från partihandlare  8 kap. 6 § 2p AL Socialchef/Alkoholhand-

läggare 

 

29.11 Beslut om provsmakning vid tillverkningsstället 8 kap 7 § AL Socialchef/Alkoholhand-

läggare 

 

29.12 Jämkning av avgift för folkölsförsäljning 8 kap. 10 § AL Socialchef/Alkoholhand-

läggare 
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29.13 Beslut om bolagsändring 8 kap. 12 § AL Socialchef/Alkoholhand-

läggare 

 

29.14 Beslut om att lämna och inhämta handlingar 9 kap. 8 § AL 

6 § FvL 

Socialchef/Alkoholhand-

läggare 

 

29.15 Yttrande till annan myndighet 9 kap. 8 § AL  

6 § FvL 

Socialchef/Alkoholhand-

läggare 

 

29.16 Beslut om att lämna åtalsanmälan vid brott mot 

alkohollagen 

9 kap. 8 § AL 

 6 § FvL 

Socialchef/Alkoholhand-

läggare 

 

29.17 Beslut om att lämna åtalsanmälan vid övrig påvisad 

brottslighet i samband med tillsyn 

9 kap. § 8 AL 

6 § FvL 

Socialchef/Alkoholhand-

läggare 

 

29.18 Beslut om begäran av biträde av polismyndighet 9 kap. 9 § AL Socialchef/Alkoholhand-

läggare 

 

29.19 Beslut om serveringstillstånd efter ansökan från 

konkursförvaltare 

9 kap. 12 § AL Socialchef/Alkoholhand-

läggare 

 

29.20 Beslut om att meddela erinran 9 kap. 17 § AL Socialchef/Alkoholhand-

läggare 

 

29.21 Beslut om återkallelse av tillstånd då 

verksamhet/bolag upphör 

9 kap. 18 § 1p AL Socialchef/Alkoholhand- 

läggare 

 

29.22 Beslut om återkallelse på begäran av 

tillståndshavare 

9 kap. 18 § 1p AL Socialchef/Alkoholhand- 

läggare 

 

29.23 Beslut om att avvisa överklagan 10 kap. 1 § AL Socialnämnd/Arbets- 

Utskott 

 

29.24 Beslut om att begära inhibition 10 kap. 17 § AL Socialchef/Alkoholhand-

läggare 
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30 Lag (1982:636) om anordnande av visst automatspel 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

30.1 Yttrande om tillstånd 3 §  Socialchef/Alkoholhand-

läggare 

 

 
 
31 Lotterilag (1994:1000) 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

31.1 Yttrande om tillstånd på värdeautomater 44 § Socialchef/Alkoholhand-

läggare 

 

 
 

EKONOMIÄRENDEN 

 

32 Ekonomiärenden 

Nr Ärende Delegat Anmärkning 

32:1 Beslutsattestanter och ersättare Socialchef  

33:2 Omfördelning av budgetanslag mellan ansvar och 

verksamhet 

Socialchef efter 

erfoderligt samråd 
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PERSONALÄRENDEN 
 

33 Personalärenden 

Nr Ärende Delegat Anmärkning 

33.1 Tillsvidareanställning 

 

Chef  

33.2 Ledighet mer än 6 månader- icke lagstadgad 

 

Socialchef Samråd med personalchef 

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 

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  
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34 Förteckning över personalärenden som är av verkställighetsnatur 

Nr Ärende Delegat Anmärkning 

34.1 Kurser/konferenser 

Deltagande i kurser 

 

Förtroendevalda i Socialnämnden 

 

Chef 

 

Ordförande i SN 

 

 

 

Orförande beslutar även för 

egen del. 

34.2 Anställning 

Vikariat på arbetsledande tjänster 

 

Vikariat på övriga tjänser 

 

Socialchef 

 

Chef 

 

I samråd med berörd facklig 

organisation. 

34.3 Rekrytering 

Företräde på grund av anpassningsskäl eller 

övertalighet 

 

Annonsering av ledig befattning 

 

Utfärda anställningsavtal 

 

Chef 

 

 

Chef 

 

Chef 

 

Efter samråd med 

personalchef och berörd 

facklig organisation. 

 

Efter samråd med 

personalchef. 

34.4 Ledighet 

Ledighet mindre än 6 månader – inte lagstaadgad 

ledighet 

 

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 

 

Kompensationsledighet 

Semester 

Delegat 

Chef 

 

 

Chef 

Chef 

Chef 

Chef 

Chef 

Chef 

 

Chef 

Chef 

Anmärkning 

 

 

 

 

34.5 Tidsbegränsad anställning Chef  
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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 

pensionsbrev/besked 

Personalkonsult  

34.11 Arbetstidsförläggning i enskilt fall Chef Vid betyande förändring 

krävs samverkan med facklig 

part. 

34.12 Attest av tjänstgöringsrapport och reseräkning Chef  

34.13 Övertid Chef Endast vid beordran. 

34.14 Lön vid fackligt arbete inom socialnämndens 

verksamhetsområde 

Chef  

34.15 Lön vid kommunövergripande fackligt arbete samt lön 

vid facklig utbildning 

Personalchef  

34.16 Arbetshjälpmedel t ex teminalglasögon Chef  

34.17 Omdisponering av personal Chef  

34.18 Bilavtal Chef  

 



 

 

 
 
 
Callenmark, Johan 0297-555 77 
johan.callenmark@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-11-20 
Referens 

 

  

 

 Socialnämnden 

 

Verksamhetsmål för enheter inom SN 2023 

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner de mål som föreslås.   

                     

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till verksamhetsmål för 2023 har utarbetats vid respektive 

verksamhet utifrån Socialnämndens mätbara mål, handlingsplaner samt 

kommunens övergripande mål.  

Socialnämnden ska godkänna de verksamhetsmål som framtagits invid; 

Individ och familjeomsorg, SÄBO, Hemtjänst, Hemsjukvården, LSS & 

Socialpsykiatri samt Handläggarenheten.              

Beslutsunderlag 

Bilagor från enheterna inom Socialförvaltningen.                     

 

 

Johan Callenmark 

Förvaltningschef 

 

 

Beslutet ska skickas till 

Samtliga enhetschefer inom Socialförvaltningen. 
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HANDLÄGGARENHETENS MÄTBARA MÅL 2023 
 

Ständiga förbättringar 

För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt med utveckling, 
med bra arbetssätt i god arbetsmiljö. 

Mätbara mål        Mätetal Utfall 

Ökad delaktighet för brukare/klienter Varje enhet skall utifrån 

brukarundersökning 

2022 välja ut 2 områden 

att bibehålla/förstärka 

och 2 områden att för-

bättra. Handlingsplan 

ska upprättas 

Handläggarenheten ska 

förbättra den skriftliga 

informationen till bruka-

ren, inkl. den digitala för 

både brukare och anhö-

riga.  

Vi ska också bibehålla 

hembesök i de fall det är 

möjligt och skapa ut-

rymme för reflektionstid 

kring våra möten med 

brukaren.  

Aktualisera värdegrunden (värde-

grundsarbete)  

 

 

 

Alla enheter skall under 

2023 genomföra 2 

Workshops kring värde-

grunden, personalpoli-

tiska programmet samt 

olika diskriminerings-

grunder 

 

Handläggarenheten ska 

tillsammans med IFO 

genomföra två works-

hops utifrån det perso-

nalpolitiska program-

met; Diskriminerings-

grunden funktionsned-

sättning.  

-Implementeringsarbete 

utifrån tidigare works-

hops gällande värde-

grund och HBTQ. 

Workshoparna är ge-

nomförda. 
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Trygga kompetensförsörjningen 

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att behålla och rekrytera 
kompetens 

Mätbara mål Mätetal Utfall 

Varje medarbetare skall ha adekvat 

kunskap och kompetens att utföra sitt 

uppdrag. Ledningen skall underlätta 

och uppmuntra varje medarbetare till  

kompetensutveckling 

Varje enhet skall under 

Q1 ta fram en kompetens-

utvecklingsplan samt på-

börja genomförandet av 

denna 

Handläggarenheten 

har kompetensutveckl-

ingsplan och ska upp-

datera och genomföra 

den inför och under 

2023. 

