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Socialnämnden 

Plats: Stora Vänortsrummet 

Tid: torsdag 21 februari 2019 kl. 13:00 

 

Utses att justera:  

Ärende Föredragande  

1.  Fastställande av dagordning 
 

  

2.  Redovisning av meddelanden 
 

Johan Callenmark  

3.  Socialnämndens verksamhetsberättelse för år 2018 
 

Johan Callenmark  

4.  Internkontroll andra halvåret 2018 
 

Johan Callenmark  

5.  Revidering av delegationsordning 
 

Johan Callenmark  

6.  Attestförteckning 
 

Johanna Sandelin  

7.  Rapporter/Information/Övriga frågor 
 

 Information – Arbetstidsavtal 
 
 

 Presentation – Bysjöstrand 

 
 Återrapportering SN § 16/2018 –                       

Extra jobbstimulans vid timanställning  
i socialt företag. 
 

 Presentation – LSS/Socialpsykiatri    

 
 Genomgång av Socialnämndens  

arbetsutskotts protokoll 2019-02-07 
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Åke Lamm,  
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 Socialnämnden 

 

Fastställande av dagordning 

Förslag till beslut 

Dagordningen fastställs.                       
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 Socialnämnden 

 

Redovisning av meddelanden 

Förslag till beslut 

Redovisningen godkänns.                       

 

Domar och beslut 

Förvaltningsrätten i Falun Dom Mål nr 1411-18 

Dom Mål nr 2123-18 

Dom Mål nr 4716-18 

Dom Mål nr 5379-18 

Förvaltningsrätten i Falun Dom Mål nr 2693-18 

Förvaltningsrätten i Falun Dom Mål nr 2795-18 

Förvaltningsrätten i Falun Dom Mål nr 4690-18 

Förvaltningsrätten i Falun Dom Mål nr 1877-18 

Förvaltningsrätten i Falun Dom Mål nr 1878-18 

Förvaltningsrätten i Falun Dom Mål nr 4300-18 

Förvaltningsrätten i Falun Beslut Mål nr 4078-18 

Gävle Tingsrätt Dom Mål nr T1834-18 
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 Socialnämnden 

 

Socialnämndens verksamhetsberättelse för år 2018 

Förslag till beslut 

Bokslut och verksamhetsberättelse för 2018 godkänns.      

                  

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har att godkänna verksamhetsberättelse för år 2018.  

                        

Beslutsunderlag 

Socialchef Johan Callenmarks tjänsteskrivelse 2019-02-13. 

                         

 

Johan Callenmark 

Socialchef 

 

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Socialnämnden 

 

Socialnämndens verksamhetsberättelse för år 2018 

Verksamheten 

Socialnämnden planlägger, samordnar och utvecklar hela socialtjänsten, den 

kommunala hälso- och sjukvården, omsorgen om de äldre, samt omsorgen 

om personer med psykisk- och fysisk funktionsvariation. Socialnämnden 

prövar tillstånd och utövar tillsyn för serveringsärenden enligt alkohollagen 

och de kommunala riktlinjerna. 

Viktiga händelser under året 

 

I slutet av mars driftsattes det nya verksamhetssystemet Treserva inom 

Socialförvaltningen. Arbetet har varit prioriterat, alla utredningar och 

uppdrag gällande utförare samt taxor hanteras i systemet. Övergången till det 

nya systemet har inte fungerat problemfritt. Trots att flera nya versioner 

släppts så kvarstår problem efter årsskiftet - tex kring Patientjournalen. Det 

nya verksamhetssystemet har dock även lett till ett flertal 

processförtydliganden och processförbättringar i verksamheten.  

 

Verksamheten Smultrongården lades ner i november 2018 på grund av 

minskat antal barn/ungdomar. Idag finns ett beviljat ärende och denna 

verkställs i grannkommunen.  

 

Servicebostaden för LSS har flyttat till nya större och mer ändamålsenliga 

lokaler.  

 

Under 2018 fick kommunen statliga stimulansmedel i syfte att öka 

habiliteringsersättningen inom LSS. Socialnämnden beslutade fördela 

pengarna till Socialpsykiatrins sysselsättningsverksamhet samt LSS 

dagligverksamhet. Ersättningen fördubblades till 70 kr för heldags närvaro 

och 35 kr för halvdags närvaro. 

Inom verksamheten Ensamkommande har en regeländring skett gällande 

anvisningar. Avtalen bygger numera på Invånarantal. Under 2018 har vi fått 

två nya anvisningar.  

Under 2018 gjordes en stor förändring gällande upphandling av HVB hem 

inom Barn och unga området. Upphandlingen görs av SKL. IFO har därmed 

fått tillgång till flera placeringsalternativ.  
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I samband med övergången till nytt verksamhetssystem dokumenteras alla 

utredningar enligt Individens behov i centrum, IBIC, både inom SoL och 

LSS. Socialstyrenslen har utvecklat IBIC som är ett behovsinriktat och 

systematiskt arbetssätt med dokumentation av individens behov.  

 

Under året har antalet brukare på Bysjöstrand minskat varpå vi idag har totalt 

15st tomma platser. Beläggningen på korttidsenheten har varierat under året 

– i skrivandets stund är 4 av 6 platser belagda. Vi har därmed en 

överkapacitet på personal. 

 

Helmeravtalet är uppsagt och från och med 1 januari 2019 arbetar 

Hemtjänsten & Särskilt boende utifrån allmänna bestämmelser AB.  

Den nya samverkanslagen för samverkan vid utskrivning från den slutna 

hälso- och sjukvården trädde i kraft den 1 januari men började tillämpas i 

Gävleborgs län den 6 mars. För att snabbare kunna ta emot färdigbehandlade 

förstärktes hemtjänsten med personal under helgerna. Dock har inte någon 

brukare behövts ta emot helgtid. Förutom att hälso- och sjukvårdsansvaret 

utökas finns det en tydlig tendens att omvårdnaden blir allt mer avancerad 

och specialistkrävande. 

  

Hösten 2018 anställdes för första gången bemanningssjuksköterskor. Detta 

pga. svårigheten att tillsätta nya SSK samt avsaknaden av ett fungerande 

verksamhetssystem. 

Inom individ- och familjeomsorgen har projektet Tryggare barn startat. Detta 

är ett nationellt projekt för att utveckla metoder vid orosanmälan kring våld 

eller kränkning mot barn. Föräldrar som fått en orosanmälan om våld 

kommer att erbjudas utbildning.  

Socialnämndens politiker och tjänstemännen i förvaltningsledningen har 

under året arbetat med prioriteringar av inriktningar gjorda av 

Socialnämnden. Utifrån de strategier man arbetat fram dvs. ständiga 

förbättringar, trygga kompetensförsörjningen, teknik som underlättar, 

utveckla samhället och torgför Ockelbo, så har förslag till mål för 2019 

arbetats fram.   

 

Den 25 maj 2018 blev Dataskyddsförordningen svensk lag - GDPR. Den 

påverkar all personal som på något sätt arbetar med personuppgifter. Samtlig 

personal inom förvaltningen har fått en webbutbildning i vad detta innebär. 

Varje enhet har upprättat förteckningar över vilka dokument med 

personuppgifter som finns, rensat och sorterat administrativa dokument samt 

elektroniska filer.  

Servicebostaden enligt LSS har flyttat till nya lokaler under våren. 
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Årets resultat 

 
 2018 2017 

Årets resultat, tkr    
Budget 142 312 136 626 
Utfall 136 988 132 647 
Resultat mot budget 5 324 3 979 

    
Årets nettoinvesteringar 0 281 

    
Personalredovisning    
Antal anställda 31 december 198 201 
Kvinnor 187 193 

Män 11 8 
    

Sjukfrånvaro, % 6,3 7,2 
Kvinnor 6,2 7,1 
Män 8,1 7,5 

 

Socialnämndens bokslut påvisar ett slutresultat på 5324 tkr. Det är individ 

och familjeomsorgen som gör det största plusresultatet – 6200 tkr. 

 Den största plus posten härrör sig till placeringar barn & unga samt att 

kostnaderna för försörjningsstöd har varit lägre än budgeterat. 

Även Hemtjänsten gör ett plusresultat, 1300 tkr – lägre personalkostnader. 

LSS/Socialpsykiatri gör ett minusresultat på 3800 tkr – ett antal 

obudgeterade brukar placeringar samt ökade kostnader för personlig 

assistans. 

 

Framtid 

2019 kommer genomförandet att gå in i det nya schemasystemet Timecare. 

Fortsatt viktigt för förvaltningen är att arbeta med kompetensförsörjning. 

Detta då det blir allt svårare att rekrytera och behålla personal i våra 

verksamheter. Samverkan med grannkommunerna måste utvecklas och 

stärkas när det gäller spetskompetenser.  

För att klara det ökade vårdbehovet hos en allt äldre befolkning parallellt 

med brist på personal med rätt kompetens, så måste vi öka användningen av 

Välfärdsteknik. Välfärdsteknik inkluderar bland annat digitala trygghetslarm, 

tele- och videokommunikation, tillsyn via kameror, sensorer i hemmet, ett 

mobilt arbetssätt samt övriga e-tjänster som ger ett mervärde för den 

enskilde. Viktigt i samband med detta är att ha en klar strategi för 

ansvarsfrågan när tekniklösningar inte fungerar eller klarar de krav på 

säkerhet och sekretess som föreligger. 

 

Arbetet med heltidsresan behöver återupptas och prioriteras. 

Hot, kränkningar och våld blir allt vanligare i våra verksamheter. All 

personal behöver få bättre verktyg att kunna möta och hantera detta. Viktigt 

är att arbetet mot hot och våld integreras i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet (SAM) där vi kontinuerligt arbetar med 

rutiner/instruktioner kring förebyggande, akuta samt uppföljande åtgärder. 
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En viktig del är kartläggning av vilka risker för hot och våld som finns samt 

framtagande av åtgärdsprogram för dessa. 

Vårt trygghetslarmssystem behöver bytas ut och övergå till ett modernare 

digitalt system. Digitala trygghetslarm erbjuder ökad trygghet och den 

moderna tekniken öppnar upp möjligheterna till andra bra och nyttiga 

tjänster.  

