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Handläggare 
Ulrika Brugård 
Socialt ansvarig samordnare 

Tjänsteskrivelse 
2020-05-08 

Diarienummer 
SN-2019/382 

   
 

Socialnämnden 

Avtals- och verksamhetsuppföljning av Attendo AB, LOV hemtjänst 
Förslag till beslut 
Attendo AB ska skriftligen och muntligen redovisa hur de avser att arbeta med de krav på 
åtgärder och utvecklingsområden som presenteras i rapporten, vid socialnämndens 
sammanträde i september 2020.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Avtals- och verksamhetsuppföljning har, under våren 2020, genomförts av hemtjänstverksam-
heten Attendo AB, som drivs enligt avtal med Knivsta kommun utifrån LOV. Uppföljningen har 
genomförts av Kvalitets- och utvecklingsavdelningen inom Vård- och omsorgskontoret. 
 
Vid uppföljningen har både styrkor och brister i kvaliteten identifierats, flera delar fungerar bra 
och följer avtalet med Knivsta kommun, medan andra delar har brister som måste åtgärdas. 
Det som fungerar särskilt bra är en hög personalkontinuitet för kunden och en låg personal-
omsättning inom verksamheten. Stor del av personalen har lång erfarenhet från verksamhets-
området. Ledningssystem och uppföljning av verksamheten finns. Utvecklingsområden och 
åtgärdspunkter handlar framförallt om dokumentation, genomförandeplaner, andelen under-
sköterskor samt följsamhet till rutiner. 
 
Bakgrund 
Socialnämnden har ett ansvar att säkerställa att verksamheten har en god kvalitet. Ansvaret 
gäller både för verksamhet i egen regi och de externa som kommunen har avtal med. Social-
nämnden har ett ansvar att se till att samtliga utförare bedriver sin verksamhet i enlighet med 
gällande lagstiftning och utifrån ingångna avtal.  
 
Socialnämnden har beslutat om en modell för uppföljning och kontroll av kvalitet inom upp-
handlad och kundvalsstyrd verksamhet. Samma modell gäller för kommunens egna verk-
samheter (egen regi). Uppföljningen sker enligt, av socialnämnden, fastlagd uppföljningsplan 
och ingår i den interna kontrollen. 
 
Åtgärdskrav och utvecklingsområden 
Utifrån uppföljningen har det identifierats sådant som måste åtgärdas och möjliga utvecklings-
områden. Verksamheten ska ta fram en plan för hur de avser att arbeta med de krav på åtgär-
der och utvecklingsområden som presenteras. Det är ledningen för Vård- och omsorgskon-
toret, som ansvarar för att godkänna innehållet i åtgärdsplanen, innan den lämnas vidare till 
socialnämnden. Det är nämnden som avgör när åtgärdsplanen ska redovisas för nämnden, 
både muntligt och skriftligt.  
För att följa avtalet med Knivsta kommun krävs att Attendo AB genomför åtgärder gällande de 
åtgärdsområden som lyfts i kapitel 10 i rapporten och även finns i förteckning nedan.  
I samband med avtalsuppföljningen har även några utvecklingsområden uppmärksammats. 
Dessa är inte ett krav enligt avtal och måste inte åtgärdas, men kan bidra till en högre kvalitet 
i verksamheten. 
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 Krav på åtgärder Förslag på utveck-

lingsområde 
Mål Säkerställ att verksamheten är väl insatt i kommunens 

mål för verksamheten och kvalitetskrav, samt gällande 
rutiner, riktlinjer och avtal. 

Ange måluppfyllelse i 
verksamhets-
berättelse   

Arbetssätt 
Metoder 
Bemötande 

Säkerställer att verksamheten är väl insatt i att 
hemtjänstbeslut utgår från behov som ska tillgodoses, 
samt att de utför insatsen på sådant sätt att man hinner 
utföra vad insatsen är avsedd till. 

 

Dokumentati
on 
Informations- 
överföring 

Säkerställ att verksamheten använder det gemensamma 
verksamhetssystemet för dokumentation.t 

 
Säkerställ att verksamhetssystemet fungerar och används 
enligt avtal och förfrågningsunderlag. 
 
Säkerställ att samtlig personal har åtkomst till journalen 
och dokumenterar fortlöpande i sin arbetsvardag. 
Verksamheten behöver skapa förutsättningar för 
dokumentation och därmed säkra brukarnas trygghet.  

 

Genomföran
de-planer 

Säkerställ att genomförandeplanerna innehåller de 
kravställda uppgifterna. 
 
Uppdatera rutin, checklista och mall för genomförande-
planer så att de helt och hållet stämmer överens med de 
allmänna råden, samt att de överensstämmer med 
varandra.  

 

Arbetsmiljö 
Personalfråg
or 

 Möjliggör att alla kan 
rapportera tillbud och 
arbetsskador och ta 
del av ärendet.  

Risksituation
er brand 
Hot och våld 

Ta fram en krisplan  
 
Säkerställ att rutiner är väl kända i hela verksamheten.  

Brandutbildning 
Hot- och vålds-
utbildning  

Kompetens  Ta fram individuella 
kompetens- och 
utvecklingsplaner.  
 
Öka andelen 
undersköterskor.  
 
Öka andelen 
tillsvidareanställ-
ningar bland 
undersköterskor. 

Samverkan Säkerställ att rutin kring mottagande av 
uppdrag/beställning, kvittens och delning av 
genomförandeplan följer krav i förfrågningsunderlag. 

Samverkansrutinerm
med Biståndsenheten 
ses över. 

Systematiskt 
kvalitetsarbete 

Säkerställ att synpunkter, klagomål, avvikelser och lex 
Sarah uppmärksammas och registreras. 
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Hälso- och sjukvårdsavvikelse rapporteras och utreds 
särskilt på avvikelseblankett när verksamhetssystemet 
inte är tillgängligt.  
https://knivsta.se/stod-och-omsorg/halso--och-
sjukvard/riktlinjer-mas-och-mar 

Basala 
hygienrutiner 
och 
klädregler 

Säkerställ att de länsgemensamma basala 
hygienrutinerna följs. 
https://www.akademiska.se/for-
vardgivare/sektioner/Vardhygien/kommunal-vard/ 

 

Kontakt med 
leg.personal 

Säkerställ att medarbetare kontaktar leg.personal utan att 
gå via chefer först, särskilt vid försämrat hälsotillstånd och 
fallincidenter. Använd SBAR. 

 

Dokumenta-  
tion HSL 

Säkerställ korrekt hantering av dokumentationsskyldig-
heten för medarbetare. Försämrat hälsotillstånd, 
kontakter med leg. personal inklusive fallincidenter och 
avvikelser ska dokumenteras dygnet runt i ”Händelser av 
vikt” i den sociala dokumentationen. Denna 
dokumentation ska kunna delges berörd leg. personal.  

 

VIS Gällande samverkansriktlinjer och rutiner som berör 
verksamheten ska vara kända av ledningen och 
väsentliga rutiner ska implementeras hos medarbetare. 
Detta gäller såväl länsövergripande som lokalt fastställda. 
https://www.regionuppsala.se/sv/Extranat/Samarbetsproje
kt/Vard-i-samverkan/Test/ 
https://www.regionuppsala.se/sv/Extranat/Samarbetsproje
kt/Vard-i-samverkan/ViS-dokument-lokalt-
faststallda/Knivsta-kommun/  

 

 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig 
budgetram. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Rapport: Avtals- och verksamhetsuppföljning av Attendo AB, hemtjänst LOV 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten  
Socialchef 
Attendo AB 
Kvalitets- och utvecklingschef  
Socialt ansvarig samordnare 
MAS 
 
 
 
Catrin Josephson  
Socialchef 

https://knivsta.se/stod-och-omsorg/halso--och-sjukvard/riktlinjer-mas-och-mar
https://knivsta.se/stod-och-omsorg/halso--och-sjukvard/riktlinjer-mas-och-mar
https://www.akademiska.se/for-vardgivare/sektioner/Vardhygien/kommunal-vard/
https://www.akademiska.se/for-vardgivare/sektioner/Vardhygien/kommunal-vard/
https://www.regionuppsala.se/sv/Extranat/Samarbetsprojekt/Vard-i-samverkan/Test/
https://www.regionuppsala.se/sv/Extranat/Samarbetsprojekt/Vard-i-samverkan/Test/
https://www.regionuppsala.se/sv/Extranat/Samarbetsprojekt/Vard-i-samverkan/ViS-dokument-lokalt-faststallda/Knivsta-kommun/
https://www.regionuppsala.se/sv/Extranat/Samarbetsprojekt/Vard-i-samverkan/ViS-dokument-lokalt-faststallda/Knivsta-kommun/
https://www.regionuppsala.se/sv/Extranat/Samarbetsprojekt/Vard-i-samverkan/ViS-dokument-lokalt-faststallda/Knivsta-kommun/
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej X 

 
Förklara oavsett svar. 

Ärendet gäller uppföljning av kvalitet inom hemtjänstverksamhet. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
 
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
 
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej X 
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument X 
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



 SN-2019/382 

  

 

 
 

 

 

 

Avtals- och verksamhetsuppföljning av  
Attendo Knivsta hemtjänst LOV 

  
Knivsta kommun 
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VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 
 

1. Sammanfattning  
Avtals- och verksamhetsuppföljning har genomförts av hemtjänstverksamheten Attendo Knivsta, som 
drivs av Attendo Sverige AB enligt avtal med Knivsta kommun utifrån LOV1. Uppföljningen har 
genomförts av Kvalitets- och utvecklingsavdelningen inom Vård- och omsorgskontoret, kvalitets- och 
utvecklingschef (KUC) Marja Hedin, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Susanne Ahlman och 
socialt ansvarig samordnare (SAS) Ulrika Brugård. Förvaltningsekonom Ekaterina Widén har granskat 
Attendos ekonomiska förhållanden med Knivsta kommun. 
 
Uppföljningen bygger på granskning av styrdokument, rutiner och övriga dokument som används inom 
verksamheten, enkät som verksamhetsledningen svarat på, enkät som skickats till Biståndsenheten i 
Knivsta kommun, samt på intervjuer med personal och ledning. Bedömningen görs utifrån enhetens 
dokument, gällande lagstiftning, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd och verksamhetetens 
avtal med Knivsta kommun.2  
 
Vid uppföljningen har både styrkor och brister i kvaliteten identifierats. Flera delar fungerar bra och 
följer avtalet med Knivsta kommun, medan andra delar har brister som måste åtgärdas.  Det som funge-
rar särskilt bra är en hög personalkontinuitet för kunden3 och en låg personalomsättning inom verksam-
heten. Stor del av personalen har lång erfarenhet från verksamhetsområdet. Ledningssystem och 
uppföljning av verksamheten finns.  
Utvecklingsområden och åtgärdspunkter har dock identifieras och dessa handlar framförallt om 

 dokumentation, både dokumentation i personakt liksom avvikelser och andra händelser 
 genomförandeplaner 
 andelen undersköterskor  
 följsamhet till rutiner. 

Utvecklingsområden och åtgärdspunkter redovisas under avsnitt 10.  
 

2. Bakgrund  
Inom socialnämndens ansvarsområde utförs vissa delar av verksamheten i egen regi och andra delar av 
externa utförare. Socialnämnden har ett ansvar att se till att samtliga verksamheter inom nämndens 
ansvarsområde bedriver sin verksamhet i enlighet med gällande lagstiftning, uppdrag och utifrån 
ingångna avtal. Socialnämnden har beslutat om en modell för uppföljning och kontroll av kvalitet inom 
upphandlad och kundvalsstyrd verksamhet. Samma modell gäller för kommunens egna verksamheter 
och uppföljningen sker enligt en plan som fastslagits av socialnämnden. 
 

                                                           
1 Lag (2008:962) om valfrihetssystem 
2 Socialtjänstlag (2001:453), hälso- och sjukvårdslag (2017:30), arbetsmiljölag (1977:1160), Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:12) om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens 
omsorg om äldre, Avtal mellan 1:a hemtjänstkompaniet och Knivsta kommun, SN 2017/62.  
3 Attendo Knivsta använder begreppet kund, istället för brukare, varför begreppet kund används i denna rapport. 
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I modellen för uppföljning som socialnämnden beslutat om ingår det att den uppföljda verksamheten, 
utifrån identifierade åtgärdspunkter och utvecklingsområden i rapporten, tar fram en åtgärdsplan. 
Ledningen för Attendo Knivsta ansvarar för att åtgärdsplanen redovisas muntligt och skriftligt för 
socialnämnden. Socialnämnden beslutar om när redovisningen av åtgärdsplanen ska ske.  
 

3. Syfte 
Uppföljningen syftar till att bedöma hur väl Attendo Knivsta arbetar med verksamhetsutveckling, 
brukarfokus och utför sitt uppdrag  i enlighet med det ingångna avtalet med Knivsta kommun samt i 
enlighet med gällande lagstiftning och författningar.4  
 

4. Genomförande och metod  
Denna uppföljning har genomförts av Kvalitets- och utvecklingsavdelningen inom Vård- och om-
sorgskontoret, kvalitets- och utvecklingschef (KUC) Marja Hedin, medicinskt ansvarig sjuksköterska 
(MAS) Susanne Ahlman och socialt ansvarig samordnare (SAS) Ulrika Brugård, i rapporten kallad 
uppföljningsgruppen. Planering och genomförande har skett gemensamt i uppföljningsgruppen. MAS 
har ansvarat för att följa upp verksamhetens arbete inom ramen för HSL5. KUC och SAS har ansvarat 
för övriga delar. SAS har haft huvudansvaret för att återkoppla och skriva rapporten.   
 
Inför uppföljningen begärdes relevanta dokument in från verksamheten, såsom av ledningen ifylld enkät 
om verksamheten, verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, ledningssystem, brukarenkät, rutinbeskriv-
ningar samt avidentifierade genomförandeplaner. Biståndshandläggare vid Biståndsenheten besvarade 
en enkät om Attendo Knivstas verksamhet.  
 
Uppföljningsgruppen intervjuade Attendo Knivstas ledning och medarbetare under februari 2020. 
Intervjuerna fokuserade på krav i gällande avtal för utförande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihet6.  
Vid intervjutillfället med ledningen deltog verksamhetschef och biträdande regionchef. Vid intervju-
tillfället med personalen deltog hemtjänstpersonal och planeringsledare, den senare ansvarar för den 
dagliga driften tillsammans med verksamhetschefen Att person i ledande funktion deltar i intervju med 
hemtjänstpersonal kan bidra till att medarbetare upplever sig ha mindre möjlighet att uttrycka sig fritt.  
 
Både ledning och personal har fått möjlighet att sakgranska anteckningarna från den intervju de själva 
var med i innan rapporten sammanställdes. Utförarens verksamhetschef har fått möjlighet att fakta-
granska rapporten innan den slutfördes och skickades vidare till socialnämnden. Rapporten ska sedan 
redovisas för Attendo Knivsta, socialchefen och för socialnämnden.  
 
Utifrån uppföljningen identifierades utvecklingsområden och åtgärdspunkter och dessa redovisas under 
kapitel 10. Verksamheterna ska utifrån dessa utvecklingsområden ta fram en plan för hur dessa områden 
ska åtgärdas. Det är ledningen för Vård och omsorgskontoret, som ansvarar för att godkänna innehållet 
                                                           
4 Socialtjänstlag (2001:453), hälso- och sjukvårdslag (2017:30), arbetsmiljölag (1977:1160), Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:12) om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens 
omsorg om äldre, Avtal mellan 1:a hemtjänstkompaniet och Knivsta kommun, SN 2017/62.  
5 Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)   
6 Avtal mellan 1:a hemtjänstkompaniet och Knivsta kommun, SN 2017/62 
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i åtgärdsplanen innan den lämnas vidare till nämnd. Det är sedan socialnämnden som avgör när åtgärds-
planen ska redovisas för nämnden, både muntligt och skriftligt. 
 

5. Beskrivning av verksamheten 
Den granskade hemtjänstverksamheten Attendo Knivsta drivs av Attendo Sverige AB enligt avtal med 
Knivsta kommun. 2019-04-01 inkorporerade Attendo Sverige AB över 1a Hemtjänstkompaniet AB i 
sitt företag, inklusive den verksamhet som funnits i Knivsta sedan 2017, gällande hemtjänst i form av 
personlig omvårdnad inklusive delegerad hemsjukvård och service. Utöver det som ingår i avtalet med 
Knivsta kommun erbjuder även Attendo Knivsta hushållsnära tjänster. Sedan 2019 krävs tillstånd från 
Inspektionen för vård och omsorg för att driva tillstånd hemtjänstverksamhet, Attendo Sverige AB har 
tillstånd sedan 2019-06-03. 
 
Verksamhetens nuvarande avtal är giltigt från och med 2017-03-01 tillsvidare. Avtalet är ingånget 
mellan 1a hemtjänstkompaniet och Knivsta kommun. I samband med att Attendo Sverige AB tog över 
verksamheten under 2019 godkändes de som utförare utifrån gällande avtal. I samband med att reviderat 
förfrågningsunderlag för LOV hemtjänst träder i kraft 2020-03-01 kommer nytt avtal att skrivas med 
Attendo Sverige AB.   
 
Verksamheten ska utifrån beställning från biståndshandläggare i Knivsta kommun, tillhandahålla 
hemtjänst, i form av omvårdnads- och serviceinsatser enligt socialtjänstlagen, i ordinärt boende för 
personer i den omfattning som framgår av kommunens biståndsbeslut samt utföra delegerade hälso- och 
sjukvårdsinsatser i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen.7 enligt avtalsvillkor. Kommunen ansvarar 
för alla insatser avseende personlig omvårdnad mellan 22.00 - 07.00 veckans alla dagar.  
 
Attendo Knivsta har sitt kontor centralt i Knivsta tätort, där arbetar framförallt planeringsledaren och 
verksamhetschef. 2019 hade de cirka 12 kunder med totalt 800-900 biståndsbedömda timmar per månad. 
Eftersom verksamheten är liten finns behov att arbeta annorlunda mot hur större verksamheter kan göra 
berättar ledningen. Attendo Knivsta behöver än så länge anpassa verksamheten till de lokala 
förutsättningarna och kan inte helt följa de gemensamma rutinerna inom Attendo Sverige AB. Exem-
pelvis kan de här inte ha morgonmöten innan de ska gå ut till kunderna. Överrapporteringen behöver 
därför göras på annat sätt, framförallt via skriftliga noteringar enligt särskild rutin, liksom rapporteringar 
via telefon.   
 

Organisation  
Attendo Knivsta leds av en tf. verksamhetschef, samt en planeringsledare, som gemensamt ansvarar för 
den dagliga driften. Biträdande regionchef är huvudansvarig för att avtalet med Knivsta kommun följs. 
Enhetschef och planeringsledare finns tillgängliga framförallt under kontorstider. Utanför kontorstider 
finns någon av dem eller regionchef anträffbar, för att bistå med åtgärder som inte kan vänta.  
 
Totalt utgörs verksamheten i Attendo Knivsta av sju årsarbetare, fördelade på 25 personer, varav två är 
tillsvidareanställda och övriga timanställda, enligt inlämnade uppgifter vid verksamhetsuppföljningen. 
Under 2019 har en medarbetare slutat och en har tillkommit. I december 2019 hade verksamheten 12 
anställda, varav två tillsvidareanställda, enligt verksamhetsberättelsen. Tre av medarbetarna är utbildade 

                                                           
7 Socialtjänstlag (2001:453), samt hälso- och sjukvårdslag (2017:30)   
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undersköterskor, vilket motsvarar 25 % av de anställda. Resterande medarbetare har titeln vårdbiträde, 
med varierande erfarenhet inom vården. 
 
Hemtjänstpersonal ansvarar för att utföra de planerade insatserna och att rapportera dessa. Bemanningen 
baseras helt på kundens behov. Serviceinsatser som inköp, städ och tvätt utförs främst på vardagar, 
varför bemanningen är lägre under helger. Verksamheten strävar efter att ha en medarbetargrupp som 
möter samhällets behov av språklig och kulturell kompetens.  
 

6. Uppföljning av kvalitet  
I följande avsnitt redovisas vad som framkommit av uppföljningen, utifrån verksamhetens dokumen-
tation samt de intervjuer som utförts. Efter varje underrubrik finns också en kommentar om verksam-
hetens arbete. Kommentaren bygger på lagstiftning, författningar och verksamhetens avtal med Knivsta 
kommun.8 
 

Vision, mål och värdighetsgarantier  
Verksamheten strävar efter vara ett tryggt och personligt alternativ inom valfrihetssystemet9 för 
hemtjänst i Knivsta kommun. Detta nås genom täta dialoger med kunden, hög kontinuitet för kunden 
och ett starkt kontaktmannaskap.  
 
Medarbetarna görs delaktiga om verksamhetens vision, mål och värdighetsgarantier genom arbets-
platsträffar, veckobrev och utbildningar.   
 
Kunderna görs medvetna genom både muntlig och skriftlig information från hemtjänstpersonalen och 
från Attendo. Det finns skriftlig information i kundpärmen som varje kund får. Attendo Knivsta uppger 
att de ska leva upp till landets och kommunens värdighetsgaranti.  
 

Vision: 
Attendo Sveriges vision är att stärka individen, vilket vägleder i varje insats, varje dag. Varje individ 
ska känna sig delaktig och lyssnad på, bli bemött med respekt och värme, känner stöd till självständighet, 
känner sig trygg och säker. Slutligen ska varje individ uppleva att livskvaliteten påverkas positivt.10   
 
I intervjuerna uttrycks att visionen är att stärka individen, att kunderna ska få leva sitt liv värdigt med 
bra stöd från Attendo Knivsta.  
 