Fokus; riskbruk/miss-

bruk, motiveringsar-

bete, parrelationer (ex-

tern handledning)  

Hållbar arbetsmiljö; 

Förbättra arbetsmiljön, fysiskt, digitalt, 

organisatoriskt & psykosocialt  

 

 

 

 

 

 

 

1.Minska sjukfrånvaron   

2023 jämfört med 31/12 

2019, kort 2 %, lång 10 % 

 
Utfall  2019 kort    8,89% 

Mål     2023 kort    6,89 % 

 

Utfall  2019 lång   43% 

Mål     2023 lång   33% 

 

2. Varje enhet skall uti-

från framtagen handlings-

plan MAU arbeta kontinu-

erligt med denna i verk-

samheten  

 

3. Varje enhet skall under 

2023 implementera det 

 

 

 

 

 

 

2. Handläggarenheten 

kommer kontinuerligt 

följa upp och arbeta 

med MAU i verksam-

heten. Detta genom 

planerade uppfölj-

ningar. 
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systematiska arbetsmiljö-

arbetet i dagliga arbetet  

3. För god implemen-

tering göra hela en-

heten delaktig i arbe-

tet. 1 gång om året 

stämma av inför årlig 

sammanställning av 

arbetsmiljön.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Teknik som underlättar 

Verksamheterna söker och är öppna för nya lösningar som underlättar för kommuninvå-
narna och organisationen 

Mätbara mål Mätetal Utfall 

Välfärdsteknik inom socialtjänsten 

som underlättar för brukare. (kopplat 

till Digitaliseringsplanen)  

Minst en ny välfärdstek-

nik skall införas inom 

socialförvaltningen un-

der 2023  

Införa GPS-larm under 

året och uppgradera till  

”det uppdaterade” kvali-

tets- och ledningssyste-

met.  

Utveckla teknikstöd för medarbetare 

 

Varje enhet skall arbeta 

utifrån digitaliserings-

planen i syfte att ut-

veckla teknik som ger 

stöd och underlättar ar-

betet i verksamheten 

Handläggarenheten ska 

införa e-tjänster för 

medborgaren, för att un-

derlätta och utveckla ar-

betet i verksamheten.  

Utbilda i användandet av teknik 

  

IT-samordnare/System-
förvaltare utbildar/infor-
merar medarbetare/an-
vändare om användan-
det av tekniska/digitala 

Boka in IT-samordnare 
och systemförvaltare en 
gång under våren och 
en gång under hösten 
för att informera eller 
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arbetsverktyg minst 2 
ggr/år  

utbilda kring det som 
behov finns kring.   

Utveckla samhället 

Ockelbo kommun ska vara ett tryggt och tillgängligt samhälle för alla att leva och verka i. 

Mätbara mål Mätetal Utfall 

Stärka, förbättra och utveckla samar-
betet mellan enheter inom socialför-
valtningen samt övriga verksamheter 
inom kommunen 

 

 

 

Minska klimatpåverkan 

Varje enhet skall under 
2023 utveckla/initiera 
nytt samarbete inom 
förvaltningen och/eller 
andra verksamheter in-
ternt/externt kommunen 
 

 

Varje enhet skall ge-
nomföra minst en aktivi-
tet eller åtgärd som le-
der till minskad klimat-
påverkan inom ramen 
för miljöstrategiska pro-
grammet/kretsloppspla-
nen 

Utveckla och framförallt 
bibehålla samarbetet 
med IFO då vi som verk-
samhet ser det som 
mycket positivt samar-
bete.  

 
 
 
Köpa in kaffemaskin för 
att minska svinn av vat-
ten och kaffe.  
 

 

 Torgför Ockelbo 

Gör det goda känt – sprid det inom och utanför kommunen 

 

Mätbara mål 
Mätetal Utfall 

Sprida goda exempel från våra verk-
samheter i media 

 

 

 

 

Varje enhet skall minst 
en gång under 2023 dela 
med sig av goda exem-
pel i media  

Förvaltningen skall i 
media åskådliggöra akti-
viteter/arbetet utifrån 
förvaltningsövergri-
pande handlingsplaner 
samt större förbättrings-
arbeten minst 2 ggr/år 

Handläggarenheten ska 
1 gång under året 
åskådliggöra GPS-larm. 

Samt visa upp e-tjänster 
när de införts.   
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HEMSJUKVÅRDENS MÄTBARA MÅL 2023 
 

Ständiga förbättringar 

För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt med utveckling, 
med bra arbetssätt i god arbetsmiljö. 

Mätbara mål        Mätetal Utfall 

Ökad delaktighet för brukare/klienter Varje enhet skall utifrån 

brukarundersökning 

2022 välja ut 2 områden 

att bibehålla/förstärka 

och 2 områden att för-

bättra. Handlingsplan 

ska upprättas 

 Hemsjukvården tar del 

av utfallet från 

SÄBO/HTJ/ samt 

LSS/SOL undersök-

ningar. Få brukare har 

endast hemsjukvård, 

utan oftast i kombinat-

ion med andra insatser. 

Aktualisera värdegrunden (värde-

grundsarbete)  

 

 

 

Alla enheter skall under 

2023 genomföra 2 

Workshops kring värde-

grunden, personalpoli-

tiska programmet samt 

olika diskriminerings-

grunder 

 

Planerar in ett tillfälle 

våren 2023 samt ett till-

fälle 2023. 
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Trygga kompetensförsörjningen 

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att behålla och rekrytera 
kompetens 

Mätbara mål Mätetal Utfall 

Varje medarbetare skall ha adekvat 

kunskap och kompetens att utföra sitt 

uppdrag. Ledningen skall underlätta 

och uppmuntra varje medarbetare till  

kompetensutveckling 

Varje enhet skall under 

Q1 ta fram en kompetens-

utvecklingsplan samt på-

börja genomförandet av 

denna 

 Hemsjukvården plane-

rar in en planerings-

dag per termin där fo-

kus kommer ligga på 

kompetenshöjning 

inom olika hälso- och 

sjukvårdsområden. 

Hållbar arbetsmiljö; 

Förbättra arbetsmiljön, fysiskt, digitalt, 

organisatoriskt & psykosocialt  

 

 

 

 

 

 

 

1.Minska sjukfrånvaron   

2023 jämfört med 31/12 

2019, kort 2 %, lång 10 % 

 
Utfall  2019 kort    8,89% 

Mål     2023 kort    6,89 % 

 

Utfall  2019 lång   43% 

Mål     2023 lång   33% 

 

2. Varje enhet skall uti-

från framtagen handlings-

plan MAU arbeta kontinu-

erligt med denna i verk-

samheten  

 

3. Varje enhet skall under 

2023 implementera det 

systematiska arbetsmiljö-

arbetet i dagliga arbetet  

1.Hemsjukvårdens 

kort- och långtidssjuk-

frånvaro sjukfrånvaro 

har ökat under 2022.  

Fortsatt behov av nya 

lokaler utifrån verk-

samhetens uppdrag.  

Fortsatt behov av 

verksamhetsstöd/assi-

stent.  

2.Enligt MAU så upple-

ver hemsjukvårdens 

medarbetare bristande 

introduktion och konti-

nuerlig information om 

Ockelbo kommuns 

högsta ledning. Önsk-

värt vore introdukt-

ionsdagar vid nyan-

ställning, fortsatt in-

formation om kommu-

nens uppbygg-

nad/styrning halvårs-

vis. Hemsjukvården 

har lyft problemet till 

Socialchef. 

3. Tar upp som en 

punkt vid varje APT.   
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Teknik som underlättar 

Verksamheterna söker och är öppna för nya lösningar som underlättar för kommuninvå-
narna och organisationen 

Mätbara mål Mätetal Utfall 

Välfärdsteknik inom socialtjänsten 

som underlättar för brukare. (kopplat 

till Digitaliseringsplanen)  

Minst en ny välfärdstek-

nik skall införas inom 

socialförvaltningen un-

der 2023  

Följer SN- troligtvis nå-

gon form av tillsyn via 

kamera.  

Utveckla teknikstöd för medarbetare 

 

Varje enhet skall arbeta 

utifrån digitaliserings-

planen i syfte att ut-

veckla teknik som ger 

stöd och underlättar ar-

betet i verksamheten 

Fortsatt implementering 

av signeringsapp. Fort-

satt arbete med att opti-

mera användandet av 

Treserva Hälsoärende.  

Utbilda i användandet av teknik 

  

IT-samordnare/System-
förvaltare utbildar/infor-
merar medarbetare/an-
vändare om användan-
det av tekniska/digitala 
arbetsverktyg minst 2 
ggr/år  

Planerar in detta på APT 
vår/höst vid två tillfällen.  
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Utveckla samhället 

Ockelbo kommun ska vara ett tryggt och tillgängligt samhälle för alla att leva och verka i. 