 

Den medicinska utvecklingen går framåt och innebär och kommer att 

innebära att fler personer har avancerad vård och omsorg i hemmet. Det 

kommer att kräva samverkan och flexibilitet dygnet runt. 

 

Den nyligen släppta LSS utredningen föreslår bl. a att staten ska ansvara för 

insatsen personlig assistans medan kommunerna ska vara huvudman för de 

nya LSS-insatserna. Det innebär bl. a att personlig assistans för barn under 

16 år försvinner och ersätts med en ny insats, personligt stöd till barn som 

kommunen ska ansvara för. En annan ny insats som föreslås är pedagogiskt 

stöd och riktar sig till personer med stor och varaktig psykisk 

funktionsnedsättning med behov av personligt stöd av ett begränsat antal 

personer som har ingående kunskaper om honom eller henne och 

funktionsnedsättningen. Tidigare hade dessa personer personlig assistans 

men den insatsen upphör, kommunen föreslås bli ansvarig. 

 

Nyckeltal 

Inom hemtjänsten görs årligen en mätning i oktober månad av SCB som kallas ”oktobermätningen”, den mäter 
antalet brukare och antalet beviljade timmar den 1 oktober varje år. 

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Antalet 

brukare 

217 195 200 183 160 167 167 171 

Beviljade 

timmar 

3 596 3 296 4 367 3 908 2 578 2 775 2 240 2115 

 

Försörjningsstödet, utbetalat i kronor per innevånare 

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 1 149 1 170 1 494 1 287 1 539 1 503 1 627 1501 

 

Antalet personer med beviljad personlig assistans enligt Socialförsäkringsbalken, avseende den sista december 
årligen. 

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Antal 

beslut 

27 25 24 23 21 21 20 20 

 

Johan Callenmark - Socialchef  



SOCIALNÄMNDEN 2018

Bokslut 181231

Driftsredovisning (tkr)

Budget Utfall Avvikelse Förbrukn i % Prognos Avvikelse Utfall

Vht Text                  2018 2018 201806 Prognos 201806 2017

10 NÄMNDS- O STYRELSEVERK 206 282 -76 136,8% 206 -76 291

31 KONSUMENT O ENERGIRÅDGIVN 150 165 -15 110,0% 150 -15 156

35 ADMINISTRATION ALKOHOLLAGEN          0 -1 1 0 1 -4

71 VÅRD, STÖD O SERVICE IFO 26 549 20 246 6 303 76,3% 24 549 4 303 22 058

72 FAMILJERÄTT 200 135 65 67,5% 200 65 150

77 VÅRD BEHANDLING O SERVICE 115 207 116 161 -954 100,8% 116 207 46 109 981

96 PERSONALADMINISTRATION 0 0 0 15

Summa Socialnämnden 142 312 136 988 5 324 96,3% 141 312 4 324 132 647

INTÄKTER -18 597 -19 188 591 103,2% -18 597 591 -28 543

KOSTNADER 160 909 156 175 4 734 97,1% 159 909 3 734 161 190

Netto 142 312 136 988 5 324 96,3% 141 312 4 324 132 647

Investeringsredovisning (tkr)

Budget Utfall Avvikelse Förbrukn i % Prognos Avvikelse Utfall

Vht Text                  2018 2018 201806 Prognos 201806 2017

77 VÅRD BEHANDLING O SERVICE 300 0 300 0,0% 300 300 281

Summa Socialnämnden 300 0 300 0,0% 300 300 281
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MÅLUPPFYLLELSE STYRELSE/NÄMNDERNAS MÄTBARA MÅL  

Socialnämndens mätbara mål 2018 

Det gröna  

Ockelbo prioriterar det gröna, det naturliga och växandet  

Mätbara mål Måluppfyllelse 

I ett led att öka frisknärvaron vill vi införa schemalagda friskvårdsaktiviteter.  Målet uppfyllt 

Utse seniormentorer inom verksamheterna som stärker våra nyanställda i sin 
yrkesroll. 

Målet delvis 
uppfyllt 

Kommentarer 

- Inom IFO och handläggarenheten så försöker man genomföra 
en aktivitet i månaden. Övrig tid finns möjlighet att avsätta en  
timme i veckan åt friskvårdsaktivitet 

- Genomförande delarna har valt att ha som mål ”öka frisknärvaron” 
bla genom att öka chefstätheten (ger möjlighet till snabbare uppföljning) 
samt ”promota” Friskvårdserbjudandet 
   

 

Vi välkomnar  

Ockelbo står för ett tryggt och välkomnande samhälle  

Mätbara mål Måluppfyllelse 

Utreda förutsättningarna att inom Bysjöstrand skapa en psykogeriatrisk enhet 
under 2018. 

Målet ej uppfyllt 

Vi ska arbeta mer digitalt med mobila lösningar i alla verksamheter. Målet delvis 
uppfyllt 

I ett led att uppfylla SKL:s rekommendationer att Sätta ljus på natten vill vi 
införa kombinationstjänster vid Bysjöstrand. 

Målet ej uppfyllt 

Kommentarer 

- Psykogeriatrisk enhet ej skapat men behovet konstaterat 

- Treserva, TES, Lifecare, har implementerats under 2018 inom 
flera områden. Återstår en del arbete. 

- Även om kombinationstjänster ej har införts/ målet ej är  
uppfyllt har arbete påbörjats med att se över hur 
kombinationstjänster kan utformas för att passa  
verksamheten                                                                            
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Vi växer  

Ockelbo tillåter människor att växa och blomstra tillsammans  

Mätbara mål Måluppfyllelse 

Genom en öppen dialog fastställa vilken kompetens som ska gälla som formell 
kompetens för anställda inom LSS/Socialpsykiatri 

Målet uppfyllt 

Öka antalet adekvat utbildade inom äldreomsorgen och omsorgen om 
funktionsnedsatta. 

Målet delvis 
uppfyllt 

Vi vill erbjuda flera alternativ till den beviljade insatsen utevistelse exempelvis 
cykling.  Målet uppfyllt 

Antalet verksamma volontärer skall öka under 2018 Målet uppfyllt 

Kommentarer 

- Nya formella kravspecifikationer har införts både inom LSS  
och inom Social psykiatrin 

- Vid rekrytering av lediga tjänster anställs personal som uppfyller  
de nya formell kraven. Under 2018 har två personal med pedagogisk  
utbildning anställts inom LSS 

- Utevistelse finns i flertal brukares genomförandeplaner 
- Antalet volontärer har ökat från 3–6 st 

 

 

Vi samverkar  

Ockelbo samspelar med andra lokalt, regionalt och globalt  

Mätbara mål Måluppfyllelse 

Införandet av den nya samverkanslagen vid utskrivning från sluten hälso-och 
sjukvård ska inte generera några kostnader för oss. Målet uppfyllt 

Implementera IBIC arbetssätt inom omsorgsverksamheten. 
 

Målet delvis 
uppfyllt 

Kommentarer 

- Handläggare SOL/LSS/SP utreder enligt IBIC sedan i Mars.  
- Särskilt boende har kommit längst 
- Hemtjänst/LSS/Boendestöd pågår. 

Det återstår inom alla områden en del att göra kring  
Genomförandeplanerna 

 

 

 



 

2019-02-12 

 
 

Till 
Socialnämnden 

SOCIALNÄMNDENS PERSONALBERÄTTELSE 
2018-12-31 

 

Personalberättelse 

Antalet tillsvidareanställda medarbetare vid socialförvaltningen var den               
31 dec 2018, 198 personer, 187 kvinnor och 11 män. 

 

Personalstrategiska mål och fokusområden 

Mätbara mål för 2018 

 Sjukfrånvaron ska inte öka 

 Antal medarbetare som nyttjar friskvårdsinsatser ska öka 

 För att möta dagens och framtidens kompetensbehov ska olika former av 
utbildningsmöjligheter ses över. 

 

Sjukfrånvaron har minskat från föregående års skifte med 0,9 %. 

Sjukfrånvaro Kvinnor Män Totalt 

T.o.m. sista dec 2017 7,1 % 7,5 % 7,2 % 

T.o.m. sista dec 2018 6,2 % 8,1 % 6,3 % 

 

Arbetsmiljö 

Arbetsmiljön diskuteras vid våra arbetsplatsträffar, och dialog om den enskildes 
arbetsmiljö förs vid medarbetarsamtalet. Skyddsronder genomförs vid 
verksamheterna. Vid socialkontoret har larm införskaffats för att ha med vid 
hembesök, och vid besök på kontoret när situationen är hotfull. Utbildning i hot 
och våld har genomförts för socialkontorets personal. En övergripande 
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handlingsplan vid hot och våldssituationer har tagits fram. 
 
Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion kring ”hot och våld” på en ”brukar enhet”. 
Inspektionen medförde förbättringsarbete kring ovälkommet besök och vid 
ensamarbete. Nya rutiner har upprättats och personlarm har installerats. 
Säkerhetsarbetet har överförts även till övriga verksamheter som också har fått 
nya rutiner kring hot och våld. I verksamheterna boendestöd och 
servicebostaden har personlarm installerats. 

 

Samverkansklimat 

Vid samtliga arbetsplatser genomförs arbetsplatsträffar. Lokala 
samverkansgrupper finns vid de större arbetsplatserna och förvaltningen har ett 
övergripande samverkansorgan, SOSAM. 

Socialförvaltningen har en mycket god samverkan med övriga kommuner i länet, 
i det länsövergripande samarbetet finns förvaltningen representerad i flera olika 
samverkansprojekt. 

 

Arbete att växa i 

Kontinuerlig fortbildning sker i verksamheterna genom deltagande i utbildningar, 
seminarier och konferenser. Särskilda komptenssatsningar för enskild 
medarbetare diskuteras vid medarbetarsamtalet. 

 

Jämställdhet och mångfald 

Förvaltningen försöker vid nyrekrytering ta hänsyn till mångfald och 
jämställdhetsperspektiven för att få en personalsammansättning som återspeglar 
mångfalden i samhället. Ett flertal anställda i förvaltningen är utlandsfödda. Vård- 
och omsorgsarbetet är dock fortfarande mycket kvinnodominerat. 