 
 

                                                           
8 Socialtjänstlag (2001:453), hälso- och sjukvårdslag (2017:30), arbetsmiljölag (1977:1160), Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:12) om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens 
omsorg om äldre, Avtal mellan 1:a hemtjänstkompaniet och Knivsta kommun, SN 2017/62 
9 Lag (2008:962) om valfrihetssystem 
10 https://www.attendo.se/om-attendo/vision-varderingar/  
 

https://www.attendo.se/om-attendo/vision-varderingar/
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Mål:  
I verksamhetsplanen för 2020 framgår bland annat att Attendo Knivsta har som mål att dubbla utförda 
timmar genom tillväxt med nya hemtjänstkunder och att bibehålla en god kontinuitet med maximalt fem 
personal per kund och månad. Attendo Knivsta strävar efter att ha en brukarnöjdhet om 90%, 
mederbetarnöjdhet NPS +30, ha godkänd social dokumentation och slutligen att minska andelen resor 
med bil. För att nå målen finns aktiviteter angivna för varje målområde. 
 
I och med att Attendo Sverige AB är ny huvudman för verksamheten, sedan 2019 har mycket arbete 
genomförts och en del återstår, vad gäller att informera och utbilda medarbetarna i vad Attendo står för.  
 
Citat från intervjuerna: ” För att nå upp till ekonomi i balans är det viktigt för oss i Attendo att ha nöjda 
kunder. Vi vill fördubbla verksamheten i Knivsta under året genom att växa lite i taget. Vi vill vara 
förstahandsvalet i Knivsta.” ”Ett av målen är kundnytta, att leverera det kunden har rätt till och även 
något som ger ett mervärde. Vi vill ha kunden i fokus, vill kunna ge det lilla extra, till exempel stanna 
fem minuter längre. Det som gör kunden glad.”  
 

Värdighetsgaranti:  
Attendos värderingar är kompetens, engagemang och omtanke, dessa tre ord fungerar som riktlinjer för 
att de gör och förhåller sig till varandra och kunderna.11 Attendo Knivsta har en rutin för arbete utifrån 
nationella värdegrunden i äldreomsorgen, där anges syfte, ansvar, genomförande. I verksamhets-
berättelsen framkommer att Attendo Knivsta har presenterat Knivsta kommuns värdighetsgarantier på 
APT och de beskriver hur de arbetar för att de ska efterföljas för den enskilde kunden. Det framkommer 
även att flera områden som tas upp i värdighetsgarantierna är utvecklingsområden för Attendo Knivsta 
under 2020. Detta gäller exempelvis om personal brukar informera om tillfälliga förändringar och om 
kunden kan påverka vid vilken tid man får hjälp. Attendo Knivsta har en lokal värderingscoach, som 
går igenom värderingar och omvärldsvärderingar med medarbetarna. Arbetet sätter igång mycket dis-
kussioner bland personalen. 
 
Kommentar  
Attendo Knivsta bedöms bedriva ett gott arbete när det kommer till att planera, samt följa verksamhetens 
mål. Dock är det inte tydligt hur måluppfyllnaden varit under året i den inlämnade verksamhets-
berättelsen för 2019. Utifrån att verksamheten under 2019 fått ny huvudman pågår särskilda informa-
tions- och utbildningsinsatser. Det berättade och det skrivna är samstämmigt vad gäller vision, mål och 
värdegrund och tycks vara en förankrad del av vardagen och beskrivningen om den samma. Målarbetet, 
samt värdighetsgarantierna är kända hos medarbetarna och genomsyrar verksamheten. Detta går i linje 
med socialtjänstlagen.12 
 

Arbetssätt, metoder och bemötande  
Verksamheten arbetar utifrån gällande lagstiftning13, föreskrifter och allmänna råd. Attendo Knivsta 
arbetar utifrån självbestämmande enligt socialtjänstlagen, vilket innebär att den enskilde avgör vad, när 
och hur insatserna ska ges. Varje kund har en kontaktman som enligt rutinerna ansvarar för att  
tillsammans med kunden och eventuell företrädare eller anhörig, upprätta genomförandeplan utifrån 
biståndsbeslutet och beställningen på insatsen. I genomförandeplanen anges behov, mål och delmål, när, 

                                                           
11  https://www.attendo.se/om-attendo/vision-varderingar/ 
12 Se 5 kapitlet 4 § socialtjänstlagen, samt SOSFS 2011:9 
13Socialtjänstlag (2001:453), samt hälso- och sjukvårdslag (2017:30)    
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var, hur. Det dagliga arbetet utgår från genomförandeplanen och planeringsledaren gör arbetsschemat 
utifrån dessa. Det är planeringsledaren som regelbundet följer upp arbetet utifrån genomförandeplanen 
med kunden. Attendo Knivstas hemtjänstpersonal arbetar mycket nära brukarna. Som regel är det två 
till tre hemtjänstpersonal som arbetar mot varje kund. Varje kund har en kontaktman och en vice kon-
taktman. Det är kontaktman som gör det mesta runt kunden. 
 
Ledningen bestämmer metoder och arbetssätt. Det finns instruktioner på vad och hur olika moment ska 
göras. Varje vecka har verksamheten möten där de samtalar om aktuella frågor. Hos varje kund finns en 
kundpärm med viktig information, bland annat genomförandeplan (om kunden samtycker till att sådan 
information finns i dennes hem), samt bok/kalender där hemtjänstpersonal kommunicerar mellan 
varandra. Inom Attendo Knivsta sköts mycket av kommunikationen via telefon. Varje medarbetare har 
daglig kontakt med planeringsledaren. 
 
Attendos vision och värderingar handlar till stor del om hur verksamheten ska bemöta den enskilde. 
Visionen är att individen ska stärkas med hjälp av kompetens, engagemang och omtanke från personalen 
och verksamheten. 14  
 
I intervjuerna uttrycks att verksamheten vill ta hand om kunden. Att de utgår från att de är gäster i 
kundens hem och behöver respektera deras hem och regler. Attendo Knivsta vill leverera mervärde till 
kunderna, som inte ska uppleva att hemtjänstpersonalen är stressad. De berättar att de är flexibla med 
tiden, för att kunna ge individen det lilla extra. Man vill göra den bästa insatsen varje gång. De inter-
vjuade uttrycker att det vanligaste problemet för och klagomålet från deras kunder är att deras bis-
tåndbeviljade tid inte räcker till.  
 
Kommentar  
Verksamhetens arbetssätt, metoder och bemötande bedöms vara välfungerande och i det stora hela 
överensstämma med socialtjänstlagen och verksamhetens avtal med Knivsta kommun.15 Personalen 
beskriver att de ibland har svårt att få den beviljade tiden att räcka till för att ge kunden de insatser den 
vill ha på det sätt den vill ha det samt kunna ge mervärde inom insatsen. Ett utvecklingsområde för 
verksamheten är att få den biståndsbedömda tiden att räcka till vad den är avsedd till och inom detta ge 
mervärde.   
 

Delaktighet och integritet  
Kundernas integritet värnas inom Attendo Knivsta bland annat genom att varje personal som börjar 
arbeta inom verksamheten får muntligt och skriftlig information om sekretess, bemötande, uppföran-
dekod och värderingsarbete. Sekretessblankett skrivs under. De återkommer till bemötande-, integritets- 
och sekretessfrågor vid APT och andra sammanhang. Verksamheten informerar om GDPR16 och 
Attendos verksamhets- och kommunikationssystem är uppbyggda på sådant sätt att de följer GDPR. 
Integration och delaktighet ingår i Attendos vision och värderingar. Rutin finns gällande kundens 
inflytande och delaktighet. Den beskriver hur inflytande och delaktighet ska prägla arbetet med kunden. 
I båda intervjuerna är det tydligt att medarbetare görs väl medvetna om vikten delaktighet, integritet och 
säker hantering av personuppgifter. 

                                                           
14 https://www.attendo.se/om-attendo/vision-varderingar/ 
15 Se 1 kapitlet 1 § socialtjänstlagen samt 5 kapitlet 4 § socialtjänstlagen, Se avtal och Förfrågningsunderlag SN-2018/154  
om Förebyggande och rehabiliterande arbetssätt 
16 Dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation (GDPR) 
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Intervjuad medarbetare beskrev att denne alltid ringer på, hälsar genom handslag och presenterar sig för 
kunden, även om de känner varandra väl. De pratar inte om enskilda kunder så att obehöriga kan höra, 
varken inom verksamheten eller utanför. De kommer överens med kunden om vad hemtjänstpersonalen 
kan prata med anhöriga om.  
 
Attendo Knivsta har som utgångspunkt att varje kund ska ha få antal hemtjänstpersonal som ger 
insatserna, högst fem per kund. Varje kund har en kontaktman och en vice kontaktman. Det är kon-
taktmannen som har huvudansvaret och gör det mesta. Allt för att kunden inte ska behöva förhålla sig 
till många olika. Det är möjligt att byta kontaktman. Attendo Knivsta har en skriftlig rutin för kontakt-
mannaskapet. 
 
Genomförandeplanerna är en viktig del i att skapa delaktighet för den enskilde, då denna beskriver på 
vilket sätt kunden önskar få insatserna utförda och den blir en grund för hemtjänstpersonalens arbete 
hos kunden. I rutinen för kundens inflytande och delaktighet anges att kontaktmannen har ansvar för att 
tillsammans med kunden upprätta genomförandeplanen. Den följs upp två gånger per år och därutöver 
vid förändringar i kundens tillstånd. Kunden är delaktig genom att vara med och planera sina insatser, 
se vidare under avsnitt Genomförandeplaner längre fram. I de olika insatsmomenten strävar 
hemtjänstpersonalen efter att göra den enskilde delaktig så långt det är möjligt. Attendo Knivsta arbetar 
utifrån ett salutogent och rehabiliterande arbetssätt. ”Vi försöker på alla möjliga sätt att bibehålla och 
utveckla den enskildes förmåga, utifrån dess intressen, möjligheter och behov. Vi försöker få kunden att 
vara med och vara delaktigt exempelvis vid matlagning.” Den enskildes egna önskemål tas tillvara i 
genomförandeplanen och i det dagliga samtalet och görandet med kunden.  
 
Kommentar  
Verksamhetens arbete med delaktighet och integritet är välfungerande, samt i enlighet med social-
tjänstlagen och avtalet med Knivsta kommun.17 Det finns dock utvecklingsområden inom dokumen-
tationen av delaktighet liksom arbetet med genomförandeplaner, vilket beskrivs längre fram. 
 

Aktiviteter och kost   

Det är framförallt kontaktpersonens ansvar att se till att den enskilde kunden får sina behov tillgodosedda 
samt att dennes önskemål tas tillvara. Attendo Knivsta arbetar för att fånga upp, uppmuntra och ge stöd 
till kunden att aktivera sig utifrån sina intressen och behov. De tar promenader, läser, tränar, besöker 
fiket, informerar. De har nyligen påbörjat en kontakt med den öppna träffpunkten Lyckträffen, för att 
kunderna ska kunna bli mer delaktiga i de aktiviteter som erbjuds i Knivsta kommun. 
 
Attendo Knivsta uppger att ett stort problem för äldre är att man tappar lusten att äta, därför är det viktigt 
att hemtjänstpersonal arbetar förebyggande med detta och hjälper kunderna att få en positiv 
matupplevelse. Attendo Knivsta har ”Rutin för livsmedelshantering och matlagning inom hemtjänsten” 
2019-12-18, som beskriver ansvar, kostpolicy och hantering av livsmedel.   
  
Kommentar  
Attendo Knivstas arbete kring aktiviteter och kost överensstämmer med socialtjänstlagen och avtalet 
med Knivsta kommun.18  

                                                           
17 Se 1 kapitel 1 § socialtjänstlagen och 15 kapitlet 3 § socialtjänstlagen, samt avtal SN 2017/62 och Förfrågningsunderlag 
SN-2018/154 om Värdegrund och Sekretess och tystnadsplikt.  
18 Se 1 kapitel 1 § socialtjänstlagen och 5 kapitlet 4 § socialtjänstlagen, Förfrågningsunderlag SN-2018/154 om Aktiv och 
meningsfull tillvaro samt aktiviteter och utevistelse, samt om Mat och måltider. 
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Dokumentation och informationsöverföring  

I Attendo Knivstas skriftliga rutin för dokumentation enligt SoL, 2019-12-18, framgår att samtliga 
medarbetare ansvarar för att dokumentera vid avvikelser från genomförandeplanen, kontakter med kund, 
närstående och samverkansparter och en sammanfattning en gång per vecka. Vidare står det att kontakt-
mannen ansvarar för att göra en veckoanteckning i den sociala journalen. Rutinen ger anvisning om hur 
ansvarsfördelningen ser ut mellan olika funktioner för dokumentationen. Den ger anvisningar om doku-
mentation av genomförandeplan, uppföljning och vad och hur social journal ska skrivas. I rutinen finns 
en hänvisning till avvikelsessystemet.    
 
I Attendo Knivsta dokumenteras de löpande journalanteckningarna manuellt i pappersjournal av 
planeringsledare eller verksamhetschef. De använder inte ett verksamhetssystem för journaldokumen-
tation. I verksamhetssystemet Siebel, som de använder genom avtalet med Knivsta kommun, tar Attendo 
Knivsta än så länge enbart emot beställningar. Detta på grund av it-tekniska problem, där både Knivsta 
kommuns och Attendos it-avdelning är inkopplad. Genomförandeplanen lämnas i pappersversion till 
Biståndsenheten.  
 
Dokumentation i journalerna sker genom att hemtjänstpersonal muntligen eller via e-brev meddelar 
planeringsledaren, eller verksamhetschefen, vad som behöver dokumenteras och då förs det in i pappers-
journalen. Genomförandeplanen och uppföljningar dokumenteras liksom löpande journalanteckningar 
som utgår från genomförandeplanen och kundens behov, särskilda händelser, både det som är positivt 
och incidenter eller andra negativa händelser eller förändringar.  
 
Medarbetarna kan komma in till kontoret och där ta del kunds journal. Kunden har möjlighet att få ta 
del av sin journal. Hos kunden finns en pärm där bland annat genomförandeplan finns. Hemma hos 
kunden finns även en kalender där hemtjänstpersonalen skriver kortare anteckningar, påminnelser och 
anvisningar till varandra.   
 
Ledningen berättar att Attendo Knivsta framöver ska dokumentera via ett system som de kommer att ha 
åtkomst till i mobiltelefonen. De har dokumentationsutbildning inplanerad för sina medarbetare.  
 
Arbetsledningen håller kontakt med kunden via telefon, e-brev och uppföljningsmöten. Vid uppfölj-
ningarna går de igenom dokumentationen som finns hos kunden och för över en sammanfattning till 
kundens journal. Kontakt med medarbetarna sker via telefon, e-brev och möten, såsom arbetsplats-
träffar.  
 
Informationsöverföring och avrapportering mellan hemtjänstpersonalen sker framförallt via telefon-
samtal och sms eller e-post, eftersom de inte har gemensamma rapporteringsmöten eller kan läsa i 
kundens journal när de går på eller av sitt arbetspass. 
 
Kommentar      
Attendo Knivsta arbetar inte fullt ut i enighet med föreskrifterna och de allmänna råden kring doku-
mentation, samt inte heller helt i enlighet med avtalet med Knivsta kommun när det kommer till 
dokumentation. 19  Attendo Knivsta följer inte heller sina egna rutiner gällande dokumentation. I rutinen 
saknas hänvisning till Socialtjänstlagen 11 kapitel 5 § och Socialstyrelsens författning och allmänna råd 
SOSFS 204:5.  

                                                           
19 Se SOSFS 2014:5, 11 kap. 5 § SoL, samt avtal SN 2017/62 och Förfrågningsunderlag SN-2018/154  om Hälso- och 
sjukvård samt social dokumentation 
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I Socialstyrelsens föreskrifter står det angående struktur och innehåll i upprättade handlingar "Av varje 
upprättad handling ska det framgå varifrån uppgifterna kommer, vem (namn, befattning eller titel) som 
har upprättat den och när det gjordes (år, månad, dag)".20 I enlighet med föreskrifterna ska åtgärder som 
vidtas vid genomförandet av en insats dokumenteras i journalen fortlöpande och utan oskäligt dröjs-
mål.21 Inom verksamheten rapporterar den enskilde hemtjänstpersonalen per telefon eller e-brev vad 
som ska dokumenteras. Planeringsledare eller verksamhetschef genomför dokumentationen i pappers-
journalen. I samband med att planeringsledaren gör uppföljningsbesök hos kund tar planeringsledaren 
del av dokumentationen som finns hos kund och för sedan över detta i en sammanfattande anteckning i 
pappersjournalen. Hemtjänstpersonalen har inte tillgång till kundens journal i anslutning till sina arbets-
pass. 
 
Verksamheten behöver säkerställa att samtlig personal har åtkomst till journalen och dokumenterar 
fortlöpande i sin arbetsvardag. Verksamheten behöver skapa förutsättningar för dokumentation och där-
med säkra brukarnas trygghet.  
 
Attendo Knivsta har planerat att införa ett digitalt verksamhetssystem för journalföring och genomföra 
dokumentationsutbildning.  
 
Enligt avtalet mellan Attendo Knivsta och Knivsta kommun ska verksamheten använda det verksam-
hetssystem som Vård- och omsorgskontoret, Knivsta kommun, tillhandahåller, Siebel. I verksamhets-
systemet ska de ta emot beställningen, kvittera beställningen, dela genomförandeplanen och även annan 
dokumentation som biståndshandläggare kan behöva. De ska även kunna ta emot ordination och delega-
tion via HSL-personal och dela anteckningar. Det enda Attendo Knivsta gör i detta verksamhetssystem 
är att ta emot beställningen. Knivsta kommun anser att Attendo Knivsta ska skriva de löpande journalan-
teckningarna i detta verksamhetssystem, enligt gällande avtal och förfrågningsunderlag. Verksamheten 
behöver i samråd med avdelning system och administration inom Vård- och omsorgskontoret säkerställa 
att dokumentationen i verksamhetssystemet fungerar och används enligt avtalet. 
 

Genomförandeplaner  

Samtliga kunder inom Attendo Knivsta har en individuell genomförandeplan som beskriver hur denne 
önskar sina insatser. I rutindokument ”Rutin för dokumentation enligt SoL” 2019-12-18 uppges att 
kontaktman upprättar genomförandeplan, och att den ska följas upp en gång per år, eller vid förändring 
av biståndsbeslut. Den ska upprättas inom fjorton dagar i samråd med kunden/närstående. Rutinen 
hänvisar till ”Checklista genomförandeplan”. I ”Rutin för kontaktmannaskapet” 2019-12-18, anges att 
kontaktperson har ansvar att förankra genomförandeplanen hos övrig hemtjänstpersonal och konti-
nuerligt följa upp och utvärdera genomförandeplanen. I ”Rutinen för kundens inflytande och delaktig-
het” anges att kontaktmannen har ansvar för att tillsammans med kunden upprätta genomförandeplanen. 
Den följs upp två gånger per år och därutöver vid förändringar i kundens tillstånd.  
 
Attendo Knivsta har en mall för genomförandeplan.  
 
I intervju framkom att genomförandeplanerna görs av planeringsledaren. Först har denna ett möte med 
kunden, där de kommer överens om hur genomförandet ska ske. Utifrån det tar planeringsledaren fram 
ett förslag. Därefter har denna ett möte med kunden och gemensamt upprättar de dokumentet. En 

                                                           
20 4 kapitlet 8 § SOSFS 2014:5 
21 4 kapitlet 9 § SOSFS 2014:5  
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papperskopia lämnas till biståndshandläggaren. Enligt planeringsledaren följer hon upp genomföran-
deplanen en gång per månad.  
 
I verksamhetsberättelsen för 2019 anges att förbättringsarbete genomförts och att alla medarbetare har 
fått stöd  att utveckla arbetet med genomförandeplaner och dokumentation. Verksamheten vill fortsätta 
utveckla arbetet med genomförandeplanerna. De vill ha mer mätbara mål och utveckla beskrivningen 
av hur genomförandet ska ske, liksom tydliggöra kopplingen till den sociala dokumentationen.  
 
Inför denna uppföljning skickades två avidentifierade genomförandeplaner in för granskning. Innehållet 
i dessa genomförandeplaner har analyserats utifrån Socialstyrelsens allmänna råd om genomför-
andeplaner.22 I tabellen nedan under kolumnen ”Uppfyllt?” innebär svaret ja att de genomförandeplaner 
som granskats har det som Socialstyrelsens anser bör framgå av en genomförandendeplan. Svaret delvis 
innebär att en av de granskade genomförandeplanerna har det som efterfrågas, eller att båda har vissa 
delar av det som efterfrågas men saknar andra delar. Svaret nej betyder att information om det som 
efterfrågas saknas i båda granskade genomförandeplanerna.  
 