Mätbara mål Mätetal Utfall 

Stärka, förbättra och utveckla samar-
betet mellan enheter inom socialför-
valtningen samt övriga verksamheter 
inom kommunen 

 

 

 

Minska klimatpåverkan 

Varje enhet skall under 
2023 utveckla/initiera 
nytt samarbete inom 
förvaltningen och/eller 
andra verksamheter in-
ternt/externt kommunen 
 

 

Varje enhet skall ge-
nomföra minst en aktivi-
tet eller åtgärd som le-
der till minskad klimat-
påverkan inom ramen 
för miljöstrategiska pro-
grammet/kretsloppspla-
nen 

Pågår genom arbetet 
med handlingsplan sys-
tematiskt kvalitetsarbete 
och ökad patientsäker-
het i Nära Vård.  

 
 
 
 
Körschema för tjänste-
bilarna. Digitala signe-
ringslistor. (minskar bil-
körning och minskad 
pappersförbrukning)  
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Torgför Ockelbo 

Gör det goda känt – sprid det inom och utanför kommunen 

 

Mätbara mål 
Mätetal Utfall 

Sprida goda exempel från våra verk-
samheter i media 

 

 

 

 

Varje enhet skall minst 
en gång under 2023 dela 
med sig av goda exem-
pel i media  

Förvaltningen skall i 
media åskådliggöra akti-
viteter/arbetet utifrån 
förvaltningsövergri-
pande handlingsplaner 
samt större förbättrings-
arbeten minst 2 ggr/år 

Deltar på kommunens 
Instagram. 
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LSS OCH SOCIALPSYKIATRINS MÄTBARA MÅL 2023 
 

Ständiga förbättringar 

För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt med utveckling, 
med bra arbetssätt i god arbetsmiljö. 

Mätbara mål        Mätetal Utfall 

Ökad delaktighet för brukare/klienter Varje enhet skall utifrån 

brukarundersökning 

2022 välja ut 2 områden 

att bibehålla/förstärka 

och 2 områden att för-

bättra. Handlingsplan 

ska upprättas 

 Utifrån utfallet på bru-

karundersökningens bi-

behåller/förstärker och 

förbättrar vi de 2 för 

brukarna viktigaste om-

rådena.  

 

Aktualisera värdegrunden (värde-

grundsarbete)  

 

 

 

Alla enheter skall under 

2023 genomföra 2 

Workshops kring värde-

grunden, personalpoli-

tiska programmet samt 

olika diskriminerings-

grunder 

 

LSS och Socialpsykia-

trin kommer att genom-

föra 2 workshops i sam-

band med planeringsda-

gar kopplad till värde-

grund, personalpolitiska 

programmet samt dis-

krimineringsgrunder.  
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Trygga kompetensförsörjningen 

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att behålla och rekrytera 
kompetens 

Mätbara mål Mätetal Utfall 

Varje medarbetare skall ha adekvat 

kunskap och kompetens att utföra sitt 

uppdrag. Ledningen skall underlätta 

och uppmuntra varje medarbetare till  

kompetensutveckling 

Varje enhet skall under 

Q1 ta fram en kompetens-

utvecklingsplan samt på-

börja genomförandet av 

denna 

Utifrån verksamheter-

nas behov, medarbe-

tarundersökningens 

resultat och medarbe-

tarsamtal kommer en 

kompetensutveckl-

ingsplan att arbetas 

fram och påbörja ar-

bete kring. 

Hållbar arbetsmiljö; 

Förbättra arbetsmiljön, fysiskt, digitalt, 

organisatoriskt & psykosocialt  

 

 

 

 

 

 

 

1.Minska sjukfrånvaron   

2023 jämfört med 31/12 

2019, kort 2 %, lång 10 % 

 
Utfall  2019 kort    8,89% 

Mål     2023 kort    6,89 % 

 

Utfall  2019 lång   43% 

Mål     2023 lång   33% 

 

 

 

2. Varje enhet skall uti-

från framtagen handlings-

plan MAU arbeta kontinu-

erligt med denna i verk-

samheten  

 

 

 

3. Varje enhet skall under 

2023 implementera det 

systematiska arbetsmiljö-

arbetet i dagliga arbetet  

1. Lyfta personalgrup-

perna. Fortlöpande 

fånga upp personal 

som har sjukfrånvaro. 

Vara lyhörd och se be-

hoven i personalgrup-

perna och genomföra 

de åtgärder som be-

hövs. Uppmuntra 

varandra till fysisk ak-

tivitet och att använda 

sig av friskvårds-

pengen.  

2. Utifrån resultatet 

gällande att bibe-

hålla/förstärka och de 

förbättringar som 

framkommit i medar-

betarenkätundersök-

ningen arbeta aktivt 

med resultatet i re-

spektive verksamhet 

under året.    

3. Fortsätta att konti-

nuerligt medvetande-

göra personalen om 

vad systematiskt ar-

betsmiljöarbete inne-

bär. Sker löpande på 

arbetsplatsträffar, 
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samt vid händelser, 

exempelvis tillbud och 

olyckor.  

 

Teknik som underlättar 

Verksamheterna söker och är öppna för nya lösningar som underlättar för kommuninvå-
narna och organisationen 

Mätbara mål Mätetal Utfall 

Välfärdsteknik inom socialtjänsten 

som underlättar för brukare. (kopplat 

till Digitaliseringsplanen)  

Minst en ny välfärdstek-

nik skall införas inom 

socialförvaltningen un-

der 2023  

Införa ett sensorlarm i 

en av verksamheterna. 

Påbörja/fortsätta att im-

plementera bildstöd för 

några brukare där be-

hov finns.  

Utveckla teknikstöd för medarbetare 

 

Varje enhet skall arbeta 

utifrån digitaliserings-

planen i syfte att ut-

veckla teknik som ger 

stöd och underlättar ar-

betet i verksamheten 

Införa ett sensorlarm i 

en av verksamheterna. 

 

Utbilda i användandet av teknik 

  

IT-samordnare/System-
förvaltare utbildar/infor-
merar medarbetare/an-
vändare om användan-
det av tekniska/digitala 
arbetsverktyg minst 2 
ggr/år  

IT-samordnare/system-
förvaltare bjuds in att 
delta på arbetsträffar 2 
gånger per år.  

Utveckla samhället 

Ockelbo kommun ska vara ett tryggt och tillgängligt samhälle för alla att leva och verka i. 

Mätbara mål Mätetal Utfall 

Stärka, förbättra och utveckla samar-
betet mellan enheter inom socialför-
valtningen samt övriga verksamheter 
inom kommunen 

 

 

 

Varje enhet skall under 
2023 utveckla/initiera 
nytt samarbete inom 
förvaltningen och/eller 
andra verksamheter in-
ternt/externt kommunen 
 

 

Samarbete i olika 
workshops inom social-
förvaltningens verksam-
heter.  

Fortsätta utveckla sam-
arbetet mellan IFO och 
boendestöd, IFO och 
servicebostad.  
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Minska klimatpåverkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varje enhet skall ge-
nomföra minst en aktivi-
tet eller åtgärd som le-
der till minskad klimat-
påverkan inom ramen 
för miljöstrategiska pro-
grammet/kretsloppspla-
nen 

Fortsätta delta i pro-
jektet ”Ett hållbart ar-
betsliv” tillsammans 
med IFO och AME.  

Fortsätta utveckla sam-
arbetet med ABF gäl-
lande de öppna träff-
punkter som verksam-
heten bedriver.  

 

Bjuda in personer från 
Gästrike återvin-
nare/miljöstrateg till 
APT på respektive verk-
samheter. Där får perso-
nalen information om 
vad varje verksamhet 
kan göra för att minska 
klimatpåverkan och per-
sonalen får även inform-
ation som de kan ha 
med sig privat.  

 
 
 
 
 

 

 Torgför Ockelbo 

Gör det goda känt – sprid det inom och utanför kommunen 

 

Mätbara mål 
Mätetal Utfall 

Sprida goda exempel från våra verk-
samheter i media 

 

 

 

 

Varje enhet skall minst 
en gång under 2023 dela 
med sig av goda exem-
pel i media  

Förvaltningen skall i 
media åskådliggöra akti-
viteter/arbetet utifrån 
förvaltningsövergri-
pande handlingsplaner 
samt större förbättrings-
arbeten minst 2 ggr/år 

Bjuda in kommunens 
kommunikatör vid olika 
aktiviteter, samman-
hang, tillställningar i de 
olika verksamheterna. 
Kommunikatören publi-
cerar sedan artiklar i 
media.  
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INDIVID OCH FAMILJEOMSORGENS MÄTBARA MÅL 2023 
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Ständiga förbättringar 

För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt med utveckling, med bra ar-
betssätt i god arbetsmiljö.  