 

 

 

Johan Callenmark 

Socialchef 
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2019-02-12 
 

Till 
Socialnämnden 

SOCIALNÄMNDENS MILJÖREDOVISNING 2018-12-31 
 

Bakgrund 

Socialnämnden ska i sin miljöredovisning presentera vilka mål från 
miljöprogrammet som man arbetar med och på vilket sätt. 

 

Redovisning av nämndens arbete med målen 

Nedan redovisas de mål i miljöprogrammet och de aktiviteter som gjorts under 
året. 

 

Klimat 

Mål Målformulering Aktiviteter 

   1 Transportsystemet förändras 
successivt mot mer 
miljöanpassade transportslag 
och ett resurssnålare samhälle 

Vi försöker samordna våra resor 
bättre, använda mer cyklar och 
nyttja tåget i större utsträckning. 
Vi tankar fossilfritt istället för diesel. 

   5 2020 ska energianvändningen 
för kommunala fastigheter 
effektiviseras med 25 % 
jämfört med utgångsåret 2009 

Inom de olika verksamheterna 
arbetar vi med att försöka minska 
förbrukningen av kopieringspapper, 
överlag använda mindre papper, se 
till att släcka när lokaler ej används 
samt slå av datorer vid dagens slut. 

 

 

 

Johan Callenmark 

Socialchef 
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 Socialnämnden 

 

Internkontroll andra halvåret 2018 

Förslag till beslut 

Godkänna internkontrollen för andra halvåret 2018.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har beslutat om en internkontrollplan för 2018 där 

förvaltningen ska redovisa elva olika kontrollmål. 

 Kontroll av handläggarnas utredningar 

 Momshantering 

 Kontroll av underlag för hemtjänstavgift 

 Kontroll av genomförandeplaner 

 Kontroll återsökning 

 Kontroll av nattfasta vid Bysjöstrand 

 Kontroll av hygienföreskrifter 

 Kontroll av avtalstrohet 

 Kontroll av verkställighet 

 Kontroll av tid på möten med barn och unga  

 Kontroll av läkemedelsgenomgångar                               

 

Beslutsunderlag 

Internkontroller är gjorda av samtliga internkontrollmål utifrån upprättad  

internkontrollplan, se bilagor.                                                                     

Johan Callenmark 

Socialchef 

 

 

Beslutet ska skickas till 

Samtliga enhetschefer inom Socialförvaltningen 
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INTERNKONTROLL I HEMTJÄNSTEN 2018-12-14 

 Stickprovskontroll av hygienrutiner genomfördes på fem personer  
Resultat: Alla kontroller godkända 
 

 Kontroll av brukarens delaktighet i fem genomförandeplaner (GP)  
Resultat: I två GP har brukaren inte varit delaktig 
 

 Kontroll i verkställighet att insatserna överensstämmer med aktuella    
beslut. 
Kan inte genomföra kontrollen, eftersom det inte stämmer riktigt i 
nya datasystemet Treserva än.  
 
 

 

 

 

 

Marie Hammarberg 

Enhetschef Hemtjänsten 
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Internkontroll gällande basala hygienrutiner inom LSS 

Kvartal 4 - 2018 

Vid internkontroll genomfördes stickprov kring basala hygienrutiner inom 
LSS/Socialpsykiatri vid gruppbostad Gärdesgården, Personlig assistans samt Kanalen. 

Resultat 

Inga avvikelser 

 

Gärdesgården 16 rapporter 

Tandborstning och handtvätt 3 tillfällen 
Inga avvikelser 
 
Morgon/kvällhygien och byte av inkontinensskydd 8 tillfällen 
Vid 2 tillfällen har personal haft sår på finger men använt handsprit och 
handskar.  
 
Dusch 5 tillfällen 
Inga avvikelser 
 
Inga avvikelser 

 

Personlig assistans, 9 rapporter 

Dusch 3 tillfällen 
Inga avvikelser 
 
Omvårdnad 6 tillfällen 
Inga avvikelser 
 
Inga avvikelser 
 

Kanalen, 5 rapporter 

Stöd med toalettbesök 5 tillfällen 
 
Inga avvikelser 

 

Kristina Bird Kouva 

Enhetschef LSS Socialpsykiatri 
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INTERKONTROLL 2018 – KVARTAL 4 

1. Kontroll av hygienföreskrifter genom stickprovskontroller. 

Se separat bilaga 

 

2. Kontroll av genomförandeplaner, att brukare varit delaktiga i 

upprättandet av sin genomförandeplan genom 

stickprovskontroller. 

Stickprovskontrollen visade att 95% av brukare och/eller 

anhörig/godeman har varit delaktiga upprättande av 

genomförandeplaner (kvartal 4 – 2017, 90%). Avvikelsen 0,05%, 

grundar sig på brukarens egen önskan om att inte medverka, 

företrädare finns ej. 

 

 

3. Stickprovskontroll av verkställighet, att insatser enligt SoL och 

LSS boendestöd överensstämmer med beslutade insatser. 

Inga avvikelser 

 

Kristina Bird Kouva 

LSS Socialpsykiatri 
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INTERNKONTROLL GÄLLANDE HEMSJUKVÅRDEN    
 
Fördjupade Läkemedelsgenomgångar för patienter inskrivna i 
kommunens hemsjukvård samt boende inom kommunens särskilda 
boende för äldre och särskilda boende inom LSS  
                                          
Första och andra halvåret 2018 

Utifrån Socialstyrelsens föreskrift samt region Gävleborgs länsgemensamma rutin 

så ska en fördjupad läkemededelsgenomgång genomföras årligen och/eller då 

läkemedelsproblem identifieras eller riskbedömning enligt kvalitetsregistret 

Senior Alert. Målgruppen är; 

- Patienter med läkemedelsbehandling inskrivna i hemsjukvård samt 

personer som bor på kommunens särskilda boende.  

Beskrivning av fördjupad läkemedelsgenomgång samt ansvar och roller finns 

beskrivet i Region Gävleborgs rutin; 

Läkemedelsgenomgång, enkel och fördjupad samt läkemedelsberättelse – 

Länsgemensam rutin hälso- och sjukvård. 

Under hela året 2018 har totalt 92 st fördjupade läkemedelsgenomgångar utförts i 

samverkan med ansvarig familjeläkare på Ockelbo hälsocentral och/eller läkare 

från specialistvården.  

                                                                                     

Kontroll av basala hygienrutiner 

Stickprovskontroll har genomförts för personal inom hemsjukvården, både rehab 

och sjuksköterskor.  

Resultat visade att samtliga medarbetare förhåller sig till gällande föreskrifter 

utifrån Basala hygienrutiner, både när det gäller kläder, handdesinfektion och 

handskar.   

Bitt Aspgren MAS/Enhetschef Hemsjukvården   
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 Socialnämnden 

 

Revidering av delegationsordning 

Förslag till beslut 

Socialnämndens delegationsordning kompletteras med delegationer inom 

socialtjänst gällande socialjour och revidering utifrån ändringar av samtliga 

lagar och författningssamlingar inom Hälso- och sjukvården, HSL. 

                     

Sammanfattning av ärendet 

Socialjouren har inlämnat förslag till delegationsförteckning inom 

socialtjänst gällande socialjour.  

Inom Hälso- och sjukvården har ändringar skett i lag och 

författningssamlingar. HSLF-FS står för gemensamma författningssamlingen 

avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.                          

Beslutsunderlag 

Förslag till revidering Socialnämndens delegationsordning. 

Besluts- och delegationsförteckning inom socialtjänst gällande socialjour.                           

Ärendet 

I förslag till Socialnämndens delegationsordning är röd text ett förslag till ny 

text och överstruken svart text det som står i nuvarande delegationsordning 

och föreslås tas bort. Det som står med röd överstruken text är förklaring till 

ändringen och tas bort när delegationsordningen är fastställd. 

 

Birgitta Hänninen 

Handläggarchef/kvalitetsutvecklare  

Beslutet ska skickas till 

Ledningsgruppen 



 

 

  

 

 

 
FÖRSLAG TILL REVIDERING 

SOCIALNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING 

Fastställd av Socialnämnden 2005-12-15 § 116 
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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.  

 

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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Delegationsförteckning 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 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. 

1.1 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.  

1.2 Beslut om framställning om överflyttning av 

ärende till annan kommun 

2a kap. 10 § SoL  Arbetsutskott Avser även ärenden enligt SoL, LSS, LVU och 

LVM. 

1.3 Ansöka om överflyttning av ärende till annan 

kommun hos IVO 

2a kap. 11-12 §§ 

SoL  

Arbetsutskott Avser även ärenden enligt SoL, LVU och 

LVM 

1.4 Beslut om att inleda utredning för vuxna enl. 11 

kap 1 § SoL 

11 kap 1 § SoL Socialsekreterare  

1.5 Beslut i ärenden om försörjningsstöd 

Belopp upp till gällande norm, därutöver 

- nivå 1, riktlinjer försörjningsstöd, max 5 000 kr 

per person och månad 

4 kap. 1 § SoL  

 

Assistent 

Socialsekreterare 

En individuell bedömning skall alltid göras i 

biståndsärenden. Beslut utöver nivå 2 i 

riktlinjer om ekonomiskt bistånd beslutas av 

utskott. 