Vad som bör framgå av en genomförandeplan enligt Socialstyrelsens allmänna råd:   Framgår? 
Vilket eller vilka mål som gäller för insatsen enligt nämndens beslut Ja 
Om insatsen innehåller en eller flera aktiviteter hos utföraren, vilket eller vilka mål som gäller 
för varje aktivitet 

Ja 

Vem hos utföraren som ansvarar för genomförandet av varje aktivitet Nej  
När och hur olika aktiviteter ska genomföras Delvis 
Hur utföraren ska samverka med nämnden, andra utförare eller andra huvudmän, t.ex. hälso- och 
sjukvården, skolan eller Arbetsförmedlingen 

Nej  

När och hur insatsen som helhet eller olika aktiviteter som ingår i insatsen ska följas upp Delvis 
Om den enskilde har deltagit i planeringen och i så fall vilken hänsyn som har tagits till hans 
eller hennes synpunkter och önskemål 

Delvis 

Vilka andra personer som har deltagit i arbetet med att upprätta genomförandeplanen Nej 
När planen har fastställts, och när och hur planen ska följas upp Delvis 

 
Kommentar    
Verksamhetsuppföljningen visar att uppgifterna från Attendo Knivsta gällande genomförandeplan inte 
stämmer överens med uppgifter i de skriftliga rutiner, inskickade genomförandeplaner och vad som 
framkommer i intervjuer med ledning respektive medarbetare. Ett exempel på det gäller vem som upp-
rättar genomförandeplanen. I rutindokumenten och enligt ledningen så ansvarar kontaktmannen för att 
upprätta och följa upp genomförandeplanen, men enligt de inskickade genomförandeplanerna och 
intervjuer med medarbetare är det planeringsledaren som genomför, upprättar och följer upp genomf-
örandeplanerna.  
 
Ett annat exempel är uppgifter om när och hur uppföljning av genomförandeplan ska ske i rutindoku-
ment ”Rutin för dokumentation enligt SoL” uppges att kontaktman upprättar genomförandeplan, och att 
den ska följas upp en gång per år, eller vid förändring av biståndsbeslut. I ”Rutin för kontaktman-
naskapet”, anges att kontaktperson har ansvar att kontinuerligt följa upp och utvärdera genomförande-
planen. Enligt intervjuer sker uppföljning av genomförandeplanen en gång per månad. I rutin om kunds 
inflytande står det att kontaktman följer upp två gånger per år. 
 

                                                           
22 6 kapitlet 2 § SOSFS 2014:5 
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I förfrågningsunderlaget23 kravställs att genomförandeplan ska upprättas inom sju dagar från att beslutet 
har mottagits. I Attendo Knivstas rutin för dokumentation enligt SoL uppges att den upprättas inom 
fjorton dagar. I reviderat förfrågningsunderlag för LOV i hemtjänsten24 som trädde i kraft 2020-03-01, 
finns krav på att upprätta genomförandeplan inom 14 dagar från att beslut mottagits, varför Attendo 
Knivsta inte behöver åtgärda att man inte följer tidigare kravet i det förfrågningsunderlag25 som gällde 
vid avtals-/verksamhetsuppföljningen. 
 
Det saknas visst innehåll i de granskade genomförandeplanerna för att de ska överensstämma helt med 
Socialstyrelsens allmänna råd om genomförandeplaner.26 Ett förslag på utveckling blir därför att 
verksamhetens rutin, checklista och mall för genomförandeplaner uppdateras så att den helt och hållet 
stämmer överens med de allmänna råden, samt att de överensstämmer med varandra. Detta är endast ett 
förslag på utveckling, då de allmänna råden beskriver vad som bör framgå och inte vad som ska framgå.  
 
Ett av löftena i Knivsta kommuns värdighetsgarantier för hemtjänst handlar om genomförandeplaner27. 
”En plan för hur, när och var insatserna ska genomföras, en så kallad genomförandeplan, tas fram 
tillsammans med dig inom två veckor. Om du vill kan en närstående delta vid mötet. Dina behov, 
förutsättningar och önskemål styr insatsens utformande. Genomförandeplanen följs upp regelbundet.” 
 
Utifrån dessa instruktioner och värdighetsgarantier framkommer att följande innehåll saknas i de 
granskade genomförandeplanerna:  

 Det framkommer inte hur, på vilket sätt  kunden är delaktigt i framtagandet av mål och delmål 
eller hur denna vill ha insatsen utförd.  

 Det framkommer inte om kunden har haft möjlighet att ha med en närstående eller inte. 
 Det inte hur insatsen ska genomföras.  
 Hur angivna mål/delmål ska uppnås. 

 

Brukarnöjdhet 

Attendo Knivsta genomför en egen undersökning om brukarnöjdhet. Vid senaste mätningen var samtliga 
kunder nöjda med sin hjälp. Det enda de inte var nöjda med var att de tycker att de har för lite 
biståndsbedömda timmar, vilket hemtjänstutföraren inte styr över.   
 
Attendo Knivsta har få kunder att deras uppgifter inte redovisas i Socialstyrelsens brukarundersökning. 
Trots det tar man del av resultatet från de nationella undersökningarna och har det som utgångspunkt i 
sin årsplanering i verksamhetsberättelsen. Verksamheten planerar att arbeta med de fem punkter som 
fick lägst andel positiva svar i den nationella brukarundersökningen. Brukarnöjdhet finns i mål och 
aktiviteter i verksamhetsplanen. 
 
 
 
 
 
 
                                                           
23 Förfrågningsunderlag SN-2018/154 avsnitt 3.2 
24 SN-2019/346 
25 Förfrågningsunderlag SN-2018/154 
26 6 kapitlet 2 § SOSFS 2014:5 
27 Se avtal SN-2017/62 och Förfrågningsunderlag SN-2018/154 om Värdegrund 
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Kommentar  
Attendo Knivsta bedriver ett gott arbete kring att mäta samt följa upp brukarnöjdheten. Detta arbete går 
i linje med avtalet med Knivsta kommun, krav om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, samt 
Socialstyrelsens allmänna råd för egenkontroll.28 
 

Arbetsmiljö och personal frågor    

Under 2019 övergick verksamheten i Attendo Sverige ABs regi. Fokus har därefter varit att introducera 
Attendos olika verksamhetssystem som ger ramar och stöd till hur verksamheten ska bedriva exempelvis 
sitt arbetsmiljöarbete. Information och internutbildningar har genomförts och arbetet fortsätter. Verk-
samheten arbetar med arbetsmiljöfrågor utifrån Attendos årskalender/årshjul. Arbetsmiljön är en viktig 
del av planeringen av arbetsplatsträffar (APT), som genomförs varje månad och all personal är inbjuden. 
Medarbetarsamtal genomförs varje år. Arbetsmiljöenkät genomförs årligen. Utifrån svaren lägger före-
taget om arbetsmiljöutbildningarna. I verksamhetssystemet finns exempelvis händelsesystem och till-
budsrapporteringen. Riskbedömningar har genomförts vad gäller bemanning och för att säkra upp att 
alla medarbetare känner till gällande rutiner. I verksamhetsplanen finns mål om medarbetarnöjdhet och 
en planering för bland annat systematiskt arbetsmiljöarbete enligt regiongemensamt årshjul, sjukfrån-
varoinsatser och kompetensinsatser. De intervjuade medarbetarna kände inte till om det finns skriftliga 
arbetsmiljörutiner inom Attendo Knivsta, men var trygga i att verksamhetschefen kände till om det finns. 

Totalt utgörs verksamheten i Attendo Knivsta av sju årsarbetare, fördelade på 25 personer, varav två är 
tillsvidareanställda och övriga timanställda, enligt inlämnade uppgifter vid verksamhetsuppföljningen. 
Under 2019 har en medarbetare slutat och en har tillkommit. Personalomsättningen har under 2019 varit 
på 0,5%. Enligt verksamhetsberättelsen hade Attendo Knivsta i december 2019 12 anställda, varav två 
tillsvidareanställda, verksamhetschef och planeringsledare. Av de 12 anställda är tre utbildade 
undersköterskor, vilket motsvarar 25 % av de anställda. Resterande medarbetare tituleras vårdbiträden, 
varav hälften har lång erfarenhet inom vården, övriga har minst två års erfarenhet. All hemtjänstpersonal 
är timanställd, ingen är tillsvidareanställd.  

Stress förekommer, men mindre än i andra organisationer enligt de intervjuade. Verksamhetens 
planering av scheman är bra och bidrar till minskad stress. Verksamheten säkerställer att det finns 
tillräckligt med personal för att utföra arbetsuppgifterna genom att planeringsledare gör arbetsschema 
utifrån den beviljade tiden. Attendo  Knivsta har inte problem med att ha tillräckligt med personal för 
att utföra arbetsuppgifterna, däremot upplever de att den biståndsbedömda tiden inte räcker till. 

I intervju med medarbetare framkom att de upplever att arbetsmiljön mot ledning och företag fungerar 
väldigt väl, men att det hos kund kan vara besvärligt. Både vad gäller den fysiska och psykiska arbets-
miljön. Planeringsledaren åker ut och kontrollerar för att uppmärksamma eventuella arbetsmiljöproblem 
och åtgärda dem.  

Tillbud och skador rapporterar medarbetarna till planeringsledare eller verksamhetschef. Dessa 
dokumenterar och utreder i verksamhetssystemet. Medarbetaren får återkoppling därefter. I intervjuerna 
framkommer att verksamheten inte haft några arbetsskador eller tillbud under det senaste året.  

Det framgår att Attendo Knivsta har ett omfattande introduktions- och utbildningsmaterial, bland annat 
i en webbportal. Uppföljningsgruppen har dock inte tagit del av detta i samband med avtals- och verk-
samhetsuppföljningen.  
 
                                                           
28 Se avtal SN-2017/62 och Förfrågningsunderlag SN-2018/154 om Brukare, Egenkontroll samt Uppföljning och utveckling, 
3 kapitlet arbetsmiljölagen, samt 5 kapitlet 2 § SOSFS 2011:9, 
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Attendo Knivstas ledning har alltid jour för arbetsmiljöfrågor, via ett telefonnummer som personal 
ringer. Jourhavande chef svarar.  
 
Kommentar  
Verksamheten bedriver ett gott arbete med både arbetsmiljö och personalfrågor. Utföraren bedöms 
uppfylla det som avtalats med Knivsta kommun avseende arbetsmiljöansvar.29 
 

Ett förslag på utveckling är personalen själv kan och ska rapportera tillbud och arbetsskador och kunna 
ta del av ärendet i verksamhetssystemet.  
 

Risksituationer, brand, hot och våld  

Attendo Knivsta har skriftliga rutiner för brand, hot och våld, utmanande beteende med mera, som tas 
upp på APT. Riskbedömningar görs. Ledningssystemet och rutinerna har medarbetarna tillgång till i en 
pärm på kontoret.  
 
På kontoret finns all utrustning som behövs för brand och säkerhet. Hos kunderna ser det olika ut. 
Hemtjänstpersonalen testar regelbundet att brandvarnare och spisvakter fungerar och ser till att brand-
farligt material inte ligger fel. De har inte fått utbildning inom området. Hösten 2020 kommer personalen 
genomgå en brandskyddsutbildning som riktar sig till hemtjänstpersonal och tar upp hur man arbetar i 
hemmen med brandsäkerhet.  
 
Vad gäller sitt arbete med hot och våld berättar Attendo Knivsta att deras medarbetare har gått kurs i 
hot och våld för målgruppen äldre. De för samtal med biståndshandläggare, arbetsterapeuter, sjukskö-
terskor med flera när det finns risk för hot och våld, för att finna lämpliga arbetssätt, som minskar risken. 
Attendo Knivsta har inte haft problem med brand, hot och våld under det senaste året.  
 
Ledningen har nyligen uppmärksammat att det inte har en krisplan i Attendo Knivsta, varför den behöver 
upprättas skyndsamt. I praktiken har det hittills hanterats så att personalen ringer till verksamhetschefen 
vid problem/kris. Gemensamt kommer de fram till vad som behöver göras. Ledningen uppger att de är 
medvetna om att de har en brist här och att de ska ta fram krisplanen.  
 
Medarbetare bekräftar att de på APT går igenom brandsäkerhet och krisplaner, men uppfattar inte att de 
har ett systematiskt arbete med det, inte heller checklistor. Hemtjänstpersonalen utgår från det sunda 
förnuftet i arbetet.  
 
Kommentar  
Verksamheten arbetar på det stora hela i enlighet med uppdraget.30 Dock saknar verksamheten en 
krisplan, vilket de uppmärksammat själva och planerar att åtgärda. Rutiner finns inom området, men 
personalen känner inte till alla delar och uppfattar inte att man arbetar systematiskt med frågorna.   
Förslag på utvecklingsområden är 

 Framtagande av en krisplan 
  Implementering av rutiner så att de blir förankrade i hela verksamheten 
 Brandutbildning 
 Hot och våldsutbildning 

                                                           
29 Se avtal SN-2017/62 och Förfrågningsunderlag SN-2018/154 om Arbetsmiljöansvar  
30 Se avtal SN-2017/62 och Förfrågningsunderlag SN-2018/154 om Brand och säkerhets-, samt kris och katastroforganisation 



 

 

15 

[A
n

g
e

 d
o

k
u

m
e

n
te

ts
 r

u
b

ri
k

] 
|

 [
V

ä
lj
 d

a
tu

m
] 

 

Kompetens 

Tjugofem procent av hemtjänstpersonalen är utbildade undersköterskor. Resterande medarbetare titule-
ras vårdbiträden, varav hälften har lång erfarenhet inom vården, övriga har minst två års erfarenhet. Det 
finns utbildade mentalskötare och vårdbiträden. 
 
Medarbetare har nu större möjlighet till utbildning genom Attendo. De får till exempel mer utbildning i 
händelsesystemet, lex Sarah, lex Maria, allvarliga händelser, vad en utredning är och så vidare. Verk-
samheten har utvecklats sedan de gick in i Attendo enligt de intervjuade, då de nu har tillgång till 
Attendoakademin. Där kan medarbetare gå webbaserade utbildningar.  Demensutbildning ABC har alla 
medarbetare i Attendo Knivsta genomgått. Attendoregionen är certifierad, ”stjärnmärkt”, av Svenska 
demensförbundet. För att få certifieringen krävs att 80% av personalen måste ha genomgått utbildnin-
garna som krävs. Attendo Knivsta arbetar för att verksamheten i Knivsta ska bli ”stjärnmärkt”. Det finns 
en plan att genomföra certifierad kontaktmannaskapsutbildning. Medarbetarna har mycket fortbildning 
under APT sedan Attendo tog vid. De har inte individuella utvecklingsplaner 
 
Attendo Knivsta arbetar med intern kompetensförstärkning genom att teamarbete och har bra kontakt 
med varandra. En bra blandning i kompetens, språk, ålder (23-65), bidrar till bra förutsättningar till att 
lära av varandra.  
 
Kommentar  
Personalen inom verksamheten har genom erfarenhet kompetens i enlighet med avtalet med Knivsta 
kommun.31 Planer för kompetenshöjande insatser finns. Dock saknas individuella kompetensplaner och 
andelen undersköterskor är låg. Hemtjänstpersonalen inom Attendo Knivsta är timanställda, endast 25% 
av dem är utbildade undersköterskor. Övriga har mer än 24 månaders praktisk erfarenhet från omsorgs-
arbete 
 
Föreslås att  

 individuella kompetens- och utvecklingsplaner tas fram för all personal.  
 andelen undersköterskor bland hemtjänstpersonalen ökar. 

 

Handledning  

Hemtjänstpersonalen erbjuds handledning vid behov. Det handlar framförallt om intern handledning 
genom verksamhetschefen, men vid behov finns möjlighet att ta in extern handledning.  
 

Kommentar  
Både personal och ledning uttrycker att de är nöjda med handledningen och bedömningen är således att 
personalens handledning fungerar bra och går i linje med Knivsta kommuns avtal med verksamheten. 32 

 

Samverkan   

Attendo Knivsta har rutiner för samverkan både internt och externt. I intervjuerna berättar de att de har 
kontakt med kommunens hälso- och sjukvårdspersonal och samverkar med dem vid behov, liksom med 

                                                           
31 Se avtal SN-2017/62  och Förfrågningsunderlag SN-2018/154 om Personalens kompetens och kompetensutveckling, 
SOSFS 2011:12 
32 Se avtal SN-2017/62 och Förfrågningsunderlag SN-2018/154 om Personalens kompetens och kompetensutveckling, 
SOSFS 2011:12 
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vårdcentraler. De samverkar även med biståndshandläggarna, både i uppföljningsmöten med kund, men 
även att de har haft möte med hela biståndshandläggargruppen. Attendo Knivsta efterfrågar fler sådana 
möten. Verksmheten har påbörjat en kontakt med Lyckträffen som är en öppen verksamhet för daglediga 
i kommunen. Det förekommer inget samarbete med frivilligorganisationer. Verksamheten har 
samverkan med andra Attendoverksamheter. 
 
Samverkan med anhöriga och närstående sker utifrån kundens önskemål och samtycke. I Attendo-
regionen erbjuder andra verksamheter mer aktiviteter till anhöriga och närstående. Detta är ännu inte 
möjligt i Knivsta, utifrån att verksamheten är så pass liten.  
 
Attendo Knivsta arbetar med anhörigstöd när behov finns. Om hemtjänstpersonal uppmärksammar att 
någon anhörig inte mår bra kontaktar de verksamhetschefen för att få stöd i hur de ska agera. Verksam-
hetschefen lyfter frågan vidare gällande stöd till den anhörige.  
 
Kommentar  
Verksamheten bedriver ett gott arbete kring samverkan, vilket är i enlighet med Socialstyrelsens 
föreskrifter och uppdraget från kommunen.33 En rekommendation är dock att Attendo Knivsta fortsätter 
att arbeta för ett bättre samarbete med kommunens biståndshandläggare, då det framkommit att 
biståndshandläggarna önskar mer information från verksamheten och snabbare återkoppling, samtidigt 
som Attendo Knivsta uppger att de vill ha mer kontakt med biståndshandläggarna. Ett utvecklings-
område är att tillsammans med kommunens Biståndsenhet förtydliga rutinen kring mottagande av 
uppdrag/beställning, kvittens samt delande av genomförandeplan.  

 

Systematiskt kvalitetsarbete  

För att utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten har Attendo ett kvalitetssystem Attendo ADD, som 
mäter kvalitetsindex för verksamheten.  
 
Attendo Knivsta har ett lokalt anpassat ledningssystem, innehållande processområden, som är indelade 
i flertalet olika aktiviteter/rutiner. Ledningssystemet bygger på gällande lagstiftning, företagets riktlinjer 
och kommunens ska-krav i förfrågningsunderlag, enligt Attendo Knivsta.  
 
Ledningssystemet är ännu inte helt förankrat hos personalen, även om de har kännedom om det och är 
medvetna om att de kommer få ta del av det. Attendo Sverige AB förvärvade verksamheten i Knivsta  1 
april 2019 och har påbörjat implementering av ledningssystemet i Knivsta, men är inte klara med detta.  
 
Attendo Knivsta har ett årshjul för arbetsmiljöarbete, kvalitetsledning, med egenkontroller etc.  
 
Medarbetare ges både muntlig och skriftlig information om skyldigheten att rapportera synpunkter, 
avvikelser, missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden. De kommer under 2020 få 
utbildning via Attendoakademin i detta.  
 
Personalen beskriver att de vid avvikelser eller andra händelser samt frågor ska vända sig till ledningen, 
som vägleder dem vidare. Ledningen dokumenterar och utreder. Återkoppling och samtal om det 
inträffade sker vid arbetsplatsträffar.  
 
                                                           
33 Se 4 kapitlet 5 § SOSFS 2011:9 och Se avtal och Förfrågningsunderlag SN-2018/154 om Samverkan   
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Egenkontrol ler  
Under november varje år görs en lokal verifiering av verksamheten. Där genomlyser och analyserar man 
verksamheten. En jämförelse görs med andra liknande verksamheter. Verksamhetschefen har ansvar för 
detta. Till stöd i arbetet finns fastställda mallar. 

Under april månad varje år genomför Attendo Sverige AB en egenkontroll av verksamheter som funnits 
mer än ett år. Då granskas verksamhetens ledningssystem och kontroll görs av följsamhet till lagstiftning 
och myndighetskrav.  

Egenkontroller görs regelbundet i verksamheten utifrån årshjulets planering. Attendos regionkontor 
granskar Attendo Knivstas ledningssystem, personakter med mera under mars och april. En gång per år, 
i november, genomför verksamhetschefen i Attendo Knivsta den lokala verifieringen. Då granskas den 
egna dokumentationen och man tar del av öppna jämförelser och gör analyser. Det finns stöddokument 
som hjälp i det här arbetet. 
 

Synpunkter och klagomål  
Rutin för synpunkter och klagomål finns, liksom verksamhetssystem för registrering och hantering. 
Blanketten ”Vi vill bli bättre”, finns i varje kundpärm, och kan skickas in anonymt. Den som lämnat in 
klagomålet och uppgivit sina kontaktuppgifter blir alltid kontaktad. I medarbetarintervjun sammanfat-
tades arbetet med synpunkter och klagomål på följande sätt: ”Det fångas upp, åtgärdas, dokumenteras 
och återkopplas i APT.” De uppger att det vanligaste klagomålet är att tiden inte räcker till.  
 

Avvikelser och lex Sarah  
Rutiner för avvikelser och lex Sarah finns och de är kända. Information om lex Sarah-rutiner ges regel-
bundet på APT och varje medarbetare skriver under att man tagit del av informationen. Avvikelser och 
lex Sarah rapporteras och hanteras i verksamhetssystem Attendo ADD. Ledningen utreder vad som har 
hänt, orsaker och vad de kan göra för att det inte ska hända igen. Varje enskild händelse hanteras för 
sig. Övergripande genomgång av avvikelser och lex Sarah gås igenom varje månad. SoL-avvikelser och 
lex Sarah tas upp på APT. Lex Sarah-utredningar genomförs inom regionens verksamhet.  
 
Enligt medarbetare rapporterar de avvikelser när de upptäcks till ledningen, som dokumenterar, hanterar 
och återkopplar. Inställningen hos medarbetarna är att alla gör vi fel och vi är öppna med det. Vi 
rapporterar och gör åtgärder.  
 