Ökad delaktighet för brukare/klienter  
Aktualisera värdegrunden (värdegrundsarbete)  

Socialnämndens mätbara mål         IFO:s mål & mätetal Utfall 

 

 

Varje enhet skall utifrån brukarundersökning 
2022 välja ut 2 områden att bibehålla/förstärka 
och 2 områden att förbättra. Handlingsplan ska 
upprättas. 

Genomföra Ratingscale 
undersökning vid alla 
besök under v 49 2022 
och utifrån detta ut-
forma handlingsplan för 
brukarvänliga förbätt-
ringar. 

Mäts genom att:       
Handlingsplan utifrån 
undersökningen är ut-
formad och arbete med 
att genomföra ev. för-
bättringar pågår. 

 

 

 

Alla enheter skall under 2023 genomföra 2 Works-
hops kring värdegrunden, personalpolitiska pro-
grammet samt olika diskrimineringsgrunder. 

Under 2023 ska IFO ge-
nomföra två workshops 
tillsammans med hand-
läggarenheten och sta-
ben utifrån det perso-
nalpolitiska program-
met:  
-Diskrimineringsgrun-
den funktionsnedsätt-
ning.                                                                        
-Implementeringsarbete 
utifrån tidigare works-
hops gällande värde-
grund och HBTQ. 
 
Mäts genom att: 
Workshoparna är ge-
nomförda. 
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Trygga kompetensförsörjningen 

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att behålla och rekrytera kompe-
tens  
Varje medarbetare skall ha adekvat kunskap och kompetens att utföra sitt uppdrag. Ledningen 
skall underlätta och uppmuntra varje medarbetare till  
kompetensutveckling och hållbar arbetsmiljö. Förbättra arbetsmiljön, fysiskt, digitalt, organisatoriskt 
& psykosocialt  

Socialnämndens mätbara mål IFO:s mål & mätetal Utfall 

 

Varje enhet skall under Q1 ta fram en 
kompetensutvecklingsplan samt påbörja 
genomförandet av denna. 

Kompetensutvecklingsplan för IFO 
upprättas.  
 
Mäts genom att:                        
Kompetensutvecklingsplan finns 
och genomförandet av utbildning-
arna i planen har påbörjats 

 

 

Minska sjukfrånvaron 2023 jämfört med 
31/12 2019, kort 2 %, lång 10 % 

Utfall  2019 kort    8,89% 
Mål     2023 kort    6,89 % 
Utfall  2019 lång   43% 
Mål     2023 lång   33% 

 
Bibehålla den låga sjukfrånvaron.  
 
Mäts genom att:  
Sjuktalen inte har ökat under 2023. 

 

 

Varje enhet skall utifrån framtagen hand-
lingsplan MAU arbeta kontinuerligt med 
denna i verksamheten.  

Arbeta med handlingsplanen uti-
från medarbetarundersökningen 
2022 vid planeringsdagar under 
2023.    

Mäts genom att:                         Må-
len i handlingsplanen utifrån med-
arbetarundersökningen är upp-
fyllda.           
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Varje enhet skall under 2023 implemen-
tera det systematiska arbetsmiljöarbetet i 
dagliga arbetet. 

Implementera det systematiska ar-
betsmiljöarbetet med månadsvisa 
ronder av medarbetarnas upp-
levda  
arbetssituation med hänsyn till ar-
betsmängd/stress. 
 
Mäts genom att:                      Kon-
troller av medarbetarnas upplevda 
arbetssituation har genomförts 
varje månad. 
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Teknik som underlättar 

Verksamheterna söker och är öppna för nya lösningar som underlättar för kommuninvånarna och 
organisationen  
Välfärdsteknik inom socialtjänsten som underlättar för brukare. (kopplat till Digitaliseringsplanen)  
Utveckla teknikstöd för medarbetare Utbilda i användandet av teknik. 

Socialnämndens mätbara mål IFO:s mål & mätetal Utfall 

 

 

 

Minst en ny välfärdsteknik skall införas inom social-
förvaltningen under 2023 

E-tjänst för ansökan om 
ekonomiskt bistånd 
kopplad till IFO:s verk-
samhetssystem införs. 
 
Mäts genom att:                  
E-tjänsten är införd i 
verksamhetssystemet 
och används av såväl 
brukare som handläg-
gare. 

 

 

Varje enhet skall arbeta utifrån digitaliseringsplanen i 
syfte att utveckla teknik som ger stöd och underlättar 
arbetet i verksamheten. 

Avveckla tidigare verk-
samhetssystemet 
”Procapita”. 
 
Mäts genom att:                    
Systemet är avvecklat 

 

 

 

IT-samordnare/Systemförvaltare utbildar/informerar 
medarbetare/användare om användandet av tek-
niska/digitala arbetsverktyg minst 2 ggr/år.
  

IFO deltar i utbildning/in-
formation från IT-samord-
nare/Systemförvaltare 
enligt Socialnämndens 
mål. 
 
Mäts genom att:                         
Informationen/utbildning-
arna är genomförda. 
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Utveckla samhället 

Ockelbo kommun ska vara ett tryggt och tillgängligt samhälle för alla att leva och verka i.  

Stärka, förbättra och utveckla samarbetet mellan enheter inom socialförvaltningen samt övriga 
verksamheter inom kommunen. Minska klimatpåverkan. 

Socialnämndens mätbara mål IFO:s mål & mätetal Utfall 

 

 

 

Varje enhet skall under 2023 utveckla/initiera 
nytt samarbete inom förvaltningen och/eller 
andra verksamheter internt/externt kommunen.  

Implementera metoden 
Bostad Först i samar-
bete med Boendestöds-
gruppen samt Ockelbo-
gårdar för att motverka 
bostadslöshet för ut-
satta grupper.  
 
Mäts genom att:                 
Metoden Bostad Först 
är implementerad (ruti-
ner, arbetssätt o.s.v.) 
och kan användas vid 
behov när en brukare 
är/riskerar bostadslös-
het.   
                                                                                       
Inleda nya samverkans-
former för tidiga sam-
ordnade insatser och 
upptäckt av barn som 
riskerar att fara illa. 
                                                 
Mäts genom att:                   
Nya samverkansformer 
med t.ex. UKN och fa-
miljecentralen har in-
letts.  
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Varje enhet skall genomföra minst en aktivitet 
eller åtgärd som leder till minskad klimatpåver-
kan inom ramen för miljöstrategiska program-
met/kretsloppsplanen. 

Genomföra workshop 
med t.ex. Bygg & 
Miljö/Gästrike Återvin-
nare för att utreda vilka 
åtgärder IFO kan vidta 
för att minska sin miljö-
påverkan. 
 
Mäts genom att:                  
Workshop är genomförd 
och arbete pågår med 
att genomföra de för-
slag på åtgärder som 
kom fram vid worksho-
pen. 
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Torgför Ockelbo 
 
Gör det goda känt – sprid det inom och utanför kommunen  
Sprida goda exempel från våra verksamheter i media. 

Socialnämndens mätbara mål IFO:s mål & mätetal Utfall 

 

 

Varje enhet ska minst en gång under 2023 dela 
med sig av goda exempel i media.  

 
IFO ska dela med sig av 
goda exempel i sam-
band med olika works-
hops eller i samband 
med brukarundersök-
ningar,  
gruppverksamheter för 
föräldrar,trygghets-
vecka eller uppmärk-
samhetsvecka 
 
Mäts genom att:                        
Media har bjudits in vid 
något eller några av 
nämnda tillfällen och 
minst ett av dessa till-
fällen har publicerats i 
antingen kommunens 
egna kanaler eller annan  
media. 

 

Förvaltningen ska i media åskådliggöra aktivite-
ter/arbetet utifrån förvaltningsövergripande 
handlingsplaner samt större förbättringsarbeten 
minst 2 ggr/år. 

 

 
IFO bidrar till social-
nämndens mål genom 
att genomföra ovanstå-
ende målsättning. 

 

 



 

MÄTBARA MÅL BYSJÖSTRAND 2023 
 

Ständiga förbättringar 

För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt med utveckling, med 
bra arbetssätt i god arbetsmiljö. 

Mätbara mål        Mätetal Aktivitet/Utfall 

 

Ökad delaktighet för brukare/klienter 

 

 

 

 

 

Varje enhet skall utifrån 

brukarundersökningen 

2022 välja ut 2 områden 

att bibehålla/förstärka 

samt 2 områden att 

förbättra. Handlingsplan 

ska upprättas.  