 - nivå 2, riktlinjer försörjningsstöd, max 10 000 kr 

per person och månad 

4 kap. 1 § SoL Enhetschef IFO   

 - med villkor om praktik eller kompetenshöjande 

åtgärd 

4 kap. 1 § SoL  

4 kap. 4 § SoL 

Socialsekreterare  

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

4 kap. 5 § SoL 

 

Socialsekreterare 

 

 

 - Kostnad vid anställning i samverkan inom 

kommunen  

4 kap. 1 § SoL   

4 kap. 2 § SoL 

Enhetschef IFO Avser personer i försörjningsstöd till 

anställning och extratjänster 

1.6 Beslut om bistånd i form av förmedling av egna 

medel 

4 kap. 1 § SoL Enhetschef IFO  

1.7 Beslut om bistånd i form av socialt kontrakt 4 kap. 2 § SoL Arbetsutskott Borgensåtagande 

1.8 Beslut om bistånd i form av jourlägenhet 

 

4 kap. 1 § SoL  

4 kap. 2 § SoL 

Enhetschef IFO 

Socialsekreterare 
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1.9 Nytecknande av hyresavtal vid byte av lägenhet 

vid socialt kontrakt 

4 kap. 1 § SoL  

4 kap. 2 § SoL 

Enhetschef IFO 

Socialsekreterare 

 

1.10 Beslut om förordande social förtur till bostad  Enhetschef IFO 

LSS handläggare 

Förtur hos Ockelbogårdar 

1.11 Beslut att avbryta socialt kontrakt 4 kap. § 2 SoL Arbetsutskottet  

1.12 Ansvarsförbindelse avseende kontraktsvård eller 

Vårdvistelse 

28:6a BrB 

3:56 KvaL 

Ordförande  

Ordförande 

KvaL= Lag om Kriminalvård i anstalt  

1.13 Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 

trygghetstelefon, avlösarservice 

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare  

LSS-handläggare 

 

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

LSS-handläggare 

 

1.15 Beslut om bistånd i form av korttidsvistelse eller 

växelboende 

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare 

LSS-handläggare 

 

1.16 Beslut om ledsagare 4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare 

LSS-handläggare 

 

1.17 Beslut om tillfällig vistelse utanför det egna 

hemmet 

4 kap. 1 § SoL Enhetschef IFO 

 

Inte varaktig vård, högst fyra månader. 

1.18 Vård utanför eget hem (HVB, Familjehem och 

Stödboende) 

4 kap. 1 § SoL Arbetsutskott  

1.19 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 

Arbetsutskott 

 

 

 

 

 

Belopp utöver nivå 2 beslutas av utskott. 

1.20 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. 

1.21 Beslut om bistånd till vuxna i form av vård 

(placering/omplacering) i familjehem 

4 kap. 1 § SoL Enhetschef IFO  

1.22 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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1.23 Beslut om bistånd i form av meningsfull 

sysselsättning för personer med psykisk 

funktionsnedsättning 

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare  

LSS-handläggare  

 

1.24 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 

 

1.25 Beslut om bistånd i form av kontaktperson 4 kap. 1 § SoL LSS-handläggare 

Biståndshandläggare 

 

1.26 Beslut om bistånd i form av kontaktperson/-familj 4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare  

 

 

1.27 Beslut om att avsluta kontaktperson/-familj 4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare 

 

Upphörande sker med samtycke från part. 

Upphörande sker utan samtycke från part. 

1.28 Beslut om förordnande och entledigande 

- av kontaktperson 

- av kontaktfamilj 

 Enhetschef 

Socialsekreterare 

 

Inom IFO 

1.29 Beslut om förordnande och entledigande 

av kontaktperson 

 Enhetschef Inom socialpsykiatri 

1.30 Beslut om insatsen familjebehandling 4 kap. 1 § SoL Enhetschef IFO 

Socialsekreterare 

 

1.31 Beslut om bistånd i form av öppenvårdsinsatser för 

missbrukare 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare  

1.32 

 

Beslut om nedskrivning av eller befrielse från 

skuld avseende debiterad avgift inom äldre- och 

funktionsnedsättningsområdet 

4 kap. 2 § SoL Socialchef  

1.33 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) 
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1.34 Anhörigstöd 4 kap. 1 § SoL 

 

Socialsekreterare Rekomenderade behandlingsmetoder för 

medberoende 

 

1.35 Framställan till domstol om behov av 

målsägandebiträde 

5 kap. 11 § SoL Socialsekreterare 

Enhetschef IFO 

 

 

1.36 Ingå avtal mellan socialnämnd och familjehem 6 kap. 6 b § SoL Socialsekreterare 

 

 

1.37 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. 
 

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

6 kap. 12 § SoL 

Arbetsutskott  

1.39 Övervägande av om vård i annat hem än det egna 

fortfarande behövs 

6 kap. 8 § SoL Arbetsutskott 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. 

 

1.40 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). 

 

1.41 Anvisning av blivande adoptivföräldrar till 

anordnare av utbildning för adoptivföräldrar 

 

6 kap. 12 § SoL Socialsekreterare  

1.42 Återkallelse av medgivande att ta emot adoptivbarn 

 

6 kap. 13 § SoL 

 

Arbetsutskott 
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1.43 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). 

1.44 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 

Socialsekreterare 

Se Kommunförbundets cirkulär 1997:128. 

1.45 Beslut om ersättning från den enskilde till 

kommunen för missbruksvård i form av plats vid 

hem för vård eller boende eller i familjehem 

(vuxna) 

8 kap. 1 § SoL   

6 kap. 1 § SoF 

Enhetschef 

Socialsekreterare 

 

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

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

1.48 Jämkning av avgift för hemtjänst, service och 

omvårdnad samt boende 

8 kap. 2 § SoL Resp. Enhetschef  

1.49 Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 

4 kap. 1 § SoL 

9 kap. 1 §  

9 kap. 2 § SoL 

Arbetsutskott  

1.50 Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 

4 kap. 2 § SoL 

9 kap. 2 §, 2 st. 

SoL 

Socialsekreterare Återkrav får endast ske om biståndet getts 

under villkor om återbetalning. 

1.51 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  

1.52 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  

1.53 Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet enligt 

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

9 kap. 4 § SoL Arbetsutskott  
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1.54 Beslut om uppföljning efter avslutad utredning 11 kap. 4, c SoL Socialsekreterare  

1.55 Beslut om att avsluta uppföljning enligt 11:4 a 11 kap.4, c SoL Socialsekreterare  

1.56 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 

 

1.57 Beslut om att utredning inte skall inledas eller att 

inledd utredning skall läggas ned (vuxna och barn) 

11 kap. 1 § SoL  Enhetschef IFO  

E 

 

 

1.58 Beslut om att utredning inte skall föranleda åtgärd 11 kap. 1 § SoL Enhetschef IFO 

 

 

1.59 Beslut att inleda utredning (barn)  

- med samtycke 

- utan samtycke 

 

11 kap. 1 § SoL 

11 kap. 2 § SoL 

 

Socialsekreterare 

Enhetschef IFO 

Nämndens befogenheter och skyldigheter vid 

barnutredningar regleras i 11 kap. 2 § SoL. 

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

1.61 Beslut att begära biträde av annan kommun i 

utredning av barn och unga eller missbrukare 

11 kap. 4 § SoL Enhetschef IFO Annan kommun avser vistelsekommunen. 

1.62 Beslut att biträda annan kommun i utredning av 

barn och unga eller missbrukare 

 Enhetschef IFO Annan kommun avser vistelsekommunen. 

2 Lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (1993:387) LSS mm 

   

2.1 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. 

2.2 Beslut om biträde av personlig assistans 7 § och 9 § 2 LSS Arbetsutskott  

2.3 Beslut om ekonomiskt stöd till skäliga kostnader 

för personlig assistans vid tillfälligt utökade behov 

7 § och 9 § 2 LSS LSS-handläggare 

Biståndshandläggare 

 

2.4 Beslut om ekonomiskt stöd till skäliga 

merkostnader för personlig assistans 

7 § och 9 § 2 LSS  LSS-handläggare 

Biståndshandläggare 

Avser sjuklöneersättning till de privata 

assistansanordnarna. 

2.5 Beslut om ledsagarservice 7 § och 9 § 3 LSS LSS-handläggare 

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

Biståndshandläggare 

 

2.7 Beslut om avlösarservice i hemmet 

- max 20 timmar/vecka 

- över 20 timmar/vecka  

7 § och 9 § 5 LSS LSS-handläggare 

Biståndshandläggare 

 

Arbetsutskott 

 

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

Biståndshandläggare 

 

2.9 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.  

2.10 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 

 

2.11 Beslut om boende i familjehem för barn eller 

ungdomar 

7 § och 9 § 8 LSS Arbetsutskott  

2.12 Beslut om bostad med särskild service för barn 

eller ungdomar 

7 § och 9 § 8 LSS   

 - inom kommunens boenden 7 § och 9 § 8 LSS Arbetsutskott  

 - inom boenden som drivs av annan 7 § och 9 § 8 LSS Arbetsutskott Obs! Lag om offentlig upphandling. 

2.13 Beslut om bostad med särskild service för vuxna 7 § och 9 § 9 LSS   

 - inom kommunens boenden 7 § och 9 § 9 LSS Arbetsutskott  

 - inom boenden som drivs av annan 7 § och 9 § 9 LSS Arbetsutskott Obs! Lag om offentlig upphandling. 

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

Biståndshandläggare 

Personkrets 1 och 2. 

2.15 Upprättande av individuell plan  10 § LSS LSS-handläggare 

Biståndshandläggare 

 

2.16 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   
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2.17 Beslut om upphörande av insats enligt LSS  LSS-handläggare 

Biståndshandläggare 

Enhetschef LSS 

 

2.18 Beslut om återbetalningsskyldighet vid felaktigt 

utbetald ekonomisk ersättning enligt LSS 

12 § LSS Enhetschef LSS  

2.19 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 

 

2.20 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. 

2.21 

 

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. 

2.22 Beslut om att sälja boendeplats  Socialchef  

3 Lag med särskilda bestämmelser om vård av 

unga (1990:52) LVU 

   

3.1 Beslut om ansökan hos Förvaltningsrätt om vård 

enligt LVU 

4 § LVU Arbetsutskott  

3.2 Beslut om omedelbart omhändertagande av 

ungdom under 20 år  

6 § 1 och 2. st 

LVU 

Ordförande, vice ordf. 

eller ledamot i 

arbetsutskott 

 

3.3 Begäran om förlängd tid för ansökan om vård 8 § LVU Enhetschef IFO  

3.4  Beslut om att omedelbart omhändertagande enligt 

6 § LVU skall upphöra 

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

ledamot i arbetsutskott  

 

3.5 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 

 

3.6 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 

 

3.7 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. 

3.8 Övervägande av vård med stöd av 2 § LVU 

fortfarande behövs 

13 § 1 och 2 st. 