Attendo Knivsta har inte haft någon lex Sarah rapport eller utredning under 2019. Den enda avvikelsen 
gäller att social journal inte är upprättad i Siebel, vilket är Knivsta kommuns verksamhetssystem som 
man enligt avtalet ska använda. Verksamheten uppger att detta beror på tekniska problem mellan Kniv-
stas it-system och Attendos it-system. Båda verksamheternas it-avdelningar arbetar med att lösa detta.  
 
Kommentar 
Verksamhetens bedriver ett gott arbete kring kvalitetsfrågor. Det finns rutiner och verksamhetssystem 
som stöder arbetet. Ledning och medarbetare är väl införstådda i rutinerna och uppger hur de arbetar 
med att ta emot, rapportera, åtgärda och återkoppla. I den inlämnade dokumentationen eller vid 
intervjuerna har det dock inte framkommit uppgifter om det inkommit några synpunkter- och klagomål 
under året. Ingen lex Sarah har upprättats. Enbart en avvikelse finns registrerad, och den har kommit 
från medarbetare i Knivsta kommun.  
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Ett utvecklingsområde för att verksamheten fullt ut ska arbeta i enlighet med uppdraget samt lednings-
systemet är att börja vara uppmärksamma på och registrera synpunkter- och klagomål, SoL-avvikelser 
och lex Sarah.   
 

7. Uppföljning av kommunal hälso- och 
sjukvård 
Basal hygien 
Ledningen anger att utbildning ges via webutbildning tillgänglig på Demens ABC. På APT görs 
genomgångar av rutiner för basal hygien inom Attendo Knivsta. Ledningen berättar om medvetenheten 
som finns gällande rätt utförd handhygien och rätt användande av handskar. Gällande egenkontroll anges 
att observationsmätningar ingår där verksamhetschef och planeringsledare observerar medarbete (ej i 
arbete hos brukarna) samt att självskattning görs. Det finns en egenkontrollsmall som används 
månatligen. Ledningen uppfattar att följsamheten är ganska bra, det märks att förkläden och handsprit 
med mera går åt. 

Medarbetare och planeringsledare berättar om skoskydd, handdesinfektion, engångshandskar och 
engångsförkläde.  

På frågan om skriftlig rutin anges att den sitter i varje kundpärm.  

På frågan om rutiner från Vårdhygien anges att det inte används i någon omfattning. 

Åtgärd:  

Säkerställ att följa angivna rutiner för basal hygien i kommuner, från Vårdhygien. 

https://www.akademiska.se/for-vardgivare/sektioner/Vardhygien/kommunal-vard/ 

 

Kontakt med hälso- och sjukvårdspersonal  
Ledningen anger att planeringsledare eller verksamhetschef kontaktar sjuksköterska eller rehabpersonal 
vid behov. Medarbetare och samordnare anger att det alltid är planeringsledare eller verksamhetschef 
som medarbetare ska kontakta vid förändrat hälsotillstånd eller vid fallincident. Vidare avgör de om 
sjuksköterska ska kontaktas.  
 
Ett exempel ges från en akut situation då hemtjänst hjälper kunden på plats och planeringsledaren/ 
verksamhetschef ordnar logistiken med kontakter och annat som behövs. 
 
Vid fråga om hur man arbetar under jourtid med att kontakta sjuksköterska sker det på samma sätt, då 
planeringsledare eller verksamhetschef alltid finns tillgängliga mellan kl.07:00-22:00. 
 
Åtgärd:  

Säkerställ att medarbetare kontaktar leg. personal utan att gå via chefer först, särskilt vid försämrat 
hälsotillstånd och fallincidenter. Det är av vikt för leg. personal att kunna ställa frågor direkt till medar-
betare som närvarar/närvarat hos brukaren, oavsett tid på dygnet, för att kunna göra en  korrekt bedöm-
ning av läget samt instruera fortsatta åtgärder/kontroller direkt till tjänstgörande. Använd SBAR. 

https://www.akademiska.se/for-vardgivare/sektioner/Vardhygien/kommunal-vard/
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Förf lyttningsteknik  
Ledningen anger att medarbetare får en grundutbildning i förflyttningsteknik av Attendos hälso- och 
sjukvårdsorganisation i Uppsala. Det ska följas upp årligen så medarbetare har färsk kunskap. För närva-
rande har ingen kund behov av två personer som hjälper vid förflyttning (inkluderat personlyft). 
Ledningen efterfrågar skriftlig förflyttningsinstruktion från rehabpersonalen i samband med förskriv-
ning av gånghjälpmedel. 

 

Hjälpmedelsbehov 
Verksamhetschef eller planeringsledaren kontaktar rehabpersonal då hjälpmedelsbehov uppmärksam-
mas av medarbetare. 

 

Ordinat ioner f rån leg. personal  
Ordinationer meddelas via telefon eller e-post från leg.personal, då något gör att kommunikation i Siebel 
inte går att upprätthålla. Det är inte alltid signeringslista medföljer ordinationen från dem, vilket det ska. 

 

Läkemedelshantering 
I dagsläget utförs delegerad hälso- och sjukvårdsåtgärd för fyra brukare inom läkemedelshanteringen. 
En läkemedelsavvikelse hanterades 2019 i samarbete med chef för hemsjukvården och MAS. 
Synpunkter framkom då också på rutiner inom hemsjukvården. 

 

Dokumentation 
Ledningen beskriver att dokumentation gällande hälso- och sjukvårdsåtgärder utifrån delegering eller 
ordination, samt kontakter som tagits med leg. personal, dokumenteras i kalender i kundpärmen hos 
kund och i journal på kontoret. 
 
Medarbetare beskriver att all dokumentation finns i arkivskåp på kontoret och att det är verksamhetschef 
och planeringsledaren som dokumenterar i pappersjournalen. En medarbetare anger att dokumen-
tationen sker hos kund i kalender i form av rapport mellan medarbetare. 

 

Åtgärd: 

1. Säkerställ korrekt hantering av dokumentationsskyldigheten för medarbetare. Försämrat hälso-
tillstånd, kontakter med leg. personal inklusive fallincidenter och avvikelser ska dokumenteras 
dygnet runt i ”Händelser av vikt” i den sociala dokumentationen. Denna dokumentation ska 
kunna delges berörd leg. personal. MAS och MAR upprättar rutin för hur dokumentation får 
delas. Verksamheten åtgärdar den sociala dokumentationen. 

 

2. Hälso- och sjukvårdsavvikelse rapporteras och utreds särskilt på avvikelseblankett när verksam-
hetssystemet inte är tillgängligt.  
 
https://knivsta.se/stod-och-omsorg/halso--och-sjukvard/riktlinjer-mas-och-mar 
 

https://knivsta.se/stod-och-omsorg/halso--och-sjukvard/riktlinjer-mas-och-mar
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Vård i samverkan - VIS 
VIS strukturen med dess gällande dokument för alla verksamheter är inte känt för verksamhetschefen. 

 

Åtgärd: 

Gällande samverkansriktlinjer och rutiner som berör verksamheten ska de vara kända av ledningen 
och väsentliga rutiner ska implementeras hos medarbetare. Detta gäller såväl länsövergripande som 
lokalt fastställda. 

https://www.regionuppsala.se/sv/Extranat/Samarbetsprojekt/Vard-i-samverkan/Test/ 

https://www.regionuppsala.se/sv/Extranat/Samarbetsprojekt/Vard-i-samverkan/ViS-dokument-lokalt-
faststallda/Knivsta-kommun/ 

 

Avvikelsehanter ing  
Se avsnitt om avvikelsehantering tidigare i rapporten. 

 

8. Enkät biståndshandläggare  
Biståndshandläggare vid Biståndsenheten har besvarat enkäten som de fått utifrån avtals/verksamhets-
uppföljningen. Biståndshandläggarnas kontakt med Attendo Knivsta varierar från att man har kontakt 
varje månad till att ha kontakt per halvår, beroende på kund. Biståndshandläggarnas uppfattning om 
kunderna får den omvårdnad de är i behov av varierar, där någon/några kunder delvis får omvårdnad 
utifrån behov och där någon/några kunder får omvårdnad helt utifrån behov. Biståndsenhetens uppfatt-
ning är att kunderna och deras anhöriga till stor del är nöjda med Attendo Knivsta. Biståndsenhetens 
bedömning är att verksamhetens kvalitet varierar från bra till varken bra eller dålig.  
 
Biståndshandläggarna nämner att anhöriganställningarna bör upphöra, detta för att undvika jävssituation 
och sekretessproblematik. Handläggarna föreslår att verksamheten istället satsar på egen personal som 
har adekvat kompetens och utbildning. Biståndshandläggare efterfrågar information om hur länge 
personal är hos kund och hur insatsen genomförs.  
 
Förbättringsförslag som inkom från biståndshandläggarna var: 

 Mer transparens gällande hur genomförandeplanerna utförs samt hur insatserna genomförs. 
 Information till all personal att det inte är tid som beviljas hos en brukare utan ett behov. 
 Diskutera kundens hjälpbehov under sittande möte med kund, istället för behov av 

hemtjänsttimmar. Påverka inte kunden genom att utmana/säga till kunden att timmarna inte 
räcker ʺansök mera timmarʺ. Tala inte om tid med kunden, viss personal lägger ord i munnen 
på kunden, vilket leder till mer jobb för kunden och biståndshandläggaren. 
 

 Återkoppla skyndsam, när biståndshandläggare söker kontakt med Attendo Knivsta. 
 
 
 
 

https://www.regionuppsala.se/sv/Extranat/Samarbetsprojekt/Vard-i-samverkan/Test/
https://www.regionuppsala.se/sv/Extranat/Samarbetsprojekt/Vard-i-samverkan/ViS-dokument-lokalt-faststallda/Knivsta-kommun/
https://www.regionuppsala.se/sv/Extranat/Samarbetsprojekt/Vard-i-samverkan/ViS-dokument-lokalt-faststallda/Knivsta-kommun/
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Kommentar 
Biståndshandläggarnas förbättringsförslag gällande genomförandeplan överensstämmer med vad som 
framkommit i granskningen av inlämnade genomförandeplaner, där det finns utvecklingsområden. 
Dessa behandlas under rubrik Genomförandeplaner.  
 
I intervjuerna med Attendo Knivsta uppges att det alltid är enkelt att nå dem och att man snabbt får 
kontakt med dem. Enligt biståndshandläggarnas enkätsvar finns det uppgifter om att de inte blir kon-
taktade skyndsamt vid behov. Förslag att Attendo Knivsta tillsammans med Biståndsenheten ser över 
sina samverkansrutiner.  
 
Biståndshandläggarna beskriver att hemtjänstpersonalen pratar om biståndsbeviljad tid, istället för att 
prata om individens behov. Även under intervjuerna var det tydligt att Attendo Knivsta talade om tid, 
och brist på beviljad tid, istället för behov. Det är individens behov som är utredd och insatser beviljade 
för att tillgodose de behov som individen har. 34 
 

9. Ekonomi 
Granskning av fakturering från Attendo Sverige AB till Knivsta kommun 
Leverantörsfakturoror från Attendo Sverige AB för verksamheten LOV hemtjänst är granskade och 
bedömningen är att faktureringen sker i enlighet med gällande avtal.  
 
Vid kontrollen gjordes ett utdrag av samtliga fakturor från leverantören under perioden 190301 till 
200101.  
 
Kontroll av Attendo kreditvärdighet  
En kreditupplysning inhämtades den 14 februari 2020 avseende Attendo Sverige AB, organisations-
nummer 556148-5169. Det framgår att Attendo Sverige AB är registrerad för F-skatt och moms. Inga 
betalningsanmärkningar finns per den 20 februari 2020, samt inga aktuella skulder är rapporterade från 
KFM per 7 februari 2020. Attendo Sverige AB tillhör riskklass 5, vilket är den lägsta risk. Ingår i 
Attendo AB (Publ)-koncernen. 
 
Analys av årsredovisningen  
Attendo Sverige AB nettoomsättning uppgick 2018 till 4,2 miljoner och företaget uppvisade ett positivt 
rörelseresultat. Avkastning på totalt kapital uppgick till 14,3% %, vilket är lägre än föregående år (2017), 
dock ligger det över branschvärde35 som är 12,8%. Försämringen påverkas främst av ett lägre resultat. 
Rörelsemarginalen36 följer samma trend och uppgick 2016 till 8,8 % jämfört med 10,2 % året in-
nan.  Företagets soliditet uppgår till 59,4 %.  
 
Kommentar  
Företagets ekonomiska nyckeltal ligger på samma nivå eller över branschvärden och deras ekonomi 
bedöms vara god.   

  

                                                           
34 Individens behov i Centrum, IBIC 
35 Branschvärde 2018 = Medianen för bolag med minst 20 anställda i bransch Vård och omsorg i särskilda boendeformer för 
äldre. 
36 Företagets vinst från rörelsen i förhållande till omsättning.  
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10. Slutsatser, åtgärdskrav och utvecklings-
områden 
Avtals- och verksamhetsuppföljningen visar att Attendo Knivsta som utför hemtjänst utifrån avtal med 
Knivsta kommun, har både styrkor och brister i kvaliteten. Flera delar fungerar bra och följer avtalet 
med Knivsta kommun, medan andra delar har brister som måste åtgärdas. Detta framgår dels av det 
ledning och medarbetare beskriver vid intervjuerna, verksamhetens dokumentation, samt utifrån de 
enkätsvar som inkommit från kommunens Biståndsenhet.  
 

Identifierade styrkor:  

Vision , mål, och värdighetsgarantier 
Verksamheten vision, mål och nationella värdighetsgarantier bedöms väl förankrade och genomsyra 
arbetet både i ledningen och bland personalen. Verksamheten bedöms på det stora hela bedriva att gott 
arbete när det kommer till att planera samt följa verksamhetens mål.  
 
Arbetssätt, metoder och bemötande 
Verksamhetens arbetssätt, metoder och bemötande bedöms vara välfungerande och i stort överens-
stämma med socialtjänstlagen och verksamhetens avtal med Knivsta kommun.  
 
Delaktighet och integritet 
Verksamhetens arbete är välfungerande och i enlighet med socialtjänstlagen och avtalet med Knivsta 
kommun.  
 
Aktiviteter och kost 
Verksamheten arbete överensstämmer med socialtjänstlagen och avtalet med Knivsta kommun. 
 
Brukarnöjdhet 
Verksamhetens uppföljning av brukarnöjdhet följer avtalet med Knivsta kommun och krav om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 
 
Arbetsmiljö och personalfrågor 
Verksamheten bedöms uppfylla det som avtalats med Knivsta kommun avseende arbetsmiljöansvar. 
 
Verksamheten har en stabil arbetsgrupp med timanställda medarbetare som har lång erfarenhet av vård 
och bedöms därmed en relativt god personalkontinuitet.  
 
Handledning 
Ledning och personal är nöjda med den handledning som ges och den som är möjlig att få.  
 
Samverkan 
Verksamhetens interna samarbete beskrivs som god, både mellan medarbetare och verksamhetschef och 
mellan medarbetarna.  
Verksamheten bedriver ett gott arbete kring samverkan, vilket är i enlighet med Socialstyrelsens 
föreskrifter och avtalet med kommunen. 
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Systematiskt kvalitetsarbete 
Verksamheten arbetar systematiskt med förbättringsarbete och har en bra struktur utifrån systematiskt 
kvalitetsarbete.  
Ekonomi 
Företagets ekonomiska ställning bedöms vara god.   

 

Åtgärdskrav och utvecklingsområden avseende utförandet av kvalitet :  

Vision , mål, och värdighetsgarantier 
I verksamhetsberättelse framgår inte måluppfyllelsen för verksamheten. 
 
Enligt avtal ska verksamhetens anställda vara väl insatta i kommunens mål för verksamheten och 
kvalitetskrav inom socialtjänsten samt för verksamheten gällande rutiner, riktlinjer och avtal.37 
I intervjuer framkommer att verksamheten har vag kännedom om Knivsta kommuns mål och värdighets-
garantier och efterfrågar information från kommunen.  
 

Krav på åtgärd: 
- Säkerställ att verksamheten är väl insatt i kommunens mål för verksamheten och kvalitets-

krav inom socialtjänsten samt för verksamheten gällande rutiner, riktlinjer och avtal. 
 
Utvecklingsområde: 

- Ange måluppfyllelse i verksamhetsberättelse, för att uppnå transparens och följbarhet. 
 
Arbetssätt, metoder och bemötande 
Det framkommer att verksamheten och kunderna anser att den biståndsbedömda tiden inte räcker till för 
att få insatserna utförda på det sätt kunderna önskar med det mervärde som verksamheten har som 
målsättning att ge. Det framkommer i intervjuer med Attendo Knivsta och enkätsvar från Bistånds-
enheten att verksamheten återkommer till att tiden inte räcker till. Samtidigt talar Attendo Knivsta inte 
om den enskildes behov eller vilka behov som bedömts och resulterat i beslut om hemtjänstinsats. 
Verksamheten ska tillhandahålla hemtjänst i den omfattning som framgår av biståndsbeslutet.38 I det fall 
kundens behov förändras i sådan grad att biståndsbeslutet kan behöva omprövas ska utföraren omgående 
kontakta Biståndsenheten. Förändringen av behov ska framgå av utförarens dokumentation. 39 40 

 
Krav på åtgärd: 

- Säkerställ att verksamheten är väl insatt i att hemtjänstbeslut utgår från behov som ska tillgodo-
ses, samt att de utför insatsen på sådant sätt att man hinner utföra vad insatsen är avsedd till. 

 
Dokumentation och informationsöverföring 
Verksamheten ansvarar för att dokumentationen sker i enlighet med lagar, föreskrifter och allmänna råd. 
I förfrågningsunderlag och avtal framkommer att Knivsta kommun tillhandahåller licenser och 
utbildning i kommunens verksamhetssystem till utföraren. Utföraren ska kommunicera med kommunen 

                                                           
37 Se avtal SN-2017/62 och Förfrågningsunderlag SN-2018/154 avsnitt 3.8.  
38 Se avtal SN-2017/62 och Förfrågningsunderlag SN-2018/154 avsnitt 2.2 
39 Se avtal SN-2017/62 och Förfrågningsunderlag SN-2018/154 avsnitt 2.8 
40 Individens behov i Centrum, IBIC 
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genom verksamhetssystemet. 41 Knivsta kommun har ett gemensamt dokumentationssystem för hem-
tjänst LOV, som ska användas för journalföring och delning av dokument mellan myndighet och 
utförare. 
 
Verksamheten tar idag enbart emot beställning av uppdrag via verksamhetssystemet. I övrigt har man 
manuell journalföring utanför verksamhetssystem och man kommunicerar med Knivsta kommun via e-
brev, telefon och genom att man fysiskt lämnar in handlingar. Verksamheten uppger att det beror på 
tekniska problem.  
 
Attendo Knivsta arbetar inte fullt ut enligt föreskrifterna och de allmänna råden kring dokumentation, 
eller i enlighet med avtalet med Knivsta kommun när det kommer till dokumentation. 42 Attendo Knivsta 
följer inte heller sina egna rutiner gällande dokumentation.  
 

Krav på åtgärd: 
- Säkerställ att verksamheten använder det gemensamma verksamhetssystemet för dokumenta-

tion. 
- Säkerställ, i samråd med ansvariga inom Vård- och omsorgskontoret, att verksamhetssystemet 

fungerar och används enligt avtal och förfrågningsunderlag. 
-  
- Säkerställ att samtlig personal har åtkomst till journalen och dokumenterar fortlöpande i sin 

arbetsvardag. Verksamheten behöver skapa förutsättningar för dokumentation och därmed säkra 
brukarnas trygghet. 

 
Genomförandeplaner 
Verksamheten ansvarar för att dokumentationen sker och att genomförandeplaner upprättas och följs 
upp i enlighet med lagar, föreskrifter och allmänna råd. 43 Avtals- och verksamhetsuppföljningen visar 
att uppgifterna från Attendo Knivsta gällande genomförandeplan inte stämmer överens med uppgifter i 
de skriftliga rutiner, inskickade genomförandeplaner och vad som framkommer i intervju med ledningen 
respektive medarbetare. Det saknas visst innehåll i de granskade genomförandeplanerna för att de ska 
överensstämma helt med Socialstyrelsens allmänna råd om genomförandeplaner.44  
 
Ett av löftena i Knivsta kommuns värdighetsgarantier för hemtjänst handlar om genomförandeplaner.45 
Utifrån värdighetsgarantier framkommer det att följande innehåll saknas i de granskade genomförande-
planerna:  

 Det framkommer inte hur, på vilket sätt kunden är delaktigt i framtagandet av mål och delmål 
eller hur denna vill ha insatsen utförd.  

 Det framkommer inte om kunden har haft möjlighet att ha med en närstående eller inte. 
 Det inte hur insatsen ska genomföras.  
 Hur angivna mål/delmål ska uppnås 

 
 
 

                                                           
41 Se förfrågningsunderlag SN-2018/154 avsnitt 3.12 och Avtal SN 2017/62 under It-baserat verksamhetsstöd 
42 Se SOSFS 2014:5, 11 kap. 5 § SoL samt Se avtal SN-2017/62 och Förfrågningsunderlag SN-2018/154 om Hälso- och 
sjukvård samt social dokumentation 
43 Se avtal SN-2017/62 och Förfrågningsunderlag SN-2018/154 avsnitt 3.12  
44 6 kapitlet 2 § SOSFS 2014:5 
45 Se avtal SN-2017/62 och Förfrågningsunderlag SN-2018/154 om Värdegrund 
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Krav på åtgärd: 
- Säkerställ att genomförandeplanerna innehåller de kravställda uppgifterna. 
- Uppdatera rutin, checklista och mall för genomförandeplaner uppdateras så att den helt och 

hållet stämmer överens med de allmänna råden, samt att de överensstämmer med varandra.  
 