Utifrån enkätsvar som 

publiceras i juni tas en 

handlingsplan fram under 

Q1. 

Samtliga brukare på 

Bysjöstrand ska på något 

sätt ha varit delaktiga i 

upprättande av sin 

genomförandeplan. 

Brukare som bor på 

demensavdelningar och har 

gett sitt samtycke har en 

bemötandeplan upprättad 

utifrån BPSD.  

Arbeta vidare med 

personcentrerade aktiviteter 

för brukare med stöd av 

kvalitetsregistret SveDem. 

Påbörja arbetet med 

brukarråd. 

 

Aktualisera värdegrunden 

(värdegrundsarbete)  

 

 

 

Alla enheter skall under 

2023 genomföra 2 

Workshops kring 

Värdegrunden, 

personalpolitiska 

programmet samt 

diskrimineringsgrunder.  

 

Fortsätta arbetet som 

påbörjades tillsammans med 

Alamanco med begreppet 

”varför är vi på jobbet” 

kopplat till kommunens 

värdegrund och 

personalpolitiska 

programmet.  

Genomföra 2 workshops för 

att lyfta och utveckla arbetet 

kring 

verksamhetens/Bysjöstrands 

värdegrund.  



 

 
 
Trygga kompetensförsörjningen 

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att behålla och rekrytera 
kompetens 

Mätbara mål Mätetal Utfall 

Varje medarbetare skall ha 

adekvat kunskap och kompetens 

att utföra sitt uppdrag. Ledningen 

ska underlätta och uppmuntra 

varje medarbetare till 

kompetensutveckling.  

Varje enhet skall under Q1 

ta fram en 

kompetensutvecklingsplan 

samt påbörja 

genomförandet av denna.  

Utveckla arbetet kring 

ombud. Tydliga 

arbetsbeskrivningar för 

ombud, vårdbiträde samt 

undersköterska. 

IBIC 

Utbildning för 

dokumentationsombud 

Förflyttning 

utbildning för 

förflyttningssombud 

Upprätthålla arbetet kring 

Basala Hygienrutiner.  

Alla medarbetare ska ha 

tagit del av utbildning Senior 

Alert som påbörjats under 

hösten 2022.  

Ovanstående utbildningar 

planeras in i 

kompetensutvecklingsplanen 

som tas fram under Q1 

Hållbar arbetsmiljö; 

Förbättra arbetsmiljön, fysiskt, 

digitalt, organisatoriskt & 

psykosocialt  

 

 

 

 

 

 

1.Minska sjukfrånvaron   

2023 jämfört med 31/12 

2019 - kort 2 %, lång 10 % 

 
Utfall 2019 kort 8,89% 

Mål    2023 kort  6,89% 

 

Utfall 2019 lång 43% 

Mål   2023 lång  33% 

2. Varje enhet skall utifrån 

framtagen handlingsplan 

MAU arbeta kontinuerligt 

med denna i 

verksamheten.  

3. Varje enhet skall under 

2023 implementera det 

systematiska 

arbetsmiljöarbetet i 

dagliga verksamheten. 

1. Fortsatt arbete för att 

arbeta fram hållbara 

scheman samt arbetssätt att 

arbeta mot ett mindre antal 

brukare som påbörjats i 

samarbete med Alamanco. 

 

2. Lyfta de områden/målen 

som tagits fram i 

handlingsplan MAU 

regelbundet på APT i syfte 

att förbättra och utveckla 

verksamheten. 

 

3. Följa årsplaneringen för 

arbetsmiljöarbetet i 

kommunen. Lokala 

samverkansmöten planeras 

in med regelbundenhet var 

4:e vecka som tidigare.  



 

 
 

Teknik som underlättar 

Verksamheterna söker och är öppna för nya lösningar som underlättar för kommuninvånarna 
och organisationen 

Mätbara mål Mätetal Utfall 

Välfärdsteknik inom socialtjänsten 

som underlättar för brukare. (kopplat 

till Digitaliseringsplanen)  

Minst en ny ”teknik” 

skall införas inom 

socialförvaltningen 

under 2023 

 

Fortsätta arbetet med att 

upphandla ett nytt 

larmsystem som 

innefattar 

trygghetskamera för att 

brukare ska slippa nattliga 

fysiska besök för att få en 

ostörd nattsömn.  

Utveckla teknikstöd för medarbetare 

 

Varje enhet skall arbeta 

utifrån 

digitaliseringsplanen i 

syfte att utveckla teknik 

som ger stöd och 

underlättar arbetet i 

verksamheten.  

Utveckla/förbättra arbetet 

i planeringssystemet TES. 

 

Utveckla arbetet i 

Treserva app, 

signeringslista samt 

dokumentation i journal.   

Utbilda i användandet av teknik. 

  

IT-samordnare/ 
Systemförvaltare 
utbildar/informerar 
medarbetare/ användare 
om användandet av 
tekniska/digitala 
arbetsverktyg minst 2 
ggr/år 

Bjuda in IT-förvaltare/ 
Systemförvaltare till APT, 
en gång under våren samt 
en gång under hösten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 
Utveckla samhället 

Ockelbo kommun ska vara ett tryggt och tillgängligt samhälle för alla att leva och verka i. 

Mätbara mål Mätetal Utfall 

Stärka, förbättra och utveckla 
samarbetet mellan enheter inom 
socialförvaltningen samt övriga 
verksamheter inom kommunen 

 

 

 
 
Minska klimatpåverkan 

Varje enhet skall under 
2023 utveckla/initiera 
nytt samarbete inom 
förvaltningen och eller 
andra verksamheter 
internt/externt i 
kommunen 

 
 
Varje enhet skall 
genomföra minst en 
aktivitet eller åtgärd 
som leder till minskad 
klimatpåverkan inom 
ramen för det 
miljöstrategiska 
programmet/ 
kretsloppsplanen 

Regelbundna träffar 
genomförs för 
verksamheter inom vård- 
och omsorg (EC-möte) 
var 14:e dag. Deltagare 
från övriga verksamheter 
bjuds in vid behov. 

 
 
Se till att all belysning 
som används på 
Bysjöstrand är 
ledbelysning.  

Bjuda in Gästrike 
Återvinnare till 
verksamheten för att få 
stöd i klimatarbetet. 
 
Tillgång till varmvatten är 
ett problem på 
Bysjöstrand, fortsätta 
arbetet med att hitta 
lösningar mot detta. 

Torgför Ockelbo 

Gör det goda känt – sprid det inom och utanför kommunen 

Mätbara mål Mätetal Utfall 

Sprida goda exempel från våra 
verksamheter i media. 

Varje enhet skall minst 
en gång under 2023 dela 
med sig av goda 
exempel i media. 
 
Förvaltningen skall i 
media åskådliggöra 
aktiviteter/arbetet utifrån 
förvaltningsövergripande 
handlingsplaner samt 
större 
förbättringsarbeten 
minst 2 ggr/år. 
 
 
 
 
 

 
Verksamheten har ansvar 
för kommunens 
Instagramkonto en till två 
gånger under 2023.  
 
Delta på 
arbetsmarknadsdagar och 
framtidsdagar på skola i 
kommunen. Sprida detta i 
media.  
 
Sprida det arbete samt 
utbildningar som sker i 
verksamheten under året i 
media.  
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HEMTJÄNSTENS MÄTBARA MÅL 2023 

Ständiga förbättringar 

För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt med utveckling, 
med bra arbetssätt i god arbetsmiljö. 

Mätbara mål        Mätetal Aktivitet/Utfall 

 

Ökad delaktighet för brukare/klienter 

Använda oss av Socialstyrel-

sens brukarenkät 2022 och 

ta ut 2 områden att bibe-

hålla/förstärka och 2 områ-

den för att förbättra. Hand-

lingsplan ska upprättas i 

syfte att analysera och ut-

veckla verksamheten 

Aktivitet: Arbeta aktivt 
med brukarundersök-
ningen för att undersöka 
brukarnas upplevelse av 
hemtjänsten utifrån enkät-
svar som publiceras i juni. 
Se över behov av upprät-
tande av bemötande plan 
utifrån BPSD. Samt Ge-
nomförandeplaner.  
När mäta: Under våren 
2023 
Hur mäta: Använda oss 
av Socialstyrelsens bru-
karenkät och av resulta-
ten skapa handlingsplan 
samt arbeta aktivt med 
behov av uppföljningar i 
Genomförandeplanerna  
Ansvarig: Enhetschef 
och bitr. enhetschef  

 

Aktualisera värdegrunden (värde-

grundsarbete)  

 

 

 

Alla enheter skall under 

2023 genomföra 2 Works-

hops kring Värdegrunden, 

personalpolitiska pro-

grammet samt olika diskri-

mineringsgrunder.  