LVU 

Arbetsutskott  
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3.9 Prövning av vård med stöd av 3 § LVU skall 

upphöra 

13 § 1 och 3 st. 

LVU 

Arbetsutskott  

3.10 Beslut om hur rätt till umgänge med den unge skall 

utövas 

 – när överenskommelse inte kan nås med föräldern 

eller vårdnadshavaren  

–när överenskommelse inte kan nås med föräldern 

eller vårdnadshavaren och i avvaktan på utskottets 

beslut 

 

 

14 § 2 st. 1 LVU  

14 § 2 st. 1 LVU 

 

 

 

Arbetsutskott  

 

Arbetsledning 

 

3.11 Beslut om att den unges vistelseort inte skall röjas 

för föräldern eller vårdnadshavaren 

- i avvaktan på utskottets beslut 

 

14 § 2 st. 2 LVU 

14 § 2 st. 2 LVU 

 

Arbetsutskott 

Enhetschef IFO 

 

3.12 Övervägande om beslut om umgänge eller 

hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 st. 1 och 

2 fortfarande behövs 

14 § 3 st. LVU Arbetsutskott 

I brådskande fall 

ordförande i 

Socialnämnden 

Bestämmelsen innebär att nämnden minst en 

gång var tredje månad är skyldig att överväga 

om ett beslut om umgänge/hemlighållande av 

vistelseort fortfarande behövs.  

3.13 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. 

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

se Socialstyrelsens meddelandeblad 17/88. 

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

LVU skall upphöra  

22 § LVU  Arbetsutskott  

3.16 Beslut om förebyggande LVU-insatser 22 § 1 st. LVU Arbetsutskott  

3.17 Ansökan hos Förvaltningsrätten om 

flyttningsförbud 

24 § LVU Arbetsutskott Jfr. 25 § LVU. 

3.18 Övervägande av om flyttningsförbud fortfarande 

behövs 

26 § 1 st. LVU Arbetsutskott  

3.19 Beslut om att flyttningsförbud skall upphöra 26 § 2 st. LVU Arbetsutskott  

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

eller ledamot i 

arbetsutskott  
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3.21 Beslut om att ett tillfälligt flyttningsförbud enligt 

27 § LVU skall upphöra 

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

ledamot i arbetsutskott 

 

3.22 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  

3.23 Beslut om läkarundersökning, att utse läkare samt 

plats för undersökningen 

32 § 1 st. LVU Socialsekreterare  

3.24 Beslut att begära polishandräckning för att 

genomföra läkarundersökning 

43 § 2 LVU 

 

Nämndens ordf. och 

nämndens vice ordf. 

Socialchef  

Enhetschef IFO 

Socialjour 

OBS! Beslutanderätten kan inte delegeras till 

annan ledamot. 

4 Lag om vård av missbrukare i vissa fall 

(1988:870) LVM 

   

4.1 Beslut om att inleda utredning om det finns skäl för 

tvångsvård 

7 § LVM Enhetschef IFO  

4.2 Beslut om att utredning inte skall inledas eller att 

påbörjad utredningskall läggas ned alternativt 

övergå i en utredning enligt 11 kap. 1 § SoL 

7 § LVM Enhetschef IFO  

4.3 Beslut om läkarundersökning samt utse läkare för 

undersökningen 

9 § LVM Socialsekreterare Beslut om läkarundersökning skall fattas om 

sådan inte är uppenbart obehövlig. 

4.4 Beslut om ansökan hos Förvaltningsrätten om vård 

enligt LVM 

 

11 § LVM Arbetsutskott  

4.5 Beslut om omedelbart omhändertagande av 

missbrukare 

13 § LVM Nämndens ordf., vice 

ordf. eller ledamot i 

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. 

4.6 Beslut om omedelbart omhändertagande av 

missbrukare 

13 § LVM Arbetsutskott  

4.7 Beslut om att upphäva beslut om omedelbart 

omhändertagande enligt 13 § LVM 

18 b § LVM Arbetsutskott  
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4.8 Beslut om att upphäva fatta 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. 

4.9 Beslut att placera den enskilde vid LVM-hem eller 

på sjukhus  

– vid omedelbart omhändertagande  

 

– efter rättens bifall till vård 

 

 

19 § LVM  

 

 

12 § LVM 

 

 

Socialsekreterare 

Enhetschef 

 

Socialsekreterare 

Andra viktiga beslut är redan fattade innan 

beslut om 19 § LVM 

4.10 Samråd och planering av vården 26 och 28 §§ LVM Enhetschef IFO 

Socialsekreterare 

 

4.11 Beslut att begära polishandräckning för att 

genomföra beslut om vård eller omhändertagande 

med stöd av LVU eller LVM  

43 § P 2 LVU 

45 § P 2 LVM 

 

Socialchef        

Enhetschef IFO 

Socialjour 

 

4.12 Beslut att begära polishandräckning för att 

genomföra läkarundersökning 

45 § P 1 LVM Nämndens ordf. och 

nämndens vice ordf. 

Socialchef  

Enhetschef IFO  

Socialjour 

Delegationsförbud råder ej. 

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

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

Socialsekreterare  

Enhetschef IFO 

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.  

5.2 Beslut enligt Föräldrabalken 

 

6 kap 13 a § FB Enhetschef IFO  

5.3 Beslut om att inleda utredning om fastställande av 

faderskap när dom eller bekräftelse finns och 

faderskapet kan ifrågasättas 

2 kap. 1 § FB Enhetschef IFO  

5.4 Beslut om att återuppta nedlagd utredning 

 

2 kap. 1 § FB Enhetschef IFO  
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5.5 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 Beslut att ej påbörja utredning eller att lägga 

ned en påbörjad utredning fattas av social- 

nämnden. 

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

6 § 2 st. FB 

Socialsekreterare  

5.7 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 Se cirkulär 1998:174. 

5.8 Beslut att ej godkänna föräldrars avtal om vårdnad 

boende och umgänge 

6 kap. 6 §, 14 a §,  

2 st., 15 § 

Enhetschef IFO Beslutet kan ej överklagas. 

5.9 Lämnande av upplysningar till tingsrätt i vårdnads- 

boende- och umgängesmål 

6 kap. 19 § FB Socialsekreterare  

5.10 Beslut att utse utredare i vårdnads- och 

umgängesärenden 

6 kap. 19 § 2 st. 

FB 

Enhetschef IFO  

5.11 Lämnande av upplysningar inför interimiskt beslut 

i tingsrätt beträffande vårdnad, boende eller 

umgänge 

6 kap. 20 § FB Socialsekreterare  

5.12 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. 

5.13 Beslut om att inge stämningsansökan till 

Tingsrätten om överflyttning av vårdnad  

6 kap. 8a § FB Arbetsutskott  

6 Övrigt     
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6.1 Anmälan till överförmyndarnämnden om behov av 

god man/förvaltare 

5 kap. 3 § SoF  

15 § 6 LSS 

Biståndshandläggare 

LSS-handläggare 

Socialsekreterare 

Enhetschef 

 

6.2 Anmälan till överförmyndarnämnden om att behov 

av förvaltare inte längre föreligger 

5 kap. 3 § SoF  

15 § 6 LSS 

Biståndshandläggare  

LSS-handläggare 

Socialsekreterare 

Enhetschef 

 

6.3 Beslut om anmälan till överförmyndarnämnden om 

förhållanden betr. förvaltningen av underårigs 

egendom 

5 kap. 3 § SoF Enhetschef IFO Avser all slags egendom och inkomster 

inklusive tilläggspension. 

6.4 Beslut om framställning till Försäkringskassa om 

ändring av betalningsmottagare för allmänt 

barnbidrag när barn är placerade utom hemmet 

4 § 3 st. resp. 7 § 

Lag om allmänt 

barnbidrag 

Socialsekreterare  

6.5 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  

6.6.5 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  

AssistentAssistent  

6.7 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  

6.8 Beslut om ersättning till familjehem (arvode och 

omkostnadsersättning) 

- enligt SKL: s rekomendationer 

 

- över SKL: s rekomendationer 

  

Enhetschef IFO/LSS 

Socialsekreterare  

Arbetsutskott 

 

Uppdraget ska regleras genom avtal med 

familjehemmet.  

Se aktuellt cirkulär från SKL. 
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6.9 Beslut om arvode och omkostnadsersättning till 

kontaktperson/-familj 

- enligt SKL: s rekomendationer 

 

 Socialsekreterare  

Enhetschef IFO/LSS 

 

Uppdraget ska regleras genom avtal.  

Se aktuellt cirkulär från SKL. 

6.10 Parboende 

 

4 kap. 1 och 1c §§ 

SoL 

Biståndshandläggare  

LSS-handläggare 

 

6.11 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 

 

7 Dataskyddsförordningen (2016:679, GDPR) 

7.1 Teckna personuppgiftsbiträdesavtal  

 

GDPR Förvaltningschef Gäller från och med 25 maj 2018 

7.2 Utse dataskyddsombud   GDPR Art 37.1 Förvaltningschef Gäller från och med 25 maj 2018 

7.3 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  

7.4 Beslut att förlänga tiden för tillhandahållande av 

information till den registrerade vid komplicerad 

begäran, max. ytterligare 2 månader.  

GDPR Art 12.3 Förvaltningschef  

7.5 Beslut att inte vidta åtgärder med anledning av den 

registrerades begäran 

GDPR Art 12.4 Förvaltningschef  

7.6 Beslut att vägra rättelse eller komplettering av den 

registrerades personuppgifter.  

GDPR Art 16 Förvaltningschef  

7.8 Beslut att vägra den registrerades begäran om 

radering (rätten att bli bortglömd). 

GDPR Art 17.1 - 3 Förvaltningschef  

7.9 Beslut att vägra den registrerade rätten till 

begränsning av behandling.  

GDPR Art 18.1-3 Förvaltningschef  
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7.10 Beslut att vägra den registrerade rätten till 

dataportabilitet.  

GDPR Art 20. 1-4 Förvaltningschef  

7.11 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  

8 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) OSL    

8.1 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 

 

 

 

 

8.2 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. 