Arbetsmiljö och personalfrågor 
Medarbetarna rapporterar idag tillbud och arbetsskador muntligt till verksamhetschef eller planerings-
ledaren, som i sin tur registrerar tillbud och arbetsskador, samt utreder dessa. 
 

Utvecklingsområde: 
- Möjliggör att all personal själva kan rapportera tillbud och arbetsskador och ta del av ärendet.  

 
Risksituationer, brand, hot och våld 
Verksamheten arbetar i stort i enlighet med avtalet. Dock saknar verksamheten en krisplan46, vilket de 
uppmärksammat själva och planerar att åtgärda.  
 

Krav på åtgärd: 
- Ta fram en krisplan. 
- Säkerställ att rutiner är väl kända i hela verksamheten. 

 
Utvecklingsområde: 

- Brandutbildning 
- Hot- och våldsutbildning 

 
Kompetens 
Personalen inom verksamheten har genom erfarenhet kompetens i enlighet med avtalet med Knivsta 
kommun.47 Personal som utför uppdraget ska ha genomgången utbildning från omvårdnadsprogram och/ 
eller motsvarande samt tidigare erfarenhet från motsvarande arbete alternativt ha andra kvalifikationer 
som utföraren bedömer tillgodoser den kompetens som är erforderlig. 48 
 
Planer för kompetenshöjande insatser finns. Dock saknas individuella kompetensplaner och andelen 
undersköterskor är låg. Hemtjänstpersonalen inom Attendo Knivsta är timanställda, endast 25% av dem 
är utbildade undersköterskor. Övriga har mer än 24 månaders praktisk erfarenhet från omsorgsarbete. 
Även om verksamheten har hög personalkontinuitet av timanställda medarbetare är det önskvärt att ha 
fler medarbetare med tillsvidareanställning för att säkra kompetensen, kontinuiteten och tryggheten för 
kunderna. 
 

Utvecklingsområde: 
- Ta fram individuella kompetens- och utvecklingsplaner.  

Öka andelen undersköterskor. 
- Öka andelen tillsvidareanställningar bland undersköterskor. 

 
 
 

                                                           
46 Se avtal SN-2017/62 och Förfrågningsunderlag SN-2018/154 avsnitt 2.22 
47 Se avtal SN-2017/62 och Förfrågningsunderlag SN-2018/154 om Personalens kompetens och kompetensutveckling 
48 Se Förfrågningsunderlag SN-2018/154 avsnitt 3.8 
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Samverkan 
Verksamheten bedriver ett gott arbete kring samverkan, vilket är i enlighet med Socialstyrelsens före-
skrifter och avtalet med kommunen.49 En rekommendation är dock att Attendo Knivsta fortsätter att 
arbeta för ett bättre samarbete med Biståndsenheten, då det framkommit att Biståndsenheten önskar mer 
information från verksamheten och snabbare återkoppling, samtidigt som Attendo Knivsta uppger att de 
vill ha mer kontakt med biståndshandläggarna.  
 

Krav på åtgärd: 
- Säkerställ att rutin kring mottagande av uppdrag/beställning, kvittens och delning av genom-

förandeplan följer krav i förfrågningsunderlag.  
 

Utvecklingsområde: 
- Att tillsammans med Biståndsenheten se över samverkansrutinerna. 

 
Systematiskt kvalitetsarbete 
Verksamhetens bedriver ett gott arbete kring kvalitetsledning. I dokumentation och intervjuer har det 
dock inte framkommit uppgifter om det inkommit några synpunkter- och klagomål under året. Ingen lex 
Sarah har upprättats. Enbart en avvikelse finns registrerad, och den har kommit från medarbetare i 
Knivsta kommun.50 Samtidigt uppges att det vanligaste klagomålet är att tiden hos kunden inte räcker 
till. 

Krav på åtgärd: 
- Säkerställ att synpunkter- och klagomål, avvikelser samt lex Sarah uppmärksammas och regis-

treras.   

 

Åtgärdskrav och utvecklingsområden avseende utförandet av hälso- och 
sjukvård 

Basal hygien 
Ledningen anger att utbildning ges via webutbildning tillgänglig på Demens ABC. På APT görs genom-
gångar av rutiner för basal hygien inom Attendo Knivsta. Ledningen berättar om medvetenheten som 
finns gällande rätt utförd handhygien och rätt användande av handskar. På frågan om rutiner från Vård-
hygien anges att det inte används i någon omfattning. 
 

Krav på åtgärd: 
- Säkerställ att följa angivna rutiner för basal hygien i kommuner, från Vårdhygien. 

https://www.akademiska.se/for-vardgivare/sektioner/Vardhygien/kommunal-vard/ 

 
Kontakt med hälso- och sjukvårdspersonal 
Ledningen anger att planeringsledare eller verksamhetschef kontaktar sjuksköterska eller rehabpersonal 
vid behov. Medarbetare och samordnare anger att det alltid är planeringsledare eller verksamhetschef 
som medarbetare ska kontakta vid förändrat hälsotillstånd eller vid fallincident. Vidare avgör de om 
sjuksköterska ska kontaktas.  
 
 

                                                           
49 Se 4 kapitlet 5 § SOSFS 2011:9, avtal SN-2017/62 och Förfrågningsunderlag SN-2018/154 om samverkan 
50 Se avtal SN-2017/62 och Förfrågningsunderlag SN-2018/154 om Systematiskt förbättringsarbete, SOSFS 2011:9 

https://www.akademiska.se/for-vardgivare/sektioner/Vardhygien/kommunal-vard/
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Krav på åtgärd: 
- Säkerställ att medarbetare kontaktar leg.personal utan att gå via chefer först, särskilt vid försäm-

rat hälsotillstånd och fallincidenter. Det är av vikt för leg. personal att kunna ställa frågor direkt 
till medarbetare som närvarar/närvarat hos brukaren, oavsett tid på dygnet, för att kunna göra 
en  korrekt bedömning av läget samt instruera fortsatta åtgärder/kontroller direkt till tjänstgöran-
de. Använd SBAR. 
 

Dokumentation 
Framkommer att dokumentation görs i kalender i kundpärmen hos kund och i journal på kontoret. 
Medarbetare beskriver att all dokumentation finns i arkivskåp på kontoret och att det är verksamhetschef 
och planeringsledaren som dokumenterar i pappersjournalen. 

Krav på åtgärd: 
- Säkerställ korrekt hantering av dokumentationsskyldigheten för medarbetare. Försämrat hälso-

tillstånd, kontakter med leg. personal inklusive fallincidenter och avvikelser ska dokumenteras 
dygnet runt i ”Händelser av vikt” i den sociala dokumentationen. Denna dokumentation ska 
kunna delges berörd leg. personal. MAS och MAR upprättar rutin för hur dokumentation får 
delas. Verksamheten åtgärdar den sociala dokumentationen. 

- Hälso- och sjukvårdsavvikelse rapporteras och utreds särskilt på avvikelseblankett när verksam-
hetssystemet inte är tillgängligt.  
https://knivsta.se/stod-och-omsorg/halso--och-sjukvard/riktlinjer-mas-och-mar 
 

Vård i samverkan - VIS 
VIS strukturen med dess gällande dokument för alla verksamheter är inte känt för verksamhetschefen. 

Krav på åtgärd: 
- Gällande samverkansriktlinjer och rutiner som berör verksamheten ska de vara kända av 

ledningen och väsentliga rutiner ska implementeras hos medarbetare. Detta gäller såväl 
länsövergripande som lokalt fastställda. 
https://www.regionuppsala.se/sv/Extranat/Samarbetsprojekt/Vard-i-samverkan/Test/ 
https://www.regionuppsala.se/sv/Extranat/Samarbetsprojekt/Vard-i-samverkan/ViS-
dokument-lokalt-faststallda/Knivsta-kommun/ 
 

https://knivsta.se/stod-och-omsorg/halso--och-sjukvard/riktlinjer-mas-och-mar
https://www.regionuppsala.se/sv/Extranat/Samarbetsprojekt/Vard-i-samverkan/Test/
https://www.regionuppsala.se/sv/Extranat/Samarbetsprojekt/Vard-i-samverkan/ViS-dokument-lokalt-faststallda/Knivsta-kommun/
https://www.regionuppsala.se/sv/Extranat/Samarbetsprojekt/Vard-i-samverkan/ViS-dokument-lokalt-faststallda/Knivsta-kommun/
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Socialnämnden 

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut kvartal 1 2020 
 
Förslag till beslut 
 

1. Socialnämnden godkänner rapporten över ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 
1 § socialtjänstlagen (SoL), samt gynnande beslut enligt 9 § lag om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS) som 31 januari 2020 inte verkställts inom tre månader 
eller där avbrott i verkställighet pågått mer än tre månader, i enlighet med nämndens 
rapporteringsskyldighet enligt 16 kap 6 f-h §§ SoL samt 28 h § LSS 

2. Socialnämnden överlämnar rapporteringen av ej verkställda gynnande beslut för kvar-
tal 1 2020 till kommunfullmäktige samt till kommunrevisorer. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt socialtjänstlagen (SoL) samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
ska socialnämnden kvartalsvis rapportera de gynnande beslut om bistånd som inte har verk-
ställts inom tre månader från dagen för beslutet till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), 
och överlämna sammanställning till kommunfullmäktige samt till kommunrevisionen. I förelig-
gande handlingar finns en sammanställning över ej verkställda beslut, vilken typ av insats be-
slutet avser och skälen till att beslutet inte har verkställts, eller skäl till avbrott i verkställighet. 
 
Under kvartal 1 har totalt fem (5) beslut rapporterats. Ett (1) beslut återrapporteras från kvartal 
4 2019. Det gäller äldreomsorg där brukare tackat nej till erbjudanden. Fyra (4)  beslut har 
tillkommit, två (2) av dessa gäller ej verkställda efter gynnande beslut och två (2) avbrott i 
verkställighet.  
 
Ärendet 
Enligt 16 kap § 6 h SoL skall socialnämnden kvartalsvis lämna en statistikrapport till kommun-
fullmäktige över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Samma rapporteringsskyldighet 
gäller för beslut som inte verkställs på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten 
avbröts. Enligt LSS § 28h gäller en motsvarande rapporteringsskyldighet för beslut om insatser 
enligt 9 § LSS. 
 
Rapporten ska innehålla tidpunkten för beslutet, vilken typ av bistånd beslutet gäller, skälen 
för dröjsmålet, samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Det skall 
också framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som gäller bistånd till kvinnor respektive 
män.  
 
För det första kvartalet 2020 rapporterades: 

• Ett beslut återrapporteras från kvartal fyra, gäller äldreomsorg där kund tackat nej till 
erbjudanden. 

• Ett beslut gäller individ- och familjeomsorg där kunden tackat nej till erbjudande.  
• Ett LSS-beslut inom funktionshinderområdet, som ej verkställts på grund av resursbrist.  
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• Två LSS-beslut inom funktionshinderområdet gäller avbrott i verkställighet för samma 

brukare  
• Totalt 5 rapporter har skickats in kvartal 1 2020 

 
Se vidare i ”Rapport gällande ej verkställda gynnande beslut första kvartalet 2020”. 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig bud-
getram.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-04-27 
Rapport gällande ej verkställda gynnande beslut första kvartalet 2020 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunfullmäktige 
Revisorer 
Områdeschef myndighet 
Områdeschef utförare 
 
 
 
Catrin Josephson  
Socialchef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej X 
 
Förklara oavsett svar. 

Beslutet handlar om rapportering av beslut som inte verkställts. 
 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
 
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
 
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument X 
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Rapport gällande ej verkställda gynnande beslut kvartal 1 2020 

 
Bakgrund 

Socialnämnden är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och kommunens 
revisorer1 om beviljat bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt 9 § lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts tre månader efter beslut. 
Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. 
Socialnämnden ska fortsätta att rapportera ett ej verkställt beslut tills beslutet är verkställt eller avslutat 
av annan anledning. Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid kan myndigheten 
ansöka om utdömande av en särskild avgift hos förvaltningsrätten. 
 
Enligt SoL samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS ska socialnämnden kvar-
talsvis lämna en statistikrapport till kommunfullmäktige2 över hur många av nämndens gynnande beslut 
enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Samma 
rapporteringsskyldighet gäller för beslut som inte verkställs på nytt inom tre månader från den dag då 
verkställigheten avbröts. Enligt LSS § 28h gäller en motsvarande rapporteringsskyldighet för beslut om 
insatser enligt 9 § LSS. 
 
Rapporten ska innehålla tidpunkten för beslutet, vilken typ av bistånd beslutet gäller, skälen för dröjs-
målet, samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Det ska också framgå hur stor 
del av de ej verkställda besluten som gäller bistånd till kvinnor respektive män.  
 
Rapporten för första kvartalet 2020 handlar om ej verkställda gynnande beslut som 31 januari 2020 inte 
verkställts inom tre månader från beslut eller där avbrott i verkställighet pågått mer än tre månader. 
 

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut första kvartalet 2020 

Beslut om insats ska verkställas inom tre månader och vid avbrott ska de åter verkställas inom tre 
månader. Under första kvartalet 2020, har totalt fem beslut rapporterats, varav ett återrapporterades 
gällande äldreomsorg. Fyra beslut har tillkommit, två av dessa gäller ej verkställda gynnande beslut och 
två avbrott i verkställighet. Vid fyra av fem beslut har verksamheten erbjudit möjlighet till att påbörja 
insatsen, men brukarna har av olika skäl tackat nej. Besluten gäller en kvinna, två flickor och en pojke. 
Den tid som förflutit från gynnande beslut, alternativt avbrott i verkställighet är från drygt tre månader 
upp till drygt fem månader.  
 

                                                           
1 16 kap 6f § SoL, 28 f § LSS 
2 16 kap 6 h § SoL, 28 h § LSS 

mailto:knivsta@knivsta.se
http://www.knivsta.se/
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Besluts-
datum 

Typ av 
beslut 

Skäl till 
Ej verkställt 
beslut 

Vidtagna 
åtgärder/ 
I väntan på 
/övrigt 

Kvinna 

M
an 

Datum för 
avbrott  
i VST 

Verk-
ställt 

Avslutas 
av annat 
skäl 

Förfluten tid 
från beslut/ 
avbrott till 
rapportering
s-dag eller 
VST 

191128 SoL IFO 
KF 

Tackat nej  x     5 mån 6 
dagar 

191205 LSS OF 
Korttids
-vistelse 

Resursbrist* Sökt, men inte 
funnit 

 x    3 mån 17 
dagar 

190701 LSS OF 
Ledsagar
service 

Tackat nej Fått flera 
erbjudanden 

x  20191014   4 mån 13 
dagar 
 
 

190701 LSS OF 
Avlösars
ervice 

Tackat nej Fått flera 
erbjudanden 

x  20191014   4 mån 13 
dagar 
 

191113 SoL ÄO 
Säbo 

Tackat nej 
till 
erbjudanden, 
tackat nej 
senast 
200327  

Har särskilt 
boende i annan 
kommun 

x     5 mån 9 dagar 

OF=omsorger om personer med funktionsnedsättning, KP=kontaktperson, KF=kontaktfamilj HT=hemtjänst, Ass=assistent, 
FB=familjebehandling, VST=verkställighet 
Varje rapport till IVO är en rad. Ett beslut kan ha flera rader för att det exempelvis skickats in en rapport om att beslutet ej är 
verkställt och därefter blir verkställt och rapporteras som verkställt. 
Resursbrist för att matchande uppdragstagare ej funnits.  
 

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut de fyra senaste kvartalen 
Vid utgången av 2019 hade Vård- och omsorgskontoret endast ett beslut som inte var verkställt inom tre månader 
från beslut, eller från avbrott av verkställighet. Under första kvartalet 2020 har vi dock inte kunnat verkställa fyra 
beslut där uppdragstagare3 behövs för att påbörja insatsen.  
 

 Kvartal 2 2019 Kvartal 3 2019 Kvartal 4 2019 Kvartal 1 2020 
Ej verkställda  6 2 1 3 
Avbrott 2 0 0 2 
Avslutade 1 2 2 0 
Nu verkställda 15 0 1 0 
Totalt antal 
rapporter 

22* 4 4 5 

     
Män 9* 1 1 1 
Kvinnor 9* 3 3 3* 
Beslut SoL ÄO 1 0 1 1 
Beslut SoL OF 1 1 0 1 
Beslut LSS OF 7 0 0 0 
Beslut SoL IFO 9 3 3 3 

*Samma person kan ha flera beslut, som rapporteras. Samma beslut kan ha flera rapporter. 

                                                           
3 Uppdragstagare är en person i civilsamhället som tillsätts för att, mot en viss ersättning, bistå enskild med 
insatser såsom ledsagning, avlösning i hemmet, kontaktfamilj eller kontaktperson. Uppdraget sker inte via en 
anställning. 

mailto:knivsta@knivsta.se
http://www.knivsta.se/
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*Verkställt = Rapporterat som verkställt vid kvartalsrapportering,  
   efter att tidigare ha rapporterats som ej verkställt. 
 
Verksamhetstyp för de rapporterade besluten  

Äldreomsorgen har ett beslut som inte har verkställts, liksom vid två av de tre föregående månaderna. 
Samma beslut som inte är verkställt kvartal ett 2020 som kvartal fyra 2019. Individen har av olika skäl 
tackat nej till de erbjudanden som givits.  
 
Omsorgen om personer med funktionsnedsättning har idag tre beslut som inte är i verkställighet. De två 
avbrotten gäller LSS-insatser för samma brukare som utförts av samma uppdragstagare. Brukaren har 
tackat nej till erbjudanden. För ett LSS-beslut har verksamheten inte lyckats rekrytera en möjlig 
uppdragstagare. Alla beslut gäller insatser till barn. 
 
Individ och familjeomsorgen, som tidigare har haft svårt att verkställa beslut med uppdragstagare. Har 
nu ett ej verkställt beslut och där har brukaren tackat nej till erbjudande.  
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Volymtrend för insatsbeslut 
Mellan 2018 och 2019 ökade insatsbesluten med 33 procent.4  
 
Lagrum 2018 2019 

SoL 4:1* 230 340 

LSS 9 131 139 

 SoL + LSS 361 479 
*exklusive ekonomiskt bistånd 
 

 
 

Analys första kvartalet 2020 

Under rapporteringsperioden för första kvartalet 2020 har Vård- och omsorgskontoret, med undantag av 
en brukare, erbjudit möjlighet att få sina insatsbeslut verkställda. Gällande ett beslut har förvaltningen 
inte lyckats rekrytera en möjlig uppdragstagare för insatsen. Alla, utom ett av besluten gäller insatser 
som ska verkställas genom uppdragstagare. Fyra av fem beslut gäller barn, som inte ska behöva vänta 
på att få sina insatser verkställda.  
 
Förvaltningen kommer se över samverkan mellan enheterna, processer och rutiner för att säkerställa en 
effektivare rekrytering av uppdragstagare och matchning till enskild brukare. Även se över hur behoven 
kan tillgodoses på annat sätt, eller om insatser kan erbjudas i annan form i väntan på uppdragstagare.  
 
 
 
Lena Johansson  Ulrika Brugård 
 
 

                                                           
4 Samma individ kan ha flera insatsbeslut under året, så detta betyder inte att det har varit en 33-procentig ökning av personer 
som fått insatser. 
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Handläggare 
Karin Allard 
Verksamhetscontroller 

Tjänsteskrivelse 
2020-05-04 

Diarienummer 
SN-2020/109 

   
 

Socialnämnden 

Uppföljning av socialnämndens återsökningar till Migrationsverket 
 
Förslag till beslut 
 
Socialnämnden beslutar att vård- och omsorgskontoret ska arbeta med de åtgärdspunkter 
och utvecklingsområdena som presenteras i rapporten.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Det finns svårigheter med systemet för kommuner att ansöka om statliga medel på en 
övergripande nationell nivå, vilket också påverkar Knivsta kommun. Systemet innebär 
sammanfattningsvis en hög administrativ börda, samt svårigheter att skapa tillförlitliga 
prognoser. Det finns möjligheter för att processen kommer bli lättare i och med att regeringen 
anser att processen borde schabloniseras i så hög utsträckning som möjligt. Det är dock 
oklart när sådana ändringar eventuellt kommer att ske. Under tiden behöver 
socialförvaltningens verksamheter fortsatt förhålla sig till det befintliga systemet.  
Socialnämndens verksamhet har en nedskriven ansvarsfördelning för återsökningen, vilken 
de flesta upplever som tydlig. Dock verkar den inte efterlevas fullt ut.  
Inom ramen för denna uppföljning har åtgärdspunkter och utvecklingsområden identifierats 
vilka handlar om att förtydliga ansvarsfördelningen samt att utreda om mer resurser ska 
läggas på återsökningen.  
 