 

 

Aktivitet: Hemtjänsten 

ska fortsätta arbetet med 

värdegrundsarbete som 

påbörjats med Alamanco 

med utgångspunkt ”Varför 

vi är på jobbet” kopplat 

även till personalpolitiska 

programmet samt vidare 

utveckla arbetssättet IBIC, 

god omsorg av personer 

med demenssjukdom uti-

från ”Stjärmärkning”   

När mäta: Workshop vid 

minst 2 tillfällen under 

2023 samt vid ordinarie 

arbetsplatsträffar eller 



 

 

2 (7) 

 

gruppmöten. 

Hur mäta: Medvetande-

göra grunden till varför vi 

arbetar med IBIC, utveck-

lande av god omsorg för 

personer med demens-

sjukdom samt och hur 

dessa hör ihop med Soci-

alförvaltningens värde-

grund. 

Ansvarig: All personal 

inom hemtjänsten. En-

hetschef och bitr. enhets-

chef har övergripande an-

svar.  

 
 
Trygga kompetensförsörjningen 

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att behålla och rekrytera 
kompetens 

Mätbara mål Mätetal Utfall 

Adekvat kunskap och kompetens för 

att utföra uppdraget inom vård och om-

sorg. Underlätta och uppmuntra samt-

liga medarbetare till kompetensut-

veckling 

Öka andel personal med 

rätt kompetens utifrån 

brukarbehovet och 

lagstadgad Första om-

sorgskontakt. Utveckl-

ingsplan för medarbetare 

vid behov. 

Aktivitet: Uppmuntra 
och möjliggöra kompe-
tensutveckling för hem-
tjänstens medarbetare 
genom bland annat ut-
bildningen ”Stjärnmärkt 
som fokuserar på god 
omsorg av personer 
med demenssjukdom. 
Uppmuntra outbildad 
personal att genomföra 
undersköterskeutbild-
ning utifrån lagkrav. Vid 
rekrytering ange specifik 
kompetens som krav uti-
från verksamhetens be-
hov. Starta upp med Se-
nior Alert utbildning för 
medarbetarna. 
När mäta: Kontinuerligt 
under hela året.  
Hur mäta: Informera om 
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formella utbildningar. In-
formera och utbilda vid 
arbetsplatsträffar alt. 
Gruppmöten. Anpassa 
arbetsschema för att 
kunna kombinera arbete 
och utbildning.  
Ansvarig: Enhetschef, 
bitr. enhetschef 

. 

Hållbar arbetsmiljö; 

Förbättra arbetsmiljön, fysiskt, digitalt, 

organisatoriskt & psykosocialt  

 

 

 

 

 

 

1.Minska sjukfrånvaron   

2022 jämfört med 31/12 

2019 - kort 2 %, lång 10 % 

 
Utfall 2019 kort 8,89% 

Mål 2023 Utfall kort 6,89%  

Utfall 2019 lång 43%  

Mål 2023 lång 33% 

2. Utifrån framtagen 

handlingsplan av medar-

betarundersökning med 

syfte att förbättra & ut-

veckla verksamheten ar-

beta med den kontinuer-

ligt 

3. Under 2023 implemen-

tera det systematiska ar-

betsmiljöarbetet i dagliga 

verksamheten. 

Aktivitet: Kartlägga ar-
betsmiljön utifrån OSA 
och därefter planera in 
utbildning för den kom-
petens som saknas 
samt minska kort- och 
långtidssjukfrånvaro. Ar-
beta utifrån Alamanco 
arbetet kring ”Heltid som 
norm” och sträva efter 
medarbetarnas delaktig-
het i egna planeringsar-
beten i gruppdistrikten. 
Lyfta de områden/målen 
som tagit fram i hand-
lingsplanen MAU regel-
bundet i Grupp/APT mö-
ten. Följa upp årsplane-
ringen. 
När mäta: Fortlöpande 
under 2023. 
Hur mäta: Dagligen 
fånga upp behoven i 
verksamheten samt i 
gruppmöten/APT 1 
ggr/var 3e vecka. Ge-
nomföra de åtgärder 
som behövs i verksam-
heten. Samverkansmö-
ten 1 ggr/var 3e vecka 
Ansvarig: All personal 
på Hemtjänsten, enhets-
chef och biträdande en-
hetschef har övergri-
pande ansvar. 
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Teknik som underlättar 

Verksamheterna söker och är öppna för nya lösningar som underlättar för kommuninvå-
narna och organisationen 

Mätbara mål Mätetal Utfall 

Välfärdsteknik inom socialtjänsten 

som underlättar för brukare. (kopplat 

till Digitaliseringsplanen)  

Minst en ny ”teknik” 

skall införas inom soci-

alförvaltningen under 

2023 

 

Aktivitet Införa GPS larm 
och App. samt undersöka 
möjligheterna kring digital 
tillsyn via videokamera för 
brukare och arbetsverktyg 
för Medarbetarna. 
När mäta: Under kvartal 
1–2, 2023 genom grupp-
möten alt. APT 
Hur mäta: Samverka med 
Biståndshandläggare och 
It samordnare för att im-
plementera och installera.  
Ansvarig: Enhetschef 
och bitr. enhetschef till-
sammans med alla med-
arbetare på Hemtjänsten. 

 

Utveckla teknikstöd för medarbetare 

 

Befintlig eller ny teknik 

skall fungera felfritt 

Aktivitet: Utbildning i 
GPS larm och App. samt 
utbildning kring digital till-
syn via videokamera på 
APT. Bjuda in IT samord-
narna 1–2 ggr/år eller vid 
behov. 
När mäta: Under kvartal 
1–2, 2023 och därefter vid 
ny installation för brukare.  

Hur mäta: Genom upp-
följningar och vid arbetat 
med Genomförandeplan 
GPS och App.  
Ansvarig: Enhetschef 
och bitr. enhetschef till-
sammans med alla med-
arbetare på Hemtjänsten i 
Samverkan med IT-sam-
ordnare och systemut-
vecklare. 
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Utbilda i användandet av teknik. 

  

It samordnare/ System-
förvaltare utbildar och 
informerar medarbe-
tare/användare om han-
tering och utförandet av 
tekniska/digitala arbets-
verktyg minst 2 gånger 
per år. 

Aktivitet: Internutbilda 
och informera om använ-
dandet av ny digitala verk-
tyg i de verksamhetssy-
stem vi arbetar i. 
När mäta: Fortlöpande 
under hela 2023. 
Hur mäta: I den dagliga 
planeringen, möjliggöra 
för alla medarbetare att ta 
till sig information/utbild-
ning som vi ger och träna 
på att arbeta i systemen. 
Bland annat genom att 
bjuda in It samordnare på 
gruppmöten/APT och 
stödja medarbetarna i den 
vardagliga dokumentat-
ionen och skriva genom-
förandeplaner i Treserva 
system samt TES. 
Ansvarig: Enhetschef 
och bitr. enhetschef till-
sammans med alla med-
arbetare på Hemtjänsten. 

 

 

 

Utveckla samhället 

Ockelbo kommun ska vara ett tryggt och tillgängligt samhälle för alla att leva och verka i. 

Mätbara mål Mätetal Utfall 

Stärka, förbättra och utveckla samar-
betet mellan enheter inom socialför-
valtningen samt övriga verksamheter 
inom kommunen 

 

 

 

 

 

Under 2023 initiera/ut-
veckla minst ett ”nytt” 
samarbete inom förvalt-
ningen och/eller med 
andra verksamheter in-
tern/externt inom kom-
munen 

 

 
 

Aktivitet: Upprätta tydli-
gare riktlinjer för samar-
bete mellan hemsjukvård 
och hälsocentral samt 
leva upp till riktlinjerna. 
Stärka samarbetet med 
övriga verksamheter inom 
kommunen samt regel-
bundna EC träffar inom 
vård och omsorg var 14:e 
dag. 
När mäta: Löpande under 
året, riktlinjer ska 
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Minska klimatpåverkan Verksamheten skall ge-
nomföra minst en aktivi-
tet eller åtgärd som le-
der till minskad klimat-
påverkan inom ramen 
för det miljöstrategiska 
programmet/kretslopps-
planen 

upprättas under kvartal 1 
och 2, 2023.  
Hur mäta: Fortsätta arbe-
tet med att utveckla sam-
arbetet genom dialog och 
nya- och eller reviderade 
riktlinjer. Fortsatt arbete 
med sårvårdsteam, pallia-
tivt team samt stjärnmärk-
ningen för hemtjänstens 
verksamhet för att upp-
rätthålla en god omsorg 
av personer med demens-
sjukdom. 