8.3 Beslut att lämna ut uppgifter ur personregister till 

statliga myndigheter i forskningssyfte 

12 kap. 6 § SoL Socialchef  

8.4 Beslut att polisanmäla misstanke om brott rörande 

barn 

10 kap. 21 § OSL Enhetschef IFO 

Socialsekreterare med 

minst två år i tjänst 

 

8.5 Beslut om utlämnande av journaler och handlingar 

som härrör från verksamhet inom SoL och LSS 

Offentlighets- och 

Sekretesslag 

(SFS 2009:400) 

Socialchef  

8.6 Beslut om avslag om utlämnande av journaler och 

handlingar som härrör från verksamhet inom SoL 

och LSS 

Offentlighets- och 

Sekretesslag 

(SFS 2009:400) 

Socialchef  

8.7 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 
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9 Alkohollag (2010:1622) AL    

9.1 Beslut om att inleda ärende eller avsluta/avskriva 

ärende 

8 kap. 2 § AL Socialchef/Alkoholhand-

läggare 

 

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

läggare 

 

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

läggare 

 

9.4 Beslut om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap 8 kap. 2 § AL Socialchef/Alkoholhand-

läggare 

 

9.5 Beslut att avslå ansökan om sökande misslyckats 

med kunskapsprovet tre gånger 

8 kap. 2 och 4 §§ 

AL 

Socialchef/Alkoholhand-

läggare 

 

9.6 Beslut om utökat serveringstillstånd vid utvidgning 

av befintlig verksamhet  

8 kap. 2, 4, 14 och 

19 §§ AL 

Socialchef/Alkoholhand-

läggare 

 

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

läggare 

 

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

läggare 

 

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

läggare 

 

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

läggare 

 

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

läggare 

 

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

läggare 

 

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

6 § FvL 

Socialchef/Alkoholhand-

läggare 

 

9.14 Yttrande till annan myndighet 9 kap. 8 § AL  

6 § FvL 

Socialchef/Alkoholhand-

läggare 

 

9.15 Beslut om att lämna åtalsanmälan vid brott mot 

alkohollagen 

9 kap. 8 § AL 

 6 § FvL 

Socialchef/Alkoholhand-

läggare 

 

9.16 Beslut om att lämna åtalsanmälan vid övrig 

påvisad brottslighet i samband med tillsyn 

9 kap. § 8 AL 

6 § FvL 

Socialchef/Alkoholhand-

läggare 

 

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

9.18 Beslut om serveringstillstånd efter ansökan från 

konkursförvaltare 

9 kap. 12 § AL Socialchef/Alkoholhand-

läggare 

 

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

läggare 

 

9.20 Beslut om återkallelse av tillstånd då 

verksamhet/bolag upphör 

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

läggare 

 

9.21 Beslut om återkallelse på begäran av 

tillståndshavare 

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

läggare 

 

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

utskott 

 

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

läggare 

 

10 Lag (1982:636) om anordnande av visst 

automatspel 

   

10.1 Yttrande om tillstånd 3 §  Socialchef/Alkoholhand-

läggare 

 

11 Lotterilag (1994:1000)    

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

läggare 

 

12 Överklaganden, yttranden och anmälningar 

mm till domstol, åklagarmyndighet och andra 

myndigheter 

   

12.1  Beslut om att föra talan i ärenden eller mål vid 

allmän domstol eller förvaltningsdomstol 

10 kap. 2 § SoL Socialchef  

12.2  Utseende av ombud att föra nämndens talan 10 kap. 2 § SoL Socialchef 

 

 

12.3 Överklagande och yrkande om inhibition när 

Förvaltningsrätt eller Kammarrätt ändrat nämndens 

beslut och detta beslut ursprungligen fattats av 

delegaten samt avgivande av yttrande i SoL-, LVU 

och LVM-ärenden där ursprungsbeslutet fattats av 

delegat 

10 kap. 1-2 §§ 

SoL, 3 kap. 10 §, 6 

kap. 33, 34 §§ 3 

KL 

Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

Beslutet avser inte myndighetsutövning mot 

enskilda i ärende av principiell beskaffenhet 

eller annars av större vikt (jfr. RÅ 1994 ref 

67). 
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12.4 Överklagande och yrkande om inhibition när 

Förvaltningsrätt eller Kammarrätt ändrat nämndens 

beslut och detta beslut ursprungligen fattats av 

delegaten samt avgivande av yttrande i LSS-

ärenden 

27 § LSS, 6 kap. 

33, 34 §§ 3 KL 

Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

 

12.5 Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande 

till Förvaltningrätt och Kammarrätt i SoL-, LVU- 

och LVM-ärenden 

10 kap. 1-2 §§ 

SoL, 6 kap. 36 § 

KL 

Socialchef Beslutet fattat av nämnd eller utskott men 

brådska råder eller nämnd-

/utskottssammanträdet kan inte avvaktas. Se 

även vad som sägs i bilaga 1 avsnitt 9 betr. 

delegering av beslutanderätt som annars inte är 

delegerbar. 

12.6 Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande 

till Förvaltningsrätt och Kammarrätt i LSS-ärenden 

27 § LSS, 6 kap. 

36 § KL 

Socialchef  

Handläggarchef 

 

12.7 Beslut huruvida omprövning skall ske 37 § FL Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

Ny förvaltningslag (2017:900) 1 juli 2018 

12.8 Omprövning av beslut 38 § FL Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

 

Ny förvaltningslag (2017:900) 1 juli 2018 

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

ursprungsbeslutet 

 

12.10 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 

12.11 Avvisande av ombud 14 § FL Arbetsutskott Ny förvaltningslag (2017:900) 1 juli 2018 

12.12 Beslut om föreläggande 15 § FL Arbetsutskott  

12.13 Beslut gällande begäran om avgörande i ärende 12 § FL Enhetschef  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. 

12.14 Anmälan enligt Bidragsbrottslag 6 § 

Bidragsbrottslag 

Enhetschef IFO  

12.15 Yttrande till allmän domstol i brottmål 31 kap. 1 § 1 st. 

BrB 

Enhetschef IFO  

12.16 Yttrande till allmän domstol när den som begått 31 kap. 2 § 1 st. Enhetschef IFO  
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brottslig gärning kan bli föremål för LVM-vård BrB 

12.17 Yttrande till åklagare vid åtalsprövning 46 § LVM Enhetschef IFO  

12.18 Yttrande till åklagarmyndigheten 11 § LUL Enhetschef IFO  

12.19 Yttrande till åklagare med anledning av eventuell 

utredning beträffande den som är under 15 år 

31, 33 §§ LUL Enhetschef IFO  

12.20 Begäran hos åklagare om förande av bevistalan 37 § LUL Enhetschef IFO  

12.21 Anmälan om behov av offentligt biträde 3 § Lag om 

offentligt biträde 

Socialsekreterare  

12.22 Yttrande över ansökan om rättshjälp genom 

offentligt biträde samt yttrande över 

kostnadsräkning 

3 § Lag om 

offentligt biträde  

7 § Förordning om 

offentligt biträde 

Enhetschef IFO  

12.23 Yttrande enligt namnlag 45, 46 §§ Namnlag Enhetschef IFO  

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

§ Körkortsförordn 

Socialsekreterare  

12.25 Yttrande till passmyndighet vid utfärdande av pass 

utav vårdnadshavarens medgivande 

3 § 2 st. 

Passförordning 

Enhetschef  

12.26 Yttrande beträffande äktenskapsdispens 15 kap. 1 § ÄB Socialsekreterare  

12.27 Yttrande i ärenden om förordnande av god man 

eller förvaltare för någon som har fyllt 16 år 

11 kap. 16 § 2 st. 

FB 

Socialsekreterare  

12.28 Upplysningar i vapenärende  Socialsekreterare 

Enhetschef IFO 

Uppgifter får endast lämnas ut om den 

enskilde har samtyckt till det (JO 1983/84 s. 

188 f.). 

12.29 Yttrande till hemvärnet Hemvärnsförordn Enhetschef IFO  

12.30 Uppgiftslämnande till smittskyddsläkare 29 § 

Smittskyddslag 

Enhetschef IFO  

12.31 Anmälningsskyldighet enligt smittskyddslag 31 § 1 st. 

Smittskyddslag 

Enhetschef IFO  

12.32 Prövning av jävsinvändning 6 kap. 24 § KL Socialchef  

Enhetschef 

 

12.33 Dödsboanmälan 20 kap. 8 a § ÄB Biståndshandläggare 

Enhetschef IFO 

Folkbokföringsmyndighet skall underrättas om 

vem som är delegat. 
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12.34 Beslut att ordna gravsättning 5 kap. 2 § 

Begravningslag 

Enhetschef IFO Kommunen har rätt till ersättning för 

kostnaderna av dödsboet.  

12.35 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  

12.36 Beslut om polisanmälan angående brott mot den 

egna verksamheten (ekonomiskt bistånd, avgifter 

m.m.) 

12 kap. 10 § SoL  Arbetsutskott Vid brådskande ärenden arbetsledning. 

12.37 Beslut om polisanmälan angående vissa brott mot 

underårig samt vissa grövre brott 

12 kap. 10 § SoL 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. 

12.38 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. 

12.39 Yttrande till domstol vid ansökan om särskild 

avgift 

16 kap. 6a-b §§ 

SoL  

28a-b §§ LSS 

 

Arbetsutskott  

13 Yttrande/anmälan till tillsynsmyndigheten, 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO 

   

13.1 Beslut om anmälan till IVO av allvarlig skada eller 

sjukdom i samband med vård, behandling eller 

undersökning 

Patientsäkerhets-

lag (2010:659) 

MAS- medicinskt 

ansvariga sjuksköterska 

Vårdgivaren ansvarar för att lex Maria 

anmälningar görs. 

13.2 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. 