Bakgrund 
Inför framtagandet av socialnämndens internkontrollplan 2020 genomfördes en riskanalys 
med nämndens arbetsutskott. Vid riskanalysen bedömdes att risken var hög för att nämnden 
inte får in alla intäkter som de skulle kunna få och därmed går miste om ekonomiska resurser 
som nämnden är i behov av. Med anledning av det har denna uppföljning av nämndens 
process för återsökningar genomförts. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig 
budgetram. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
 
 
 
Catrin Josephson 
Socialchef 
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Beslutet ska skickas till:  
Akten 
Kvalitets- och utvecklingschef vid Vård- och omsorgskontoret 
Kommunstyrelsen 
Verksamhetscontroller 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Beslutet påverkar barn indirekt. Syftet med denna uppföljning är att utreda om processen för 
återsökning av statliga medel är välfungerande. Om föreslagna åtgärder vidtas ökar 
förutsättningarna för att socialnämnden får in de intäkter som nämnden har rätt till, vilket 
skulle gynna nämndens verksamheter ekonomiskt, bland annat de som riktar sig mot barn 
och unga.  
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
Ja.  
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
Inga kända.  
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Inledning  

Inför framtagandet av socialnämndens internkontrollplan 2020 genomfördes en riskanalys med nämndens 
arbetsutskott. Vid riskanalysen bedömdes att risken var hög för att nämnden inte får in alla intäkter som de 
skulle kunna få och därmed går miste om ekonomiska resurser som nämnden är i behov av. Med anledning 
av det har denna uppföljning av nämndens återsökningar genomförts.  
Kontrollmoment: Uppföljning av processen för återsökning till Migrationsverket.  
 
Syfte  

Syftet med denna uppföljning är att ta reda på om processen för att återsöka statliga medel från 
Migrationsverket, inom socialnämndens verksamheter är välfungerande.  
 
Genomförande  

Uppföljningen baseras delvis på en enkätundersökning som skickades ut till de funktioner som hanterar 
någon del av återsökningen av statliga medel från Migrationsverket för socialnämndens räkning. De 
funktioner som gör detta är handläggare1 inom myndighetsenheterna, ekonomiassistenter, gruppledare, 
enhetschefer och förvaltningsekonom. Tillsammans utgör dessa 40 personer. Enkäten skickades ut under 
mars-april 2020.2 Delvis bygger denna uppföljning också på information från sakkunnig 
förvaltningsekonom, samt från Migrationsverkets, Riksrevisionens och regeringens hemsidor.  
 
Bakgrund 

Kommunerna har rätt till ersättning från staten för vissa kostnader som kommunerna har för asylsökande. 
Kommunerna har också rätt till ersättning för vissa kostnader för personer som ansökt om eller fått 
uppehållstillstånd. En del av dessa statliga ersättningar betalas ut utan ansökan och en annan del behöver 
kommunerna ansöka om.3 Denna uppföljning fokuserar på den del som kommunen behöver ansöka om.  
 
Riksrevisionen har framfört brister i systemet för statliga ersättningar för migration och integration. Bristerna 
handlar bland annat om kommunernas förutsättningar att planera, att systemet anses vara svårt, att 
ansökningarna ofta måste kompletteras och att det är vanligt med avslag för vissa ersättningar. Sedan 2015 
har ärendemängden ökat kraftigt och Migrationsverket har därför hamnat efter med utbetalningar. Sena 
utbetalningar försvårar kommunernas redovisning, skapar osäkerhet och försvagar likviditeten för en del 
kommuner.4 Ersättningssystemet innebär en betydande kostnad för administration. Handläggningen av 
ersättningarna uppskattades 2016 sysselsätta cirka 490 årsarbetskrafter i kommunerna och lönekostnaderna 
för dessa uppskattades till drygt 244 miljoner kronor.5 En av Riksrevisionens slutsatser är att 
ersättningssystemet kan förenklas eftersom systemet upplevs som onödigt detaljerat. Riksrevisionen föreslår 
bland annat att schablonersättningar bör nyttjas i så hög grad som möjligt, att flera ersättningar kan tas bort, 
samt att ansökningsförfaranden bör användas i mindre utsträckning.6  
 
Regeringen delar Riksrevisionens bedömning och tillsatte Mottagandeutredningen (2015:02) som bland 
annat hade i uppdrag att utreda den statliga ersättningen till kommuner, samt föreslå hur schablonersättning 
kan tillämpas i större utsträckning.7 Mottagandeutredningen föreslår ett effektivare ersättningsystem till 
kommunsektorn som nästan uteslutande bygger på schablonersättningar som betalas ut  
                                                           
1 Socialsekreterare, biståndshandläggare med flera  
2 Enkäten finns i bilaga 1  
3 Migrationsverket, https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Statlig-ersattning.html 
4 Kommunersättningar för migration och integration – ett ogenomtänkt system (RiR 2017:10) sidan 6 
5 Kommunersättningar för migration och integration – ett ogenomtänkt system (RiR 2017:10) sidan 36-37 
6 Kommunersättningar för migration och integration – ett ogenomtänkt system (RiR 2017:10) sidan 7 
7 https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/skrivelse/2017/10/skr.-20171833/ 
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utan ansökan. Intentionen är bland annat att systemet ska vara förutsägbart, att utbetalningar ska ske snabbt, 
samt att de administrativa kostnaderna ska minska.8   
 
Resultat 

Under 2019 fick socialnämndens verksamheter 5 203 923 kronor i ersättning genom återsökta medel från 
Migrationsverket, varav 4 255 420 kronor betalades till Enheten för barn och unga, 883 897 till 
Vuxenenheten, samt 64 606 till Biståndsenheten.  
 
För 2020 är prognosen att socialnämndens verksamheter ska få 3 940 000 kronor i ersättning genom 
återsökningen, varav 2 471 000 kronor beräknas gå till Enheten för barn och unga och 1 469 000 till 
Vuxenenheten. Denna prognos innehåller osäkerhetsfaktorer då socialnämndens verksamheter upplever i 
princip samma brister som lyfts i Riksrevisionens rapport. Det handlar om planeringsmässiga problem vid 
budgetarbetet, då det råder en osäkerhet kring vilka regler som gäller och därmed hur Migrationsverket 
kommer bedöma i varje enskilt fall. Kommunen har överklagat i fall där vi inte fått någon ersättning men 
handläggningstiden för överklagan är lång. Det är budgetansvarig chef som uppskattar hur mycket de kan 
ansöka om och utifrån det läggs en försiktig prognos, vilken kan justeras under året ifall det kommer nya 
regler eller avslag. De senaste åren har antalet ärenden som man kunnat ansöka om blivit färre än beräknat, 
samtidigt som det har varit hög personalomsättning på den budgetansvariga enhetschefstjänsten på Enheten 
för barn och unga, vilket sammantaget har försvårat prognosarbetet.  
 
Inom socialnämndens verksamheter finns sedan 2018-06-01 en nedskriven ansvarsfördelning för att ansöka 
om statliga ersättningar från Migrationsverket. I den finns en beskrivning av vilken funktion som ansvarar 
för vilket moment.9 
 
Resultat samt analys av enkäten  

Svarsfrekvensen var 62,5 procent då 25 av 40 svarade på enkäten. Följande framkommer:  
 

 Merparten av alla handläggare inom myndighet beskriver sina arbetsuppgifter inom 
återsökningsprocessen kortfattat. De flesta beskriver endast att de redovisar underlag till 
ekonomiassistenterna och/eller enhetschef. Av 18 handläggare beskriver 8 att de av olika 
anledningar inte alls har varit involverade i processen för återsökning av statliga medel. 

 Bostadsamordnare har ett särskilt ansvar i processen vilket inte framgår av den nedskrivna 
ansvarsfördelningen. Ansvaret handlar bland annat om intäkter för tomhyror.   

 Majoriteten av de som svarade anser att det finns en tydlig ansvarsfördelning i återsökningen. De 
som inte tycker detta beskriver bland annat att det finns en nedskriven ansvarsfördelning men att den 
inte efterlevs fullt ut.  

 Ekonomiassistenterna ha fått ett större ansvar i processen för återsökningar än vad de har blivit 
tilldelade enligt den nedskrivna ansvarsfördelningen.  

 I enkäten visar sig samma mönster som Riksrevisionen identifierat samt kritiserat – då det beskrivs 
vara svårberäknat hur stora intäkter som ansökningarna kommer inbringa, eftersom Vård – och 
omsorgskontoret har fått många avslag på sina ansökningar. Vissa medarbetare upplever det som ett 
nederlag då det blir avslag, även om de inte har gjort något felaktigt.  

 Överlag har det varit hög personalomsättning på enheten för Barn och unga vilket beskrivs kan ha 
påverkat att dokument inte har blivit korrekt ifyllda, att det saknats underlag, att enheten har missat 
svarstider till Migrationsverket samt att ärenden inte har överklagats i tid. 

                                                           
8 Ett ordnat mottagande  – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande - SOU 2018:22 sidan 27 
9 Se bilaga 2 
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 Önskemål framförs om att en eller två personer borde ha ett övergripande ansvar för processen för 
ansökningarna om statliga medel i kommunen, då det finns individer som är aktuella inom flera 
verksamheter både inom och utanför socialnämndens ansvarsområde. Samt att andra kommuner har 
detta upplägg.  

 Det råder en förhoppning om att återsökningen kommer bli lättare att genomföra nu än tidigare 
eftersom enheten för Barn och unga har en ny enhetschef sedan början av innevarande år.  

 
Slutsatser, utvecklingsområden och åtgärdspunkter 

Det finns svårigheter med systemet för kommuner att ansöka om statliga medel på en övergripande nationell 
nivå, vilket också påverkar Knivsta kommun. Systemet innebär sammanfattningsvis en hög administrativ 
börda, samt svårigheter att skapa tillförlitliga prognoser. Det finns möjligheter för att processen kommer bli 
lättare i och med att regeringen delar Riksrevisionens mening och anser att processen borde schabloniseras i 
så hög utsträckning som möjligt. Det är dock oklart när sådana ändringar eventuellt kommer att ske. Under 
tiden behöver socialförvaltningens verksamheter fortsatt förhålla sig till det befintliga systemet.  
 
Socialnämndens verksamhet har en nedskriven ansvarsfördelning, vilken de flesta upplever som tydlig. 
Enligt enkätsvaren verkar den dock inte efterlevas fullt ut, då det bland annat visar sig att 
ekonomiassistenterna har fått ett större ansvar än vad de formellt har blivit tilldelade. Merparten av alla 
handläggare beskriver endast kortfattat vad de gör i återsökningen och beskriver heller inte alla steg som 
ingår i deras ansvar inom ramen för denna process. Flera handläggare beskriver att de av olika anledningar 
inte har utfört någon uppgift inom återsökningen. Det bör påpekas att handläggarna inte fick instruktioner 
om att ge en heltäckande beskrivning på detaljnivå av sina respektive uppdrag inom återsökningen. 
Resultatet kan dock ge en fingervisning om att dessa arbetsuppgifter inte sitter som ett rinnande vatten. Den 
största delen av den ersättning som socialförvaltningens verksamheter får går till enheten för Barn och unga. 
På den enheten har det varit hög personalomsättning, vilket framhålls som ett problem då kvaliteten på de 
underlag som kommit från den enheten varit bristande. Då enheten för Barn och unga har en ny enhetschef 
sedan januari innevarande år råder det förhoppningar om att kvaliteten på underlagen kommer förbättras.  
 
Följande utvecklingsområden har identifierats:  
 
Förtydliga ansvarsfördelningen  
Den ansvarsfördelning som finns har en legitimitet hos medarbetarna men tillämpas inte fullt ut. Antingen 
behöver det skapas en högre kunskap kring den befintliga ansvarsfördelningen och vad varje medarbetare har 
för ansvar inom ramen för den, eller så behöver verksamheten skapa en ny ansvarsfördelning. Detta behöver 
dels göras för att ge de bästa förutsättningarna för att nämnden ska få de ekonomiska medel som de har rätt 
till, samt för att verksamheterna ska leva upp till Socialstyrelsens föreskrifter om Ledningssystemets 
grundläggande uppbyggnad, där det framgår att den som bedriver socialtjänst ska fastställa de rutiner som 
behövs för att kvalitetssäkra verksamheten, samt att rutinerna ska beskriva hur ansvaret är fördelat i 
verksamheten.10  
 
Utreda om mer resurser ska läggas på återsökningen  
Önskemål framkommer om att minst två funktioner i kommunen bör ha ett övergripande ansvar för 
återsökningen. Det bedöms vara en rimlig riktning att utöka resurserna för att återsöka, eftersom systemet för 
att ansöka om statliga medel är avancerat och kräver mycket omvärldsbevakning samt är administrativt 
betungande. Även om ansvarsfördelningen blir tydligare är det troligt att socialnämndens verksamheter ändå 
missar intäkter på grund av den inbyggda problematiken med detta omständliga system.  

                                                           
10 Se 4 kapitlet 4 § SOSFS 2011:9  
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Bilaga 1. 
 
1, Vad är din befattning?  
 
• Handläggare inom myndighet (socialsekreterare, biståndshandläggare etc.)  
• Ekonomiassistent  
• Gruppledare 
• Enhetschef 
• Förvaltningsekonom  
 
 
2, Beskriv vad du gör i arbetet för att återsöka statliga medel från Migrationsverket? 
 
 
3, Upplever du att det finns en tydlig ansvarsfördelning i återsökningen? 
 
• Ja 
• Nej, detta hade behövt tillkomma för att skapa en tydligare ansvarsfördelning:  
 
 
4, Upplever du att det finns en tydlighet i just dina uppgifter inom myndighetens uppdrag att återsöka 
kostnader från Migrationsverket?  
 
•  Svar: Ja  
•  Svar: Nej, detta hade behövt tillkomma för att skapa tydlighet:  
 
 
5, Arbetar du med omvärldsbevakning inom återsökning? 
 
• Ja, på följande vis:  
• Nej  
 
 
6, Fritext för övrig kommentar: 
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Bilaga 2.  
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Handläggare 
Marja Hedin 
Kvalitets- och utvecklingschef 

Tjänsteskrivelse 
2020-05-11 

Diarienummer 
SN-2020/156 

   
 

Socialnämnden 

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen för vård 
och omsorg för äldre och funktionshindrade 
 
Förslag till beslut 
1. Socialnämnden antar reviderade riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen 

för vård och omsorg för äldre och funktionshindrade. 
2. Riktlinjerna gäller från och med 2020-08-01. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Befintliga riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen för vård och omsorg om 
äldre reviderades senast 2015. Det har under en längre tid funnits behov av en större 
översyn av riktlinjerna och att utöka målgruppen något, varför ett förslag till nya riktlinjer för 
biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen för vård och omsorg om äldre om 
funktionshindrade arbetats fram. Syftet med översynen har varit att ge ett tydligare och 
fylligare styrdokument för nämnden samt ett stöd för biståndshandläggarna i sin 
yrkesutövning. 
 
Bakgrund 
Befintliga riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen för vård och omsorg om 
äldre SN-2015/54, har under en längre tid varit i behov av översyn och revidering. 
Nuvarande riktlinjer omfattar endast personer över 65 år vilket ibland försvårat i 
handläggning när personer med funktionshinder under 65 år ansökt om bistånd enligt 
Socialtjänstlagen  för service och omvårdnadsinsatser. Därför har de reviderade riktlinjerna 
en något bredare målgrupp; äldre och funktionshindrade. Barn och unga eller personer som 
tillhör socialpsykiatrins målgrupp omfattas inte av de reviderade riktlinjerna. 
 
Strukturen i riktlinjerna har omarbetats, med nya kapitel, förändrad rubriksättning och 
kapitelindelning. Nödvändiga ändringar och tillägg har gjorts med hänsyn till lagstiftning, 
praxis, föreskrifter, allmänna råd från Socialstyrelsen samt länsgemensamma riktlinjer och 
lokalt fastställda dokument.  Schablontider för insatserna  har justerats och några schabloner 
har lagts till för att bli mer samstämmiga med andra kommuner i länet. Schablontiderna ska 
ses som den insats som normalt beviljas i Knivsta kommun för att erhålla en skälig 
levnadsnivå. En individuell bedömning utifrån den enskildes behov måste dock alltid ske. 
Syftet med omarbetningen har varit att skapa ett tydligare och fylligare styrdokument för 
nämnden som även ska fungera som ett stöd för biståndshandläggarna i det dagliga arbetet. 
Riktlinjerna ska också kunna läsas av andra, till exempel brukare och  anhöriga som är 
intresserade av biståndsbedömningen inom vård och omsorg i Knivsta kommun. 
 
Information att riktlinjerna skulle revideras gavs vid KPR:/FHR:s sammanträde 2019-09-25. 
Då senaste sammanträdet med brukarorganisationerna ställdes in på grund av pågående 
pandemi har förslaget till reviderade riktlinjer inte redovisats för KPR eller FHR.  
 



Sida 2 av 6 

 
 

 
  

 
 
 
Förändring tidsschabloner 
Tabellen visar på de tidsschabloner som förändrats. I kolumn fyra och fem de tidsschabloner 
som finns i befintliga riktlinjer . 
 

Insats Förslag 
omfattning 

Förslag tid Omfattning 
befintliga 
riktlnjer 

Tid befintliga 
riktlinjer 

Inköp och ärenden 
- Planera inköp 
- Utföra inköp 
- Plocka in varor 
 

En gång per 
vecka 

30 
min/tillfälle 

1 gång per vecka 60 min per tillfälle  
Ärenden 30 min 
per tillfälle 

Städning 
Två rum och kök  
 

Var tredje 
vecka 

45 min per 
tillfälle för  

Var tredje vecka 1,5 tim/tillfälle,  
 

Tvätt och enklare 
klädvård 

En gång var 
tredje vecka  
 

60 min per 
tillfälle 
 

En gång var 
tredje vecka 

1,5 tim/tillfälle 

Tillsyn/besök: 
 
Fysiskt besök 
 
 
Telefonsamtal 
 

 
 
Vid behov 
 
 
Vid behov 

 
 
5 min per 
tillfälle 
 
3 min per 
tillfälle 

 
 
 
 
Vid behov 

 
 
 
10 min/tillfälle 
dagtid 

Hjälp vid duschning Vid behov 25 min per 
tillfälle 

Vid behov 30 min/tillfälle 

Social samvaro 1 gång per 
vecka  

30 min per 
tillfälle 
 

Sammanslaget med promenadstöd 
4 tim /mån om man inte har 
dagverksamhet 
2 tim /mån om man har 
dagverksamhet.  Tiden används 
flexibelt utifrån brukarens önskemål 
 

Utevistelse/promenader Vid behov 20 min per 
tillfälle 

Se ovan social samvaro 
 

Ledsagning Vid behov  20 min per 
tillfälle  
 

Ingen schablontid: Beror på brukarens 
behov såsom ålder och/ eller 
rörelsebehov 

Beredning av måltider Vid behov 15 min per 
tillfälle  
  

Vid behov 30 min/tillfälle 

Måltidsstöd inkl. 
enklare matlagning 

Vid behov 20 min per 
tillfälle 
 

Vid behov 30 min/tillfälle 

På- och avklädning 
samt personlig hygien 

Dagligen 15 min per 
tillfälle  
 

Vid behov 30 min/tillfälle inkl. 
toalettbesök 
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På- och avklädning Dagligen 10 min per 

tillfälle 
Vid behov 15 min/tillfälle 

Toalettbestyr inkl. 
personlig hygien 
 
 
Enbart WC 

Vid behov 15 min per 
tillfälle 
 
10 min per 
tillfälle 
 

Vid behov 
 
 
 
Vid behov 

30 min inkl. på- 
och avklädning 
 
 
15 min/tillfälle 

Extra bemanning 
enbart vid förflyttningar 
 

Vid behov 15 min per 
tillfälle 

 15 min/tillfälle 

 
Nedanstående insatser är nya då de inte har tidsschabloner i befintliga riktlinjer 
 

Insats Förslag 
omfattning 

Förslag tid  

Inköp och ärenden 
digitalt: 
- Planera inköp 
- Utföra digitala inköp 
- Plocka in varor 
 

En gång per 
vecka 

15 min per 
tillfälle 

 

Lättare städning: 
- viss uppsnyggning 
- blomvattning 
- soptömning 

Vid behov 12 min per 
tillfälle 
8 min per 
tillfälle om 
vanlig 
städning 
getts samma 
vecka 

 

Bäddning  Dagligen 5 min per 
tillfälle/säng 

 

Renbäddning En gång 
varannan 
vecka 

10 min per 
tillfälle/säng 

 

Diskning Vid behov 8 min per 
tillfälle 

 

Tillsyn  
via telefonsamtal 

Vid behov 3 min per 
tillfälle 

 

Tillsyn  
via trygghetskamera 

Vid behov 1 min per 
tillfälle 

 

Tillsyn vid dusch Vid behov 15 min per 
tillfälle 

 

Matservice 
Leverans färdig 
matlåda 

Vid leverans 
av matlåda 
 

10 min per 
tillfälle 

 
 
 

 
 
Nedanstående insatser har lagts till som en sammantagen insats vid vissa tillfällen under 
dygnet. I befintliga riktlinjer finns delar av insatsen som separerade insatser  
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Insats Förslag 
omfattning 

Förslag tid 

Stöd under morgonen: 
- Uppstigning 
- Övre/nedre 

hygien 
- Påklädning 
- Toalettbesök 
- Frukost 
- Soptömning 

Dagligen 30 min per 
tillfälle 
 
Beroende på 
hjälpbehov 
kan 
bäddning 
ingå utan 
extra minuter 

Eftermiddagsstöd 
- Mellanmål 
- Toalettbesök 

Dagligen 15 
min/tillfälle 

Stöd under kvällen: 
- Toalettbesök 
- Avklädning 
- Hjälp i säng 
- Soptömning 

 

Dagligen 20 min per 
tillfälle 

 
Ytterligare förändring i beräkning av tid är att den totala beviljade tiden ska minskas med 
20% efter sammanräkning om den enskilde beviljats  både någon daglig omvårdnadsinsats 
samt någon serviceinsats. Skälet till detta är möjlighet till samordningsvinster av att kunna 
göra olika insatser, eller delar av insatser, vid samma besök, vilket medför att den enskilde 
kan få insatserna utförda på kortare totaltid 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
 
Förslag till reviderade riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen för vård och 
omsorg för äldre och funktionshindrade beräknas minska socialnämndens kostnader för 
biståndsbedömda insatser för målgruppen då schablontiderna inte är lika generösa som 
tidigare. Schablontiderna ska dock endast ses om en riktning. En individuell bedömning av 
den enskildes behov ska alltid ske.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Riktlinje för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen för vård och omsorg för äldre och 
funktionshindrade, SN-2020/156 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Socialchef 
Områdeschef myndighet 
Enhetschef Biståndsenheten 
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Områdeschef utförare 
Chef Avd. System och administration 
Kvalitets- och utvecklingschef 
Socialt ansvarig samordnare 
 
 
 
 

Catrin Josephson 
Socialchef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja x  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Riktlinjerna säger att hänsyn ska tas till om det finns barn i hushållet i bedömning av insatser 
till den enskilde 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
Ja 
 
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
 
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej x   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

Riktlinjerna omfattar äldre och vuxna med funktionshinder. 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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1. INLEDNING 

1.1 Målsättning, inriktning och avgränsning 

Riktlinjerna avser äldre och funktionshindrade vuxna som har ett beslut enligt 
socialtjänstlagen (SoL)1 inom verksamhetsområdet Vård och omsorg. Riktlinjerna omfattar 
hemtjänst, dagverksamhet, korttidsvård, avlösning och ledsagning.  
Beslut om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)2 samt 
SoL-beslut för barn och unga eller  personer som tillhör socialpsykiatrins målgrupp beskrivs 
inte i dessa riktlinjer. Beslut om insatser efter delegation och instruktion med stöd av hälso- 
och sjukvårdslagen (HSL)3 beskrivs inte heller i dessa riktlinjer. 
Socialnämndens arbete utgår från socialtjänstlagen4 som är en så kallad ramlag som ger 
varje kommun möjligheter att utforma sin verksamhet efter skiftande behov.  
I socialtjänstlagens första paragraf anges övergripande mål och värdering som styr 
socialtjänstens arbete: 

1 §   Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja 
människornas 
   - ekonomiska och sociala trygghet, 
   - jämlikhet i levnadsvillkor, 
   - aktiva deltagande i samhällslivet. 