Motivera till cykelkörning 
inom centrumområdet. 
Möjliggör lokal för medar-
betarna i byarna där de 
kan ta rast och besöka to-
alett vid behov för att inte 
behöva åka till huvudloka-
len. Minska körningar uti-
från bättre planering som 
varje medarbetare påver-
kar med att planera själv 
och tillsammans.  
 
Ansvarig: Enhetschef, bi-
trädande enhetschef till-
sammans med samver-
kade enheter och all per-
sonal på Hemtjänsten. 

 

 
Torgför Ockelbo 

Gör det goda känt – sprid det inom och utanför kommunen 

 

Mätbara mål 
Mätetal Utfall 

 

Sprida goda exempel från våra verk-
samheter i media. 

 

Verksamheten skall 
minst en gång under 
2023 dela med sig av 
goda exempel i media. 

 

 

Aktivitet: Informera om 
hemtjänstens och trygg-
hetsboendet samt dag-
verksamhetens verksam-
heter. 
När mäta: Kontinuerligt 
under året. 
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Förvaltningen skall i 
media åskådliggöra akti-
viteter/arbetet utifrån 
förvaltningsövergri-
pande handlingsplaner 
samt större förbättrings-
arbeten minst 2 ggr/år. 

Hur mäta: Delta på ar-
betsmarknadsdagar, delta 
på framtidsdagar på sko-
lor i kommunen. Studiebe-
sök till andra verksam-
heter. Arbeta med att nå 
hemtjänstens mål. 
Ansvarig: Enhetschef, 
bitr. enhetschef tillsam-
mans med all personal 
som arbetar på Hemtjäns-
ten. 
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 Socialnämnden 

 

Internkontrollplan 2023 

Förslag till beslut 

Upprättat förslag till internkontrollplan för 2023 godkänns. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till internkontrollplan för 2023 har tagits fram. Där föreslås att 

internkontroll, likt 2022, skall utföras halvårsvis. Två nya mål föreslås; 

- Kontroll av BPSD 

- Kontroll av Senior Alert 

Beslutsunderlag 

Internkontrollplan 2023.                         

Ärendet 

Varje nämnd inom Ockelbo kommun har att varje år anta en särskild plan för 

uppföljning av den interna kontrollen. 

Johan Callenmark 

Förvaltningschef 

 

 

Beslutet ska skickas till 

Enhetscheferna 



 

 

SOCIALNÄMNDEN – INTERNKONTROLLPLAN 2023 

  

Rutin Kontrollmål 
Ansvarig för 
kontroll  

Kontrollmetod  Rapport till Rapportering 

Kontroll av 

handläggarnas 

utredningar 

Kontroll att det finns mål 

enligt IBIC 

Förvaltningschef 

(Johanna S) 

Avstämning halvårsvis 

genom stickprov 

Socialnämnden Halvårsvis 

Momshantering Kontroll av redovisning av 

och återsökning moms. 

Förvaltningschef 

(Gunilla) 

Avstämning halvårsvis Socialnämnden Halvårsvis 

Kontroll av 

genomförandeplaner 

Kontroll att brukare varit 

delaktig i upprättande av 

genomförandeplan vid 

Bysjöstrand, hemtjänsten 

och LSS/Socialpsykiatri 

Förvaltningschef 

(EC SÄBO, Anna – 

Lena, 

Maria) 

Avstämning halvårsvis  

Samtliga planer 

kontrolleras 

  

Socialnämnden Halvårsvis 

Kontroll av nattfasta vid 

Bysjöstrand  

Kontroll att boende som 

samtycker till mätning inte 

har en ofrivillig nattfasta 

som överstiger 11 timmar 

Förvaltningschef 

(EC SÄBO) 

Avstämning halvårsvis  Socialnämnden Halvårsvis 

Kontroll av 

hygienföreskrifter 

Efterföljande av gällande 

basala hygienföreskrifter 

inom vård och omsorg 

Förvaltningschef 

(EC SÄBO, Anna – 

Lena, 

Maria) 

Avstämning halvårsvis 

genom stickprovskontroller 

Socialnämnden Halvårsvis  



 

 

Kontroll av avtalstrohet Inför alla inköp följer vi 

upprättade avtal 

Förvaltningschef 

(Gunilla) 

Avstämning halvårsvis 

genom stickprovskontroller 

Socialnämnden Halvårsvis 

Kontroll av 

verkställighet 

Kontroll att insatser i 

verkställigheten 

överensstämmer med 

aktuella beslutade insatser 

inom hemtjänst och 

boendestöd 

Förvaltningschef 

(Maria, Anna – Lena) 

Avstämning halvårsvis 

genom stickprovskontroller 

Socialnämnden Halvårsvis 

Kontroll av samtal med 

barn och unga 

Kontroll att barn och unga 

som är placerade i 

familjehem har haft samtal 

med socialsekreterare vid 

minst 4 tillfällen/år 

 

 

Förvaltningschef 

(Nedzad) 

Avstämning halvårsvis Socialnämnden Halvårsvis 

Kontroll av 

läkemedelsgenomgångar 

Läkemedelskontroll 

hemsjukvård och 

kommunens boendeformer 

Förvaltningschef 

(Britt) 

Kontroll av hur många 

läkemedelsgenomgångar 

som gjorts vid varje halvår 

Socialnämnden Halvårsvis 

Kontroll av BPSD Kontroll att personer med i 

huvudsak demenssjukdom 

får genomförd BPSD 

 

Förvaltningschef 

(EC SÄBO, Maria) 

Kontroll av hur många 

BPSD som gjorts varje 

halvår. Kontroll om det 

multiprofessionella teamet 

varit delaktig i 

upprättandet. Granska 

bemötandeplaner för 

kontroll av efterlevnad 

Socialnämnden Halvårsvis 



 

 

Kontroll av Senior Alert Kontroll att brukare fått 

genomförd bedömning 

Förvaltningschef Kontroll hur många Senior 

Alert som utförts varje 

halvår. Kontroll att brukare 

fått genomförd bedömning 

2 ggr per år och att 

uppföljning skett 

Socialnämnden Halvårsvis 
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 Till 
Socialnämnden 

 

Tillsynsplan enligt alkohollagen 2023 

Ärende 
 

Beslut om tillsynsplan enligt alkohollagen 2023. 

  

Bakgrund 
 
Socialnämnden skall varje år fatta beslut om tillsynsplan enligt alkohollagen 

för nästkommande år. 

Syftet med en tillsynsplan är att skapa en tydlig struktur för tillsynsarbetet. 

Tillsynsplan för kommunens arbete är kopplat till serveringstillstånd samt 

folkölsförsäljning och servering. 

Socialnämnden har tecknat ett samarbetsavtal med Gävle kommun som 

innebär att Gävle kommuns alkoholhandläggare utför såväl handläggning 

som tillsyn för Ockelbo kommuns räkning inom området. 

 

Förslag till beslut 
 
Socialnämnden föreslås fatta beslut om att 2023 års föreslagna tillsynsplan 

skall gälla. 

 

 

 

Johan Callenmark 

Förvaltningschef 

 

 

 

Delges 
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Författare: Lisa Hellström, 

enhetssamordnare och alkoholhandläggare 

i Gävle kommun 

 

 

   

L I V S M I L J Ö  G Ä V L E  

   
Livsmedel och tillstånd 

Tfn 026-17 80 00 (vx)  

tillstandsenheten@gavle.se  

www.gavle.se 

Tillsynsplan 2023 enligt alkohollagen (2010:1622)   

Syftet med en tillsynsplan är att skapa en tydlig struktur på tillsynsarbetet. Här 

presenteras en sammanhållen tillsynsplan för kommunens arbete kopplat till ser-

veringstillstånd samt folkölsförsäljning och -servering. 

 

Socialnämnden har tecknat ett samarbetsavtal med Gävle kommun med innehål-

let att Gävle kommuns alkoholhandläggare (nedan ’handläggarna’) utför såväl 

handläggning som tillsyn för Ockelbo kommuns räkning inom det här området. 