13.3 Beslut om anmälan till IVO om missförhållanden i 

enskild verksamhet 

13 kap. 5 § SoL 

24 a § LSS 

Arbetsutskott  

13.4 Beslut att ansöka hos IVO om att få överflytta 

ärende till annan kommun 

2a kap 11-12 §§ 

SoL 

Arbetsutskott  

13.5 Rapportering till Inspektionen för vård och 

omsorg, kommunfullmäktige och kommunens 

16 kap 6 f-i §§ 

SoL  

Kvalitetsutvecklare 

 

Kommunens skyldighet att till Inspektionen 

för vård och omsorg rapportera in gynnande 
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revisorer av gynnande beslut som inte blivit 

verkställda inom 3 månader samt avbrott av 

verkställighet som åter inte verkställts inom tre 

månader. 

och  

28 f -i §§ LSS  

beslut enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS som 

inte har verkställts eller avbrott av 

verkställighet inom 3 månader från 

beslut/avbrott. 

14 Hälso- och sjukvård  / Gemensam författningssamling HSLF-FS 

14.1 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) 

HSL 30 § 

SFS 2017:30 

SFS 2017:80 

Verksamhetschef HSL 

Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska 

Samtliga lagar/författningssamlingar har bytts 

ut inom HSL 

14.2 Beslut om att till Inspektionen för vård och  

omsorg (IVO) utreda och anmäla vårdskador          

eller risk för vårdskador för hälso- och sjukvårds-  

 Personal 

 

HSL 24 §  

SOSFS 2015: 12 

HSLF-FS 2017:40 

HSLF-SF 2017:41 

Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska 

Samtliga lagar/författningssamlingar har bytts 

ut inom HSL 

14.3 Beslut om delegeringsföreskrifter  HSL 24 § 

SFS 2017:80 6 § 

Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska 

Samtliga lagar/författningssamlingar har bytts 

ut inom HSL 

14.4 Beslut om att utse ansvarig sjuksköterska för 

läkemedelsförråd och läkemedelsrekvisition inom 

särskilda boendeformer samt hemsjukvård  

HSL 24 § 

SFS 2017:80 6 § 

Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska 

Samtliga lagar/författningssamlingar har bytts 

ut inom HSL 

14.5 Beslut om att säkerställa användning och hantering 

delegation angående operativa hantering av 

medicintekniska produkter  

SOSFS 2008: 1 

HSLF-FS 2017:27 

Verksamhetschef HSL I samråd med MAS 

Samtliga lagar/författningssamlingar har bytts 

ut inom HSL 

14.6 Beslut om utlämning av journalhandling SOSFS 2008:14 

HSLF-FS 2016-40 

Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska 

Samtliga lagar/författningssamlingar har bytts 

ut inom HSL 

15 Socialjour    

15.1 Beslut att polisanmäla misstanke om brott rörande 

barn 
10 kap 21 § OSL 

 

Socialjour  

15.2 Beslut i fråga om: försörjningsstöd 

enligt norm + 10 %. 

4 kap 1 § SoL Socialjour  
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15.3 Beslut i fråga om övrigt bistånd upp till 10 % av 

basbelopp 

4 kap 1 § SoL Socialjour  

15.4 Beslut om förvaltningens egna boenden 4 kap 1 § SoL Socialjour  

15.5 Beslut om att utredning ska inledas 11 kap 1 § SoL Socialjour  

15.6 Beslut om att utredning ej ska inledas 11 kap 1 § SoL Socialjour  

15.7 Beslut om tillfällig placering i enskilt hem 4 kap 1 § SoL Socialjour  

15.8 Beslut om akut placering i HVB 4 kap 1 § SoL Socialjour  

 Socialjour, Lag om särskilda bestämmelser för 

vård av unga, LVU 

   

15.9 Beslut om ansökan till FR 

om vård enligt LVU 

4 § LVU Myndighets utskott  

15.10 Beslut om omedelbart omhändertagande 6 § LVU Myndighets utskott  

15.11 Beslut om omedelbart omhändertagande 6 § LVU Ordförande  

15.12 Begäran om förlängd utredningstid vid LVU § 6 8 § LVU Ordförande  

15.13 Beslut om att omedelbart omhändertagande ska 

upphöra 

9 § LVU Ordförande Vid eget § 6 beslut 

15.14 Beslut om hur vården ska ordnas och om var den 

unge ska vistas 

11 § 1, 2 st LVU Myndighets utskott  

15.15 Beslut om hur vården ska ordnas och om var den 

unge ska vistas 

11 § 3 st LVU Ordförande  

15.16 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  

15.17 Övervägande av vård med stöd av § 2 LVU 13 § 1 st LVU Myndighets utskott  

15.18 Övervägande av vårdnadsöverflyttning 13 § 3 st LVU Myndighets utskott  

15.19 Omprövning av vård med stöd av § 3 LVU 13 § 2 st LVU Myndighets utskott  

15.20 Beslut om rätt till umgänge eller beslut om att 14 § 2 st LVU Myndighets utskott  
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vistelseort ej ska röjas för vårdnadshavare 

15.21 Beslut om rätt till umgänge eller beslut om att 

vistelseort ej ska röjas för vårdnadshavare 

14 § 2 st LVU Ordförande  

15.22 Övervägande av beslut beträffande umgänge eller 

hemlighållande av vistelseort 

14 § 3 st LVU Myndighets utskott  

15.23 Beslut om att vård  

enligt LVU ska upphöra 

21 § LVU Myndighets utskott  

15.24 Beslut om kontaktperson 

eller om deltagande i öppenvårdsbehandling 

22 § 1 o 2 LVU Myndighets utskott  

15.25 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 

 

15.26 Ansökan hos Förvaltningsätten 

om flyttningsförbud 

24 § LVU Myndighets utskott  

15.27 Övervägande av om flyttningsförbud fortfarande 

behövs 

26 § LVU Myndighets utskott  

15.28 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § LVU Myndighets utskott  

15.29 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § LVU Ordförande  

15.30 Beslut om att tillfälligt flyttningsförbud ska 

upphöra 

30 § 2 st LVU Myndighets utskott  

15.31 Beslut om den unges umgänge med 

vårdnadshavare efter beslut flyttningsförbud eller 

tillfälligt flyttningsförbud. 

31 § LVU Myndighets utskott  

15.32 Beslut om läkarundersökning, utseende av läkare 

samt bestämmande av plats för läkarundersökning 

32 § LVU Ordförande  

15.33 Beslut om biträde av polis 

för att genomföra läkarundersökning 
43 § 1 st LVU Myndighets utskott  

15.34 Beslut om biträde av polis för 

att genomföra läkarundersökning 
43 § 1 st LVU Ordförande  
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15.35 Beslut om att begära biträde av polis för att 

genomföra beslut om vård eller omhändertagande 

 

43 § 2 st LVU Socialjour 

 

Tjänsteman ingående i 

jouren 

 

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

15.36 Beslut om att inleda utredning då man fått 

kännedom om att det kan finnas skäl att bereda 

någon tvångsvård 

7 § LVM Socialjour  

15.37 Beslut om att inledd utredning ska läggas ned 7 § LVM Enhetschef  

15.38 Beslut om läkarundersökning samt utse läkare för 

undersökning 
9 § LVM Socialjour  

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

15.40 Beslut om omedelbart omhändertagande av 

missbrukare 
13 § LVM Myndighets utskott  

15.41 Beslut om omedelbart omhändertagande av 

missbrukare 

13 § LVM Ordförande 

 

Kompletterande beslutsrätt 

15.42 Beslut om upphävande av omedelbart 

omhändertagande 

18 b § LVM Myndighets 

utskott 

Ordförande 

 

15.43 Samråd och planering av vården 26, 28 §§ LVM Företrädare i domstol  

15.44 Beslut om begäran av biträde av polis för 

genomförande av läkarundersökning 

45 § 1 st LVM Socialjour  

15.45 Beslut om begäran om biträde 

av polis för inställelse till vårdinstitution 

45 § 2 st LVM Socialjour  
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

 Ekonomiärenden 

 

Beslutsattestanter och ersättare 

  

 

Socialchef 

 

 Omfördelning av budgetanslag mellan ansvar och 

verksamhet 

 Socialchef efter 

erfoderligt samråd 

 

 Omfördelning av budgetanslag från drift- till 

investeringsbudget 

 

 

 

 

 Ordförande  
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Socialnämndens delegeringar i personalärenden 

Nr Ärende Delegat Anmärkning 

 Tillsvidareanställning Chef  

 Ledighet mer än 6 månader- icke lagstadgad Socialchef Samråd med personalchef. 

 Kollektivavtal 

 

KS ordförande  

 Arb.givareföreträdare i förhandling enl. MBL §§ 11 

och 12 och i information enl. MBL § 19 

Chef  

 Arbetsgivarföreträdare i förhandling enl.. MBL § 14 Personalchef  

 Lön vid nyanställning Chef V.b. samråd med 

personalchef. 

 Disciplinärenden, uppsägningar och avskedanden Socialchef Samråd med personalchef. 

Förhandlingsskyldighet 

föreligger 

 Innehav av bisyssla Chef  

 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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Nr Ärende Delegat Anmärkning 

 Förteckning över personalärenden som är av 

verkställighetsnatur 

  

 Kurser/konferenser 
Deltagande i kurser 

 

Förtroendevalda i Socialnämnden 

 

Chef 

 

Ordförande i SN 

 

 

 

Orförande beslutar även för 

egen del. 

 Anställning 

Vikariat på arbetsledande tjänster 

 

Vikariat på övriga tjänser 

 

Socialchef 

 

Chef 

 

I samråd med berörd facklig 

organisation. 

 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. 
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 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 
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Förteckning över personalärenden som är av verkställighetsnatur 

 

Nr Ärende Delegat Anmärkning 

 Tidsbegränsad anställning Chef  

 Enledigande på den anställdes egen begäran Chef  

 Förkortad uppsägningstid Chef  

 Utfärda intyg/betyg över tjänstgöring Chef  

 Underrättelse och varsel om att tidsbegränsad 

anställning upphör 

Chef  

 Godkännande till pensionsmyndighet om utfärdande av 

pensionsbrev/besked 

Personalkonsult  

 Arbetstidsförläggning i enskilt fall Chef Vid betyande förändring 

krävs samverkan med facklig 

part. 

 Attest av tjänstgöringsrapport och reseräkning Chef  

 Övertid Chef Endast vid beordran. 