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala 
situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. 

Socialnämnden ska enligt lagen bland annat verka för att människor och som av fysiska, 
psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i 
samhällets gemenskap och får leva som andra.5 
Vidare framgår av socialtjänstlagen att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. 
Det ska finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet och kvaliteten i verksamheten 
ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.6 Kravet på god kvalitet gäller i både 
privat och offentligt driven verksamhet inom socialtjänsten samt i såväl myndighetsutövning 
som i de insatser som ska utföras.  
I Knivsta kommun ansvarar socialnämnden för all verksamhet inom Vård och omsorg, 
Verksamhetsområdet omfattar bland annat vård och omsorg om äldre och funktionshindrade. 
Viktiga grundförutsättningar för arbetet fastslås i de politiska styrdokument som beslutas av 
kommunfullmäktige eller av socialnämnden själv.  
Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen gäller alla kommuner och verksamheter som 
utför äldreomsorg enligt socialtjänstlagen.7 Värdegrunden bygger på att socialtjänstens 

                                                
1 SFS 2001:453 
2 SFS 1993:387 
3 SFS 2017:30 
4 SFS 2001:453 
5 5 kap. 7 § SoL 
6 3 kap. 3 § SoL 
7 https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/vagledning/2012-3-3.pdf 
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omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna 
välbefinnande.   
Av socialnämndens Strategi för Vård och omsorg8 framgår att verksamheten inom vård och 
omsorg bygger på värden som anges i SoL:s och HSL:s9 målparagrafer. Socialtjänsten ska 
främja människors 

• ekonomiska och sociala trygghet 
• jämlikhet i levnadsvillkor 
• aktivt deltagande i samhällslivet 

Vidare framgår att vården och omsorgen i Knivsta ska kännetecknas av följande 
kvalitetsindikatorer 

• Självbestämmande och integritet 
• Helhetssyn och samordning 
• Trygghet och säkerhet 
• Kunskapsbaserad verksamhet 
• Tillgänglighet 
• Effektivitet 

För att åstadkomma en god vård och omsorg ska arbetet inriktas på att 

• tidigt uppmärksamma och snabbt utifrån individuella bedömningar ge insatser för alla 
som behöver stöd 

• stödja människor i att ta tillvara sina egna resurser under hänsynstagande till det 
egna ansvaret för sin och andras sociala situation 

• respektera människors självbestämmande och integritet 
• ha ett habiliterande och rehabiliterande arbetssätt 
• samverka internt samt med andra myndigheter och organisationer både på en 

övergripande nivå och i enskilda ärenden 
• stärka förmågan och ge möjlighet för människor i ekonomiskt och socialt utsatta 

situationer att utifrån egen ansvar leva ett självständigt liv. 
Den som inte är nöjd med hur de, av socialnämnden, beviljade insatserna genomförs kan 
klaga. Klagomålet ska i första hand lämnas direkt till utföraren men även till socialnämnden. 
Synpunkter som inkommer till socialnämnden hanteras enligt riktlinjer för Knivsta kommuns 
synpunktshantering 

1.2  Syfte med riktlinjerna 

Riktlinjerna beskriver hur socialnämnden inom ramen för sitt uppdrag verkar för att 
människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en 
aktiv och meningsfull gemenskap med andra, samt får den hjälp de behöver och sina behov 
tillgodosedda i överensstämmelse med socialtjänstlagen. 
Riktlinjerna är ett stöd för biståndshandläggare som arbetar för nämnden och fattar 
myndighetsbeslut efter individuella bedömningar av enskildas behov. Syftet med riktlinjerna 
är att fungera som vägledning för vad i  Knivsta kommun anses vara skälig levnadsnivå för 
målgruppen  
Riktlinjerna utgår från gällande lagstiftning, rättspraxis, förarbeten till gällande lagar, 
bindande förskrifter från Socialstyrelsen samt Knivsta kommuns strategi för Vård och 

                                                
8 SN-2016/99 
9 SFS 2017:30 
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omsorg. Aktuell lagstiftning, vars innehåll tolkas med hjälp av förarbeten och praxis, går 
därför före vad som eventuellt anges i dessa riktlinjer. Riktlinjerna ska ses som ett 
komplement till gällande lagstiftning, författningar och föreskrifter. Riktlinjerna är 
normgivande för biståndsbedömningen och bedömningen av insatsernas omfattning och ska 
inte åsidosättas om inte lag eller föreskrift säger annat. Riktlinjerna är ett stöd i 
handläggningen och ska ge ökad rättssäkerhet för enskilda och ska samtidigt säkerställa att 
biståndsbeslut fattas på likartade bedömningsgrunder.  
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2. ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER FÖR STÖD, SERVICE, VÅRD OCH    
    OMSORG 

2.1  Insatser enligt socialtjänstlagen 

Grunden för rätten till bistånd formuleras i 4 kap 1 § socialtjänstlagen10: 
Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har 
rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i 
övrigt.  

Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får hänsyn inte tas till den 
enskildes ekonomiska förhållanden om rätten att ta ut avgifter för biståndet regleras i 8 kap.  

Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så 
att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.  

Bistånd är ett samlingsbegrepp för de stöd- och hjälpinsatser som samhället kan erbjuda. 
Den som inte själv kan få sina behov tillgodosedda har rätt till bistånd för sin livsföring. Med 
livsföring anses en rad olika behov av stöd och hjälp, service, behandling, vård och omsorg. 
Brukaren ska genom biståndet  tillförsäkras en skälig levnadsnivå.  
Socialtjänstlagen begränsar inte vad den enskilde kan ansöka om, varför riktlinjerna inte ska 
ses som en komplett förteckning över möjliga insatser.  

 2.1.1  Rätten att ta ut avgifter 
I 8 kap socialtjänstlagen11 regleras kommunernas rätt att ta ut avgifter för insatser som 
beviljats enligt samma lag. Avgifterna får inte överstiga kommunens självkostnad. För mer 
informationen kring hur avgiften beräknas hänvisas till dokumentet ”Avgifter och 
tillämpningsregler inom äldre- och funktionshinderomsorgen i Knivsta kommun”12.  Ärenden 
om avgift handläggs av avgiftshandläggare. 
De avgifter som tas ut är fastställda av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges beslut om 
generella avgiftsprinciper och avgiftens storlek kan bara överklagas genom kommunalbesvär 
inom tre veckor från och med kommunfullmäktiges beslut. Det individuella avgiftsbeslutet för 
varje person kan däremot överklagas genom förvaltningsbesvär vilket innebär att 
förvaltningsdomstol gör en individuell prövning av nämndens rätt att ta ut avgift i det enskilda 
fallet. Enskilda har också rätt till omräkning och nytt beslut om inkomster eller utgifter ändras 
på sätt som påverkar avgiftsutrymmet. 

2.1.2 Samordnad individuell plan (SIP) 
Samordnad individuell plan är lagstadgad sedan 201013. En person som har behov av 
samordnade insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård har rätt att få en SIP14. 
Den som uppmärksammar dessa behov ska kalla till SIP.  
En SIP ska alltid utgå från individens behov och delaktighet från den enskilde. Den 
samordnade individuella planen ska ge en helhetsbild av vilken vård och andra insatser 

                                                
10 SFS 2001:453 
11 SFS 2001:453 
12 KS-2018/412 
13 kap. 7 § SoL och 16 kap. 4 § HSL.   
14 Se vidare SKL, Samordnad individuell plan   
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personen ska få och det ska finnas tydliga mål med insatserna. I en SIP ska det  också 
fastslås vem som ansvarar för vad och hur insatserna ska följas upp. 

2.2. Utskrivning från slutenvården 

En ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft 1 
januari 201815. Lagen innehåller bestämmelser om samverkan mellan region och kommun.  
Syftet lagen är att stärka patientens delaktighet och självbestämmande i den fortsatta 
planeringen av insatser i hemmet. Lagen syftar till att främja en god vård och en socialtjänst 
av god kvalitet för enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från 
socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso-och sjukvården eller den 
regionfinansierade  öppna vården. I detta syfte ska lagen särskilt främja att en patient med 
behov av insatser skrivs ut från den slutna vården så snart som möjligt efter det att den 
behandlande läkaren bedömt att patienten är utskrivningsklar. Den öppna vårdens roll och 
medverkan stärks och tydliggörs i mottagandet samt i den fortsatta planeringen för patienten. 
En riktlinje har fastställts mellan länets kommuner och Region Uppsala16 som reglerar 
samverkan.  
I Knivsta sker hemtagning av patienter i samverkan mellan biståndshandläggare, legitimerad 
personal i hemsjukvården samt utförare av LOV hemtjänst17. Alla aktörer runt den enskilde 
har ett ansvar att säkerställa att den enskilde kan skrivas ut i tid så att kommunen inte får 
kostnadsansvar och en god planering för den enskilde kan upprättas. Detta innebär en nära 
samverkan mellan aktörerna. Planeringen måste påbörjas och samverkan initieras redan vid 
inskrivning av den enskilde. 

2.3  Rehabiliterande arbetssätt 

I Knivsta kommun ska rehabiliterande arbetssätt  ska användas. Det innebär att alla 
yrkeskategorier sluter upp med insatser vid rätt tidpunkt för att ge den enskilde möjlighet att 
delta i sin egen rehabilitering utifrån egna mål och resurser. Vid bedömning av vilken insats 
som ska erbjudas ska individens möjlighet att öka sin självständighet och förbättra eller 
bibehålla sin funktionsförmåga alltid beaktas.  

2.4  Avgränsning till hälso- och sjukvårdsinsatser 

Åtgärder som endast kan utföras av viss behörig personal eller kräver viss 
sjukvårdsutbildning eller mer omfattade instruktion och handledd träning är att beteckna som 
hälso- och sjukvård. För att hemtjänstpersonal ska utföra sådana åtgärder krävs en 
delegering från ansvarig distriktssköterska. Sådana åtgärder är inte omvårdnadsinsatser 
enligt socialtjänstlagen och omfattas därför inte av biståndsbeslutet.  

2.5  Egenvård 

Om ansvarig inom hälso- och sjukvården bedömer att hälso- och sjukvårdsuppgifter kan 
utföras som egenvård kan insatser beviljas för egenvård18. En förutsättning för att beviljas 

                                                
15 SFS 2017:612 
16 https://publikdocplus.regionuppsala.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4fee-ac09-
640f9e2c5d83&reference=DocPlusSTYR-17391&docId=DocPlusSTYR-17391 
17 Se vidare Rutin för samverkan vid utskrivning från slutenvården 
18 SOSFS 2009:6 

https://publikdocplus.regionuppsala.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4fee-ac09-640f9e2c5d83&reference=DocPlusSTYR-17391&docId=DocPlusSTYR-17391
https://publikdocplus.regionuppsala.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4fee-ac09-640f9e2c5d83&reference=DocPlusSTYR-17391&docId=DocPlusSTYR-17391
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bistånd är i dessa fall att den enskilde själv klarar av att ta ansvar för uppgiften men behöver 
praktiskt hjälp. Behovet ska inte kunna tillgodoses på annat sätt.  
För att bistånd för egenvårdsåtgärd ska kunna beviljas krävs  

• intyg som visar att åtgärden bedömts som egenvård samt att den enskilde själv 
bedömts kunna ansvara för insatsen  

• att personal som ska genomföra åtgärden inte behöver särskild utbildning  
Vilka åtgärder som kan bedömas som egenvård kan inte anges generellt. Bedömningen görs 
av ansvarig legitimerad personal. Den enskildes förmåga att ansvara för åtgärden är dock 
avgörande. Om den enskilde t.ex. har nedsatt kognitiv förmåga som innebär att denne inte 
har förmåga att ansvara för sin medicinering så ska hanteringen av läkemedel och andra 
medicinska åtgärder skötas av hälso- och sjukvårdspersonal och inte som egenvård med 
hjälp av annan. 

2.6  Samtycke 

Myndighetsutövningen och verksamheterna kan behöva samverka med varandra och med 
andra myndigheter utifrån personens individuella behov. För att få lämna ut information eller 
inhämta information om personer som är i behov av vård och omsorg behövs ett samtycke19. 
I vilket syfte samtycke inhämtas ska dokumenteras, dessutom ska det framgå  
• vilka andra myndigheter som får kontaktas  
• om och eventuellt när närstående får kontaktas  
• vilka sakkunniga och referenspersoner som får kontaktas  
• när samtycket har lämnats och hur länge det gäller.  
En informationsskyldighet finns mellan kommunens medarbetare inom olika verksamheter, 
till exempel mellan hemsjukvård, myndighetsutövning och verksamheten. 
Informationsskyldigheten ska ske för att alla parter ska kunna ge det stöd, den vård och 
omsorg den enskilde har rätt till, förutsatt att den enskilde givit sitt samtycke. 

2.7  Språk och språkförståelse 

När en person inte behärskar det svenska språket eller är allvarligt hörsel- eller talskadad 
ska myndigheten vid behov anlita tolk. Biståndshandläggaren ska förvissa sig om att den 
enskildes uppgifter och synpunkter kommer fram och att den enskilde kan tillgodogöra sig 
den information som lämnas. Såvida inte en fullständig förståelse i kommunikationen kan 
säkerställas på annat sätt bör auktoriserad tolk anlitas.  

2.8  Flytt till annan kommun 

En person som önskar flytta till en annan kommun får ansöka om insatser i den kommunen 
om personen till följd av hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom har ett 
varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser och därför inte kan bosätta sig i 
den andra kommunen utan att erhålla de insatser som personen har behov av.  

En ansökan enligt 2 a kap. 8 § SoL ska behandlas som om den enskilde var bosatt i 
inflyttningskommunen. Är den sökandes behov tillgodosedda i bosättningskommunen, får 
hänsyn inte tas till den omständigheten när ansökan prövas. Bosättningskommunen är 

                                                
19 SOSFS 2014:5 ”Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS”   
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skyldig att på begäran bistå med den utredning som den andra kommunen behöver för att 
kunna pröva ansökan. 

Den enskilde ska lämna samtycke till att uppgifter lämnas ut. Biståndsutredning görs av 
hemkommunen i enlighet med inflyttningskommunens begäran om vad utredningen ska 
innehålla. Om den enskilde inte uppfyller kriterierna gör inflyttningskommunen ett avslag där 
motiveringen framgår. 

2.9  Vistelsekommun 

Ansvarsfördelningen mellan vistelsekommunen och bosättningskommunen regleras i 
socialtjänstlagen20 Den enskilde har rätt till stöd- och hjälpinsatser vid vistelse under en 
kortare tid i en annan kommun, exempelvis när den enskilde önskar vistas i sin sommarstuga 
under olika perioder av året.  Bosättningskommunen ansvarar för de stöd- och hjälpinsatser 
den enskilde har behov av under vistelsen och vistelsekommunen är skyldig att på begäran 
av bosättningskommunen bistå med utredning och verkställa bosättningskommunens beslut i 
vissa fall. Bosättningskommunen ersätter vistelsekommunen för hjälp med verkställighet 
enligt den ersättningsnivå som bosättningskommunen tillämpar. 

2.10 Lex Sarah 

Bestämmelsen om lex Sarah21 innebär att alla medarbetare inom socialtjänsten är skyldiga 
att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden som de upptäcker i 
verksamheten. Ett misstänkt missförhållande eller risk för missförhållande ska anmälas till 
närmaste chef som tar ställning till om händelsen ska utredas vidare.  
Socialnämnden har särskilda rutiner och mallar för hantering av utredningar och 
bedömningar enligt lex Sarah.  
En utredning ska inriktas på vad som blivit fel, varför det hände och vad man kan göra för att 
förhindra att det händer igen. Ett missförhållande eller risk för missförhållande som är 
allvarligt anmäls alltid till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som har tillsyn över 
verksamheter inom socialtjänstområdet.  

2.11 Lex Maja 

Sedan 1 april 2019 finns en sekretessbrytande bestämmelse som vid vanvård av djur ger 
socialtjänst och hälso- och sjukvårdspersonal möjlighet att  lämna uppgifter om 
djurskyddsproblem vidare till den berörda kontrollmyndigheten22. 

2.12 Dokumentation 

Vid handläggning och genomförande av insatser ska socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och 
LSS23 följas. Föreskrifterna innebär att dokumentation ska ske löpande. I föreskrifterna 
anges också vad som ska dokumenteras. Uppgifter som behövs för att insatserna ska kunna 
genomföras på ett ändamålsenligt och säkert sätt ska i en beställning lämnas till den utförare 
som handhar genomförandet av en insats. Om den enskilde motsätter sig att uppgifter 

                                                
20 2 a kap. SoL, se även Socialstyrelsens meddelandeblad nr 3/2011 
21 14 kap. 3 § SoL  
22 10 kap. 20 a OSL 
23 SOSFS 2014:5 
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lämnas och ingen annan sekretessbrytande grund för utlämnande av uppgifterna finns kan 
information inte lämnas över till utföraren.  
Handläggaren ska säkerställa att allt som kommit fram i utredningen om den enskilde och 
som har avgörande betydelse för Socialnämndens ställningstagande och beslut 
dokumenteras. Dokumentationen ska vara väl strukturerad och tydligt utformad. Det ska 
framgå vad som är faktiska omständigheter och händelser av betydelse och vad som är 
bedömningar. 
Väl utformad dokumentation underlättar individuell uppföljning av beslut, intern kontroll och 
tillsyn sam överprövning av beslut i förvaltningsdomstol. 

2.13  Barnperspektiv 

Om det finns barn i den enskildes hushåll ska detta alltid beaktas. Med barn avses alla som 
är under 18 år. I vissa fall, särskilt om barnen är små, kan barnperspektivet innebära att 
omfattningen av insatser eller utförandet av insatserna delvis bestäms utifrån beaktande av 
barnens bästa. Att det finns små barn i hushållet kan t.ex. innebära att det finns särskilda 
skäl att välja en verkställighetsform som tillgodoser barnets behov av kontinuitet. 