Serveringsställen med serveringstillstånd 

Alkohollagen är en social skyddslag med mål att begränsa alkoholens skade-

verkningar. Tillgången till alkohol begränsas genom att tillståndshavarna ska 

uppfylla högt ställda krav för att få ett serveringstillstånd samt under tillståndets 

löptid efterleva alkohollagen och fortsätta uppfylla de initialt ställda kraven. 

Kommunens uppgift är att ge information och stöd till tillståndshavarna samt 

kontrollera att reglerna följs. Handläggning och tillsyn är avgiftsfinansierad. 

Tillsynen av serveringsställen med serveringstillstånd består av förebyggande 

samt inre och yttre tillsyn. 

 

Förebyggande tillsyn är både utbildning, rådgivning och praktiskt tillsynsar-

bete. Genom kunskaper och samarbete kan problem undvikas, både för krögaren 

och för kommunen. Förebyggande tillsyn består 2023 av följande insatser: 

 

• Utbildningen ”Ansvarsfull alkoholservering” (nedan: AAS), vilket är en 

tvådagarskurs som erbjuds tillståndshavare och restaurangpersonal i 

Ockelbo en gång per år, i samarbete med gästrikekommunerna och Po-

lismyndigheten. I år kommer Sandviken kommun att ha huvudansvaret 

för kursen, som planeras att hållas i maj 2023. Kursen vänder sig till 

krögare i Gävle, Sandviken, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommun. 

Kommunernas alkoholhandläggare kommer att delta på kursdagarna. Vi 

kommer att anlita utbildningsföretag för samtliga kursmoment utom 

provskrivningen. Genom att låta en fristående aktör undervisa och själva 

mailto:tillstandsenheten@gavle.se
http://www.gavle.se/


  

 Sid 2 (4) 

 

 

   

 

   
 

 
 
 

medverka som ”bollplank” till läraren renodlar vi vår roll gentemot till-

ståndshavarna. 

• Kurs i metoden ”Krogar mot Knark”. En halvdagskurs för krogpersonal 

kommer att hållas i Gävle i maj i anslutning till AAS. Kursen arrangeras 

i samverkan med Polismyndigheten och gästrikekommunerna. 

• Upprätthålla ett löpande, gott samarbete med Polismyndigheten i dess 

egenskap av tillsynsmyndighet över restauranger med serveringstillstånd 

och som mycket viktig samarbetspartner i arbetet med ”Ansvarsfull Al-

koholservering” såväl som ”Krogar mot Knark”.  

• Utskick av KrögarNytt minst fyra gånger under år 2023. Utskicket utgör 

en möjlighet till informationsutbyte och dialog. Utskicket är också ett 

sätt att informera tillståndshavare av serveringstillstånd om lagändringar 

och annan aktuell information som är viktig att känna till.  

• Vi håller hög tillgänglighet för möten och samtal med tillståndshavare 

på eget initiativ eller på deras initiativ. Detta för att säkerställa en trygg 

och god restaurangmiljö genom att agera bollplank och ge information 

till tillståndshavare. För att säkerställa kontinuerlig tillgänglighet under 

sommarmånaderna kommer vi att planera verksamheten så att minst två 

heltidstjänster är i tjänst under semesterperioden. 

 

Inre tillsyn betyder att man kontrollerar att grundläggande förutsättningar för 

serveringstillstånd fortfarande är uppfyllda till exempel vad gäller personlig och 

ekonomisk lämplighet. Tillståndshavaren är anmälningsskyldig gällande föränd-

ringar på restaurangen eller i bolaget. För den inre tillsynen är samarbete med 

andra myndigheter avgörande. Inre tillsyn utförs 2023 genom följande aktivite-

ter: 

 

• Fortlöpande informationsutbyte med andra myndigheter. 

• Inre tillsynsutredningar på förekommen anledning: tips och andra in-

komna uppgifter. 

• Inre tillsynsutredning ska göras minst en gång per år avseende varje till-

ståndshavare. 

 

Yttre tillsyn är tillsyn i praktiken av hur alkohollagen efterlevs ute på restau-

rangerna. Tillsynen ska vara både generell och riktad. Generell tillsyn sker av 

samtliga serveringsställen ett bestämt antal gånger årligen, beroende på storlek, 

öppettider, målgrupp, mängd såld alkohol enligt restaurangrapporten etc. Samt-

liga serveringsställen med regelbundna öppettider ska besökas minst en gång per 

år. Fokus vid tillsynen är ordning, berusningsnivåer och att serveringen är mått-

full. 

 

 Riktad tillsyn är tillsyn av något speciellt förhållande på ett antal ställen, exem-

pelvis särskild kontroll av tillgång till lagad mat, hur stängningstiderna sköts, 

ordning och nykterhet i anslutning till stängning, efterlevnad av tilldelade ute-

serveringsytor. Den riktade tillsynen är i första hand förebyggande. Under 2023 

kommer fokus i den riktade tillsynen att ligga på förebyggande arbete mot nar-

kotikaanvändning på krogen eftersom det både finns indikationer på ökad an-

vändning på krogarna i grannkommunerna och även misstankar om att gäster 

blir ofrivilligt drogade. På grund av det ökade antalet brister under 2022 gällande 

utrymningsvägar på serveringsställen kommer även riktad tillsyn att göras med 
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fokus på brandskydd. Vår ambition är att öka handläggarnas och restaurang-

inspektörernas kunskap om såväl tecken på narkotikapåverkan som kunskap om 

brandskyddskrav.  

 

Yttre tillsyn kan också ske på förekommen anledning, då uppgifter från allmän-

het eller andra myndigheter eller tidigare tillsynsbesök motiverar att uppfölj-

ningsbesök görs på individuella serveringsställen. Uppföljande tillsyn är i första 

hand korrigerande av gällande brister och i syfte att förhindra framtida problem. 

 

Alla tre typerna av yttre tillsyn kan ske av kommunen enskilt eller i samverkan 

med andra myndigheter som Samhällsbyggnadsnämnden, räddningstjänsten, 

Polismyndigheten och Skatteverket. Kommunens yttre alkoholtillsyn utförs av 

både arvoderade restauranginspektörer och av enhetens egna alkoholhandläg-

gare. 

 

Tillsynen syftar till att få bukt med missförhållanden, förhindra att nya uppstår 

och att få till stånd ett gott och nära samarbete och en ökad samsyn mellan 

kommunen och restaurang- och krogbranschen.  

 

Vårt mål med dessa aktiviteter är att krognäringen och kommunen tillsammans 

skapar en sund, trygg och trivsam restaurang- och krogmiljö i Ockelbo kommun. 

 

Försäljnings- och serveringsställen, öl klass II (folköl)  
Försäljning och servering av folköl regleras i alkohollagen, liksom kommunens 

ansvar att genomföra tillsyn av dessa verksamheter. Inget tillstånd krävs på det 

här området, det räcker med att anmäla verksamheten till kommunen innan den 

påbörjas. Vid anmälan sker ingen lämplighetsprövning. Däremot ställs krav på 

hur försäljning och servering i praktiken sker, till exempel kontroll av kundens 

ålder och nykterhet, att verksamheten tillhandahåller mat och har ett egenkon-

trollprogram. Kommunens uppgift är att ge service till försäljnings-och serve-

ringsställena och kontrollera att reglerna efterlevs. Verksamheten finansieras av 

en fast årlig tillsynsavgift. 

 

Under 2022 gjordes både tillsyn och kontrollköp hos alla folkölsförsäljare i 

kommunen. Kontrollköp är en metod som utgör en typ av förebyggande tillsyns-

åtgärd. Den går ut på att kommunen arvoderar personer över 18 år men med ut-

seende som gör att de kan tas för yngre än 18, vilka ges i uppdrag att genomföra 

försök till köp av folköl i butiker. Kontrollköpen utförs under direkt överinse-

ende av handläggare. Resultatet kan inte användas för sanktion. Syftet är i stället 

att kontrollköpen ska utgöra grund för Socialnämndens information och samtal 

med verksamhetsutövarna om vikten av noggrann ålderskontroll av den som vill 

köpa folköl. Ett första samtal med butikspersonalen tas alltid i direkt anslutning 

till kontrollköpet. 

 

Nästa folkölstillsyn planeras att göras under 2024. Om kommunen får in tips 

eller andra uppgifter kan dock tillsyn göras även under 2023. Tillsynsbesöken 

sker oanmälda. 
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FÖRSLAG 

 

Socialnämnden föreslås besluta 

 

Att fastslå 2023 års tillsynsplan för kommunens uppdrag enligt alko-

hollagen (2010:1622). 
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