 Lön vid fackligt arbete inom socialnämndens 

verksamhetsområde 

Chef  

 Lön vid kommunövergripande fackligt arbete samt lön 

vid facklig utbildning 

Personalchef  

 Arbetshjälpmedel t ex teminalglasögon Chef  

 Omdisponering av personal Chef  

 Bilavtal Chef  
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Besluts- och delegationsförteckning inom socialtjänst 
gällande socialjour 

 

I kommunallagen stadgas att kommunal nämnd ska bedriva verksamheten i enlighet med de mål och 

riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Fullmäktige ska 

utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.  

 

Enligt kommunallagen får nämnd uppdra åt utskott, åt ledamot eller ersättare eller åt anställd hos 

kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, dock får 

beslutanderätten ej delegeras i följande slag av ärenden:  

- ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.  

- framställning eller yttrande till fullmäktige liksom yttranden med anledning  

  av att beslut av nämnden i dess helhet har överklagats.  

- ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 

  beskaffenhet eller annars av större vikt.  

- ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden  

- ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 

 

Följande generella principer har iakttagits vid besluts- och delegationsförteckningens upprättande: 

Ärenden av rutinkaraktär och ärenden där beslutsfattandet följer fastlagda  

riktlinjer ska ej belasta nämndens sammanträden. 

Beslutsrätten läggs i stor utsträckning på handläggarnivå, vilket garanterar 

att beslutsfattaren är väl insatt i ärendet. Ansvaret för korrekt handläggning  

läggs därmed på handläggaren. 

Handläggare i socialjouren är särskilt förordnade att besluta enligt 43 § 2 st LVU.   

Förteckningen innehåller också information om beslutsnivåer i ärenden enligt Lagen med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). 

 

Utöver delegering finns i LVU och LVM en kompletterande beslutsrätt. Till skillnad mot beslutanderätt 

genom delegering är den kompletterande beslutanderätten endast avsedd att användas när beslut inte går 

att avvakta. 

 

 

 

 

Beslut att polisanmäla misstanke om 

brott rörande barn 

10 kap 21 § OSL 

 

Socialjour  

    

Beslut i fråga om: försörjningsstöd 

enligt norm + 10 %. 

 

4 kap 1 § SoL 

 

Socialjour  

    

Beslut i fråga om övrigt bistånd upp 

till 10 % av basbelopp 

4 kap 1 § SoL Socialjour  

    

Beslut om förvaltningens egna 

boenden  

4 kap 1 § SoL Socialjour  

    

Beslut om att utredning ska inledas 11 kap 1 § SoL Socialjour  

    

Beslut om att utredning ej ska 

inledas 

11 kap 1 § SoL Socialjour  

    

    

    



    

 

 

Beslut om tillfällig placering i 

enskilt hem 

4 kap 1 § SoL Socialjour  

    

Beslut om akut placering i HVB 4 kap 1 § SoL Socialjour  

    

Lag om särskilda bestämmelser för vård 
av unga, LVU 

    

Beslut om ansökan till FR 

om vård enligt LVU 

4 § LVU  

Myndighets 

utskott 

 

    

Beslut om omedelbart 

omhändertagande 

6 § LVU Myndighets 

utskott 

 

    

Beslut om omedelbart 

omhändertagande 

 6 § LVU Ordförande 

 

 

    

Begäran om förlängd utredningstid 

vid LVU § 6 

8 § LVU Ordförande 

 

 

    

Beslut om att omedelbart 

omhändertagande ska upphöra 

9 § LVU Ordförande 

 

Vid eget § 6  

beslut 

    

Beslut om hur vården ska ordnas och 

om var den unge 

ska vistas 

11 § 1, 2 st LVU Myndighets 

utskott 

 

    

Beslut om hur vården ska ordnas och 

om var den unge ska vistas 

11 § 3 st LVU Ordförande 

 

 

    

Beslut rörande den unges förhåll-

anden i den mån beslutet ej är att 

hänföra till § 11,l:a och 2 st LVU 

11 § 4 st LVU Socialjour  

    

Övervägande av vård 

med stöd av § 2 LVU  

13 § 1 st LVU Myndighets 

utskott 

 

    

Övervägande av 

vårdnadsöverflyttning 

13 § 3 st LVU Myndighets 

utskott 

 

    

Omprövning av vård 

med stöd av § 3 LVU 

13 § 2 st LVU Myndighets 

utskott 

 

    

Beslut om rätt till umgänge eller 

beslut om att vistelseort ej ska röjas 

för vårdnadshavare 

14 § 2 st LVU 

 

Myndighets 

utskott 

 

    

Beslut om rätt till umgänge eller 

beslut om att vistelseort ej ska röjas 

för vårdnadshavare 

14 § 2 st LVU 

 

Ordförande 

 

 

    



    

 

 

Övervägande av beslut beträffande 

umgänge eller hemlighållande av 

vistelseort 

14 § 3 st LVU Myndighets 

utskott 

 

    

Beslut om att vård  

enligt LVU ska upphöra 

21 § LVU Myndighets 

utskott 

 

    

Beslut om kontaktperson 

eller om deltagande i 

öppenvårdsbehandling 

22 § 1 o 2 LVU Myndighets 

utskott 

 

    

Beslut om att utse och om 

entledigande av kontaktperson vid 

nämndbeslut om regelbunden kontakt 

med särskilt utsedd kontaktman 

22 § 1 o 2 LVU Socialsekr.Barnse

kr. 

Familjeenheten 

UVG 

 

    

Ansökan hos Förvaltningsätten 

om flyttningsförbud 

24 § LVU Myndighets 

utskott 

 

    

Övervägande av om flyttningsförbud 

fortfarande behövs 

26 § LVU Myndighets 

utskott 

 

    

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § LVU Myndighets 

utskott 

 

    

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § LVU Ordförande 

 

 

    

Beslut om att tillfälligt 

flyttningsförbud ska upphöra 

30 § 2 st LVU Myndighets 

Utskott 

 

 

    

Beslut om den unges umgänge med 

vårdnadshavare efter beslut 

flyttningsförbud eller tillfälligt 

flyttningsförbud. 

31 § LVU Myndighets 

utskott 

 

 

 

 

   

Beslut om läkarundersökning, 

utseende av läkare samt 

bestämmande av plats för 

läkarundersökning 

32 § LVU Ordförande 

 

 

    

Beslut om biträde av polis 

för att genomföra läkarundersökning 

43 § 1 st LVU Myndighets 

utskott 

 

    

Beslut om biträde av polis för 

att genomföra läkarundersökning 

43 § 1 st LVU Ordförande 

 

 

    

Beslut om att begära biträde av polis 

för att genomföra beslut om vård 

eller omhändertagande 

 

43 § 2 st LVU Socialjour 

 

tjänsteman 

ingående i jouren 

Socialjouren 

 Anna Sääf 
Vikström 



    

 

 

 Robert 
Larsson 

 Birgitta 
Edsmyr-
Eriksson 

 Ingela 
Kernehed 

 Marie-
Louise 
Östling 

 Carina 
Jakobsso
n 

 Laila 
Eriksson 
Wigg 

 

 

Lag om vård av missbrukare i vissa fall, 
LVM 

Beslut om att inleda utredning 

då man fått kännedom om att det kan 

finnas skäl att bereda någon 

tvångsvård 

 7 § LVM Socialjour  

    

Beslut om att inledd utredning ska 

läggas ned 

 7 § LVM Enhetschef  

    

Beslut om läkarundersökning samt 

utse läkare för undersökning 

9 § LVM Socialjour 

 

 

    

Beslut om att ansöka om tvångsvård 

enligt LVM 

11 § LVM Myndighets 

utskott 

 

    

Beslut om omedelbart omhänder-

tagande av missbrukare 

13 § LVM Myndighets 

utskott 

 

    

Beslut om omedelbart omhänder-

tagande av missbrukare 

13 § LVM Ordförande 

 

Kompletterande 

beslutsrätt 

Beslut om upphävande av 

omedelbart omhändertagande 

18 b § LVM Myndighets 

utskott 

Ordförande  

 

Samråd och planering av vården 26, 28 §§ LVM Företrädare i 

domstol 

 

    

Beslut om begäran av biträde av 

polis för genomförande av 

läkarundersökning 

45 § 1 st LVM Socialjour  

    

Beslut om begäran om biträde 

av polis för inställelse till 

vårdinstitution 

45 § 2 st LVM Socialjour  

 



    

 

 

 

 

Socialjouren 

 Anna Sääf Vikström 

 Robert Larsson 

 Birgitta Edsmyr-Eriksson 

 Ingela Kernehed 

 Marie-Louise Östling 

 Carina Jakobsson 

 Laila Eriksson Wigg 
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Johanna Sandelin Eriksson 0297-555 26 
Johanna.sandelin_eriksson@ockelbo.se 
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 Socialnämnden 

 

Attestförteckning 

Förslag till beslut 

Att Socialnämnden godkänner den reviderade attestförteckningen.     

                 

Sammanfattning av ärendet 

Vid förändring av attestanter inom Socialförvaltningen ska upprättad 

attestförteckning revideras.  

Då förändringar på chefsbefattningar har skett sedan attestförteckning 2019 

upprättades, behöver den nu revideras.    

                   

Beslutsunderlag 

Reviderad attestförteckning.                        

Johanna Sandelin Eriksson 

Ekonom 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 

Ekonomienheten 
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2019-02-11 
Referens 

SOC 2019/00055  
 

  

 

 Socialnämnden 

 

Rapporter/Information/Övriga frågor 

 

 Information – Arbetstidsavtal            Monica Wåhlström, 

    Liselotte Kling, 

 

 Presentation – Bysjöstrand                     Liselott Kling,  

 

 Återrapportering SN § 16/2018 –           Åke Lamm, Sofia Lindstrand 

Extra jobbstimulans vid timanställning  

i socialt företag. 

 

 Presentation – LSS/Socialpsykiatri         Kristina Bird Kouva 

 

 Genomgång av Socialnämndens  

arbetsutskotts protokoll 2019-02-07            

 

                         

                          

 

 

  

 