2.14  Hot och våld 

Personer som utsätts för hot och våld ska särskilt uppmärksammas utifrån sina behov. För 
socialnämnden är det viktigt att dessa frågor tas på största allvar och att alla handläggare 
har kunskap om på vilket sätt de ska arbeta med frågor om utsatthet för våld, hot och annan 
brottslighet. 
I de fall en person behöver insatser på grund av sjukdom eller fysisk funktionsnedsättning 
och samtidigt insatser på grund av utsatthet för hot eller våld ska samverkan ske mellan 
biståndsenheten och vuxenheten. I dessa fall är det särskilt viktigt att en helhetsbedömning 
av den enskildes situation görs och att båda enheterna tar sitt ansvar för personens behov 

2.15 Beroendeproblematik 

Personer med beroendeproblematik ska uppmärksammas utifrån sina behov. 
Beroendeproblematik utreds av Vuxenenheten. I de fall en person behöver insatser på grund 
av sjukdom eller fysisk funktionsnedsättning och samtidigt insatser på grund av 
beroendeproblematik ska samverkan ske mellan biståndsenheten och vuxenenheten . I 
dessa fall är det särskilt viktigt att en helhetsbedömning av den enskildes situation görs och 
att båda enheterna tar sitt ansvar för personens behov 

2.16  Valfrihetssystem i hemtjänsten 

I Knivsta kommun tillämpas valfrihetssystem för hemtjänst  enligt lagen om valfrihetssystem 
(LOV)24. Det innebär att en person som beviljats hemtjänstinsatser rätt att välja utförare av 
hemtjänst (service eller personlig omvårdnad och service) under förutsättning att utföraren 
godkänts av socialnämnden inom ramen för valfrihetssystemet för hemtjänst. (se även 4.  
I de fall den enskilde önskar köpa ytterligare tjänster än de hemtjänstinsatser som beviljats i 
enlighet med socialtjänstlagen, av den privata leverantören bekostas det av den enskilde 
själv utifrån det pris företaget erbjuder25 

                                                
24 SFS 2008:962 
25 SN-2019/346 Förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) för utförande av hemtjänst 
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2.17  Hemtjänst i form av stöd i assistansliknande form  

Hemtjänst i assistansliknande form tillgodoser stöd och hjälp i ordinärt boende och kan i 
särskilda fall beviljas till enskilda med stora omvårdnadsbehov för längre sammanhängande 
tidsperioder under dygnet. Insatsen ingår inte i avtalsvillkoren för hemtjänst enligt LOV i 
Knivsta kommun utan utförs av kommunens egenregi för personlig assistans. Om insatsen 
behöver ges i kombination med punktinsatser ska det övervägas om punktinsatserna istället 
kan beviljas som ordinarie hemtjänst. Verkställighetsformen innebär ökad möjlighet till 
kontinuitet och ska säkerställa att ett begränsat antal personer ger stödet. Beslut att 
hemtjänsten ska verkställas i assistansliknande form kan fattas då det finns vägande skäl för 
att insatserna bör verkställas med hög kontinuitet, antingen på grund av t.ex. infektionsrisker 
eller om den enskildes hälsoläge är sådant att denne behöver personal med särskild 
kompetens, t.ex. inom hälso- och sjukvårdsområdet i nära samverkan med legitimerad 
personal.  

2.18  Anhöriganställning  

Vid mycket särskilda omständigheter kan kommunen bevilja anhöriganställning, d.v.s. att 
insatserna utförs av en anhörig eller annan närstående. Den enskilde ska då ha, av 
biståndshandläggare bedömda, behov av personlig omvårdnad samt ett särskilt behov av 
kontinuitet i sin omvårdnad. Bristande språkkunskaper är inte ett skäl för att bevilja 
anhöriganställning. För att bevilja anhöriganställning ska det tydligt framgå att behovet inte 
kan tillgodoses på annat sätt.  
Utförare har, möjlighet, men inget krav, att anställa en anhörig att utföra beviljade 
hemtjänstinsatser i form av personlig omvårdnad. Den anhöriganställde får inte själv ha 
insatser från hemtjänsten.26 Ett ställningstagande att inte anställa en anhörig är en 
arbetsgivarfråga och inte en biståndsfråga, och kan därmed inte överklagas av den enskilde.  

2.19  Tandvårdsstöd  

Region Uppsala har ett lagstadgat ansvar att erbjuda uppsökande tandvård till personer med 
omfattande behov av vård och omsorg, vilket innebär kostnadsfri munhälsobedömning i 
hemmet.27 För enskilda med beviljade insatser enligt SoL eller LSS är det 
biståndshandläggare som tillstyrker behovet till Regionens tandvårdsenhet. För att ha rätt 
tilltandvårdsstöd krävs att den enskilde har stort behov av personlig omvårdnad. 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
 
26 SN-2019/346, Förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) för utförande av hemtjänst 
27 https://publikdocplus.regionuppsala.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4fee-ac09-
640f9e2c5d83&reference=DocPlusSTYR-16048&docId=DocPlusSTYR-16048 
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3.  FÖREBYGGANDE STÖD OCH SERVICE 

3.1 Informationsskyldighet 

I samband med utredning ska handläggare informera om utbudet av övriga relevanta 
samhällstjänster öppna mötesplatser ,dagverksamhet, anhörigstöd, frivilligorganisationer, 
volontärverksamheter och hushållsnära tjänster. 
Kommunen har informationsskyldigheten även till personer som har behov av insatser, men 
som inte är motiverade att ta emot stöd. 

3.2  Öppna mötesplatser 

Lyckträffen är en öppen mötesplats för alla daglediga över 18 år. Målgruppen är personer 
som söker social gemenskap eller vill delta i olika aktiviteter och/eller fysisk träning. Flertalet 
volontärer och frivilligorganisationer ordnar aktiviteter i verksamheten 
Stegen är en öppen mötesplats för personer över 18 år  med psykisk ohälsa/psykisk 
funktionsnedsättning,  

3.3  Anhörigstöd 

Kommunen ska ge stöd och avlastning till dem som vårdar anhöriga/närstående28. Stödet 
ska, så långt det är möjligt, vara individanpassat och utformas i samråd med berörda parter. 
Biståndshandläggaren ska uppmärksamma anhörigas behov av stöd och bistå anhöriga 
genom att informera om kommunens insatser samt om vilket utbud som finns av andra 
stödformer, t.ex. stödgrupper eller frivilligverksamheter. 
3.3.1 Indirekt stöd till anhöriga - Avlösning i hemmet 
Syftet med insatsen avlastning/avlösning är att öka den enskildes möjligheter till att bo kvar i 
sitt ordinära boende samt att stötta närstående som är i behov av avlastning för att denne 
ska kunna bibehålla sitt nätverk och orka med sin vardag.  
Insatsen avlösning i hemmet ges till den anhörige som sammanbor med och vårdar en äldre, 
en långvarigt sjuk eller en funktionshindrad närstående.  
Insatsen avlastning kan innebära att ge den anhörige egen tid i eller utanför hemmet för att 
kunna delta i föreningsliv, ägna sig åt fritidsaktiviteter, umgås med vänner eller annat som är 
av betydelse för den anhöriga. Se även 5.2.3. 

3.4 Frivilligverksamhet  

Socialnämnden har ett väl fungerande samarbete med olika frivilligverksamheter i 
kommunen. Frivilligorganisationer är inte ett substitut för de kommunala skyldigheterna men 
är ett värdefullt komplement till kommunens verksamheter.  
 
 
 

 

                                                
28 5 kap. 10 § SoL 
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4.  HANDLÄGGNING 

4.1  Aktualisering och ansökan 

När socialnämnden genom en ansökan eller på annat sätt får kännedom om att en enskild 
kan vara i behov av insatser enligt socialtjänstlagen ska nämnden skyndsamt inleda en 
utredning. I de fall som uppgifter inkommer från någon annan än den enskilde kan nämnden 
ta kontakt med den som uppgifterna berör för att utröna om det finns behov av insatser. 
Socialtjänstlagen innehåller dock inga möjligheter till tvångsinsatser, vilket innebär att en 
utredning av den enskildes behov och beslut om insatser endast kan genomföras om den 
enskilde själv vill det. 
En ansökan om bistånd görs i regel av den enskilde själv. I ansökan ska den enskilde ange 
de behov som han eller hon inte själv kan tillgodose. För att utreda behovet kan det bli 
aktuellt att inhämta underlag i form av läkarintyg, ADL-bedömning (bedömning av Dagliga 
Aktiviteter i Livet)  eller liknande. Allt underlag till utredningen inhämtas med den enskildes 
samtycke. Det är den som ansöker om en insats som har ansvaret för att visa att behovet 
finns. Det är också den enskilde som styr utredningen av behov genom att beskriva vad han 
eller hon vill ha hjälp med. 

4.1.1  Företrädare för den enskilde – ombud, god man eller förvaltare 
Om den enskilde på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något 
liknande förhållande inte längre har förmåga att ta hand om sina angelägenheter kan en 
företrädare ansöka om bistånd åt den enskilde. En företrädare kan vara en person med 
framtidsfullmakt29 alternativt en behörig anhörig (anhörigbehörighet)30. Företrädarens 
behörighet inträder först när den enskilde inte längre har förmåga att ta hand om sina 
angelägenheter. Med detta avses att den enskilde inte längre kan förstå relevant information, 
överväga alternativen och fatta ett beslut baserat på dessa överväganden, det vill säga det 
förutsätts att den enskilde har förlorat sin beslutsförmåga. Dessa former av behörighet är i 
princip tänkta att ta vid i det skede då den enskilde inte längre kan låta sig representeras 
genom att utfärda en fullmakt enligt reglerna i avtalslagen31. Om den enskilde inte har 
utfärdat någon framtidsfullmakt eller vid de fall det saknas behöriga anhöriga kan den 
enskilde vara i behov av en företrädare i form av god man eller förvaltare32. Socialnämnden 
har en skyldighet att anmäla till överförmyndaren om den finner att god man eller förvaltare 
bör förordnas för någon33. 

4.2  Utredning 

Vid bedömning av om en person har rätt till bistånd enligt SoL utreds om:  
• ett behov föreligger  
• behovet kan tillgodoses på annat sätt  
• biståndet behövs för att tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå.  

                                                
29 SFS 2017:310  Lag om framtidsfullmakter 
30 17 kap. FB (1949:381) FB 
31 NJA 2018 s. 825 
32 11 kap. 4 § FB 
33 5 kap. 3 § Socialtjänstförordningen (2001:937) 
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Varje ärende där någon enskild är part ska handläggas så enkelt, snabbt och 
kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts.34 En individuell bedömning 
ska göras i varje enskilt fall.  
Insamling av fakta kan ske genom uppgifter från den enskilde eller uppgifter från andra. Det 
är av stor vikt att biståndshandläggaren vid behov samverkar med andra professioner och 
samråder med personer i den enskildes närhet för att få en samlad bild av livssituationen. 
Samverkan ska alltid ske med den enskildes samtycke.  
Det ska framgå av utredningen vad som är faktiska omständigheter och vad som är 
bedömningar. Som en del av utredningen framgår utredarens bedömning, som ligger till 
grund för motiveringen av beslutet.  
När den enskildes behov är utretts tas ställning till vilket typ av insats som är lämpligast och 
tillgodoser den enskildes behov av stöd och hjälp. 

4.2.1 Individens behov i centrum (IBIC) 
IBIC35 är ett behovsinriktat och systematiskt  arbetssätt för dem som arbetar med vuxna 
personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning utifrån Socialtjänstlagen.  
IBIC utgår från individens behov, resurser, mål och resultat inom olika livsområden i dagliga 
livet. I IBIC används klassifikationen ICF36, vilket är ett internationellt system för att beskriva 
funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. ICF används för att med ett gemensamt språk 
som stöd fånga upp kombinationen av olika perspektiv och för en helhetssyn hur en person 
fungerar i sin livssituation  
Genom att arbeta utifrån den beskrivna arbetsprocessen i IBIC skapas förutsättningar för 
likvärdig handläggning och dokumentation. Det innebär ökad rättssäkerhet, tydligare 
bedömning, bättre insyn och möjlighet till inflytande samt möjlighet att få stöd och hjälp 
utifrån egna behov. Detta skapar även gynnsammare förutsättningar att följa upp och 
utvärdera resultat. 

4.2.2  Skälig levnadsnivå 
De insatser som beviljas ska tillförsäkra en skälig levnadsnivå. Begreppet skälig levnadsnivå 
har ingen exakt definition. I förarbetena till den tidigare socialtjänstlagen anfördes att det 
skulle vålla stora svårigheter att närmare ange vad som avses med skälig levnadsnivå i 
lagtexten. Begreppet måste bedömas med utgångspunkt i den tid och de förhållanden som 
den hjälpbehövande lever i. Det angavs därför att fastställandet av vilken levnadsnivå som 
anses skälig måste överlämnas till kommunerna att fastställa. I senare förarbeten beskrivs 
skälig levnadsnivå även som ett uttryck för kvaliteten i insatsen och vilken ambitionsnivå som 
kan vara rimligt i ett enskilt fall. Bedömningen av vilka insatser som behövs för att den 
enskilde ska uppnå skälig levnadsnivå bedöms alltså utifrån den tid och de förhållanden som 
just då råder, men också utifrån den enskildes egen situation och behov. Detta innebär att 
skälig levnadsnivå kan innebära olika saker för olika individer vid olika tidpunkter och 
förhållanden. Vid bedömningen av vad som i det enskilda fallet ska ses som skäligt kan 
handläggaren vid tveksamhet söka stöd i rättspraxis, dessa riktlinjer samt vid gemensamma 
ärendedragningar. 
Vid bedömning av vilken insats som kan komma ifråga måste en sammanvägning göras av 
olika omständigheter såsom den önskade insatsens lämplighet som sådan, kostnaderna för 

                                                
34 § 9 FL 
35 Individens behov i centrum – Behovsinriktat systematiskt arbetssätt med dokumentation av individens behov 
utifrån ICF, Socialstyrelsen 2016. 
36 https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/e-halsa/klassificering-och-koder/icf/ 
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den önskade insatsen i jämförelse med andra insatser samt den enskildes önskemål. Det 
finns inte någon obegränsad frihet för den enskilde att välja sociala tjänster oberoende av 
kostnad37 

4.2.3  Om behovet kan tillgodoses på annat sätt 
Rätten till bistånd inträder först när den enskilde inte själv eller på annat sätt kan få sitt behov 
tillgodosett. Frivilligorganisationer kan erbjuda enskilda stöd vid sidan av eller som 
komplement till biståndsbedömda insatser. Biståndshandläggaren ska t.ex. informera om de 
frivilligorganisationer som erbjuder ledsagning och social samvaro. Handläggaren ska också 
informera om de öppna verksamheter som finns och om andra möjligheter till social samvaro 
utifrån den enskildes situation.  
Den enskilde har ett eget ansvar för sin situation och för sina livsval. Nedan anges några 
vanliga gränsdragningar som aktualiseras vid biståndsbedömningar, t.ex. för att ansvaret 
ligger på annan huvudman, på annan person, eller på den enskilde själv. Det sistnämnda 
kan t.ex. vara fallet då den enskilde valt att skaffa husdjur eller annan egendom som kräver 
viss omsorg. I dessa situationer måste hjälpbehovet lösas genom att den enskilde antingen 
avstår från den egendom som han eller hon inte längre kan ta hand om, eller köper tjänster 
från den fria marknaden i syfte att kunna behålla egendomen. 

4.2.4 Hushållsgemenskap 
Makar har ett gemensamt ansvar för praktiska sysslor i hemmet38 . Hemtjänsten ska inte ta 
över den icke biståndsbehövande makens/makans ansvar för skötseln av det gemensamma 
hushållet. Mer direkt personliga omvårdnadsbehov anses däremot inte ligga inom detta 
ansvar. Samma principer som för makar ska tillämpas för sammanboende par samt personer 
som av annan anledning delar hushåll. Det innebär att om flera personer delar hushåll, 
förutsätts de bidra efter förmåga till skötseln av hushållet. 
Om bara en part i ett delat hushåll har behov avslås ansökan med hänvisning till att man 
hjälps åt i en hushållsgemenskap 
Om flera personer delar hushåll men behovet av insatser för praktiska sysslor ändå finns, bör 
samtliga personer i hushållet ansöka om sådant stöd. I dessa fall ska biståndsbeslutet delas 
mellan personerna i hushållet. 

4.2.5  Skötsel av husdjur 
Socialtjänstlagen innebär endast rätt till bistånd för att den enskilde ska uppnå skälig 
levnadsnivå. Det innebär att den enskildes livsval i vissa fall inte omfattas av biståndsrätten. 
Utgångspunkten för den som bor hemma med husdjur är att ägaren har det fulla ansvaret för 
sitt husdjur. Det innebär att nämnden inte beviljar hjälp med t.ex. rastning av hundar, 
utfodring av djur eller liknande åtgärder som syftar till att tillgodose behoven hos husdjuret.  

4.2.6 Ekonomihantering 
Den som inte längre själv kan klara av att sköta sin ekonomi rekommenderas att använda 
autogiro när detta är möjligt. I de fall den enskilde har behov av hjälp vid uttag av kontanter 
ska han/hon hänvisas till butik som erbjuder kassaservice, eller bankomat för att själv göra 
uttag. Om det inte är möjligt för den enskilde att själv eller tillsammans med personal klara av 

                                                
37 Prop. 2000/01:80 s. 91 
38 1 kap. 2 och 4 §§ ÄktB 
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sina ekonomiska göromål kan en ställföreträdare med fullmakt eller god man vara den 
enskilde behjälplig. 

4.3 Beslut 

En enskild som inkommit med en ansökan har alltid rätt att få ett beslut. Av beslutet ska det 
framgå vilka behov som ska tillgodoses och det stöd som personen har beviljats.  Beslutet 
kan innebära att insatser beviljas eller avslås, helt eller delvis. Beslutet ska vara utformat så 
att den enskilde lätt kan förstå vad det innebär, och ska även ange under vilken tidsperiod 
som en insats beviljas.  
Beslut som inte verkställs inom tre månader på grund av att den enskilde inte tar emot stödet 
omprövas eller avslutas. Den enskilde får göra en ny ansökan när det är aktuellt. 
Ett avslag eller delavslag på en ansökan ska alltid motiveras. Om skäl till avslag är att 
behovet kan tillgodoses på annat sätt ska det framgå vad annat sätt innebär. Vid avslag ska 
det framgå var och när den enskilde kan överklaga beslutet.  

4.3.1 Delegationsordning 
Av socialnämndens delegationsordning framgår vilken funktion inom socialnämndens 
verksamheter som delegerats rätten att fatta beslut i olika ärenden.  

4.3.2 Kommunicering 
Som huvudregel ska ärenden som gäller bistånd enligt SoL kommuniceras innan beslut.39 
Det innebär att biståndshandläggaren inte får fatta beslut utan att den enskilde har 
underrättats om uppgifter som tillförts ärendet av någon annan och fått möjlighet att yttra sig. 
Undantag är om beslutet inte går emot den enskildes önskan, om uppgifterna saknar 
betydelse för beslutet eller om det är uppenbart obehövligt att kommunicera. 
Den enskilde har rätt att muntligen vid besök lämna uppgifter inför socialnämnden, om det 
inte finns särskilda skäl emot det40. Om beslutsrätten har delegerats har den enskilde rätt att 
lämna uppgifterna till den som på socialnämndens vägnar ska fatta beslut i ärendet. Den 
enskilde ska informeras om denna rätt i samband med kommuniceringen 

4.3.3  Om beslutet går den enskilde emot 
Om beslutet går den enskilde helt eller delvis emot kan det överklagas med 
förvaltningsbesvär. Beslutet ska även innehålla information om hur beslutet kan överklagas. 
Den enskilde kan få hjälp av handläggaren att överklaga beslutet.  
Går beslutet den enskilde emot ska underrättelsen skickas som rekommenderat brev med 
mottagningsbevis tillsammans med information om hur beslutet kan överklagas.  

4.3.4 Tidsbegränsning och ändring av beslut 
Tidsbegränsning av beslut ska, av hänsyn till brukarens behov av trygghet och kontinuitet 
samt för att undvika administrativt merarbete, inte ske slentrianmässigt. Tidsbegränsning får 
dock ske när särskilda skäl föreligger. Särskilda skäl anses föreligga när biståndsbehovet 
bedöms vara kortvarigt, variera över tid eller är svårbedömt och tillräcklig utredning saknas 
vid tidpunkt för beslutet.  

                                                
39 17 § Förvaltningslagen 
40 11 kap. 9 § SoL 
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När insats för viss tid har beviljats upphör insatsen att gälla när tiden har löpt ut. Om det då 
fortfarande skulle föreligga behov av insatser ska en ny prövning göras och ett nytt beslut 
fattas. Om förhållandena inte har förändrats finns små möjligheter att ändra fortsatt 
biståndsinsats Gynnande beslut, både tidsbegränsade och tills vidare beslut, kan som regel 
inte ändras eller återkallas, förutom vid vissa undantag: 

• Säkerhetsskäl  
Vid fara för brukarens liv, hälsa, allvarliga arbetsmiljöproblem vid genomförandet 
såsom hot, våld eller att brukaren omöjliggör att arbetet utförs på ett 
belastningsergonomiskt sätt. 

• Vilseledande uppgifter 
Om beslutet tillkommit som en direkt följd av ofullständiga eller oriktiga uppgifter från 
brukaren. 

• Återkallelse/förbehåll/omprövningsklausul 
När återkallelse/förbehåll/omprövningsklausul finns bes i beslutet. Det är dock av 
avgörande betydelse hur förbehållet formuleras. En omprövningsklausul som till 
exempel ”Beslutet kan omprövas om ändrade förhållanden påkallar det” bör 
användas.  

• Vid väsentligt ändrade förutsättningar 
Det kan finnas andra starka skäl att ändra ett beslut. Om biståndsbehovet väsentligt 
förändras anses sådana starka skäl föreligga.  

4.4  Verkställighet 

Verksamheten som ska utföra stödet ska ha ett uppdrag/beställning att utgå från innan 
verkställigheten påbörjas. Ett uppdragsdokument är utformat utifrån vad som framgår i 
utredningen och tillhörande beslut. Uppdraget är grunden till hur verksamheten ska utföra 
insatserna. 
När en utförare verkställer biståndsbeslutet ligger nämndens bedömning och beslut till grund 
för den genomförandeplan som utföraren upprättar tillsammans med den enskilde och/eller 
företrädare. Genomförandeplanen ska beskriva hur beviljade insatser ska genomföras med 
hänsyn till den enskildes självbestämmande och integritet. (Vad som ska göras, vem som 
ansvarar för insatsen, när och hur insatsen ska gå till samt mål och delmål för insatsen)41. 
Genomförandeplanen ska dokumenteras och undertecknas av både utförare och den 
enskilde och/eller företrädaren och en kopia ska därefter lämnas till biståndshandläggaren. 
När ansökan om hjälp och stöd i hemmet beviljats ska beslutet verkställas 
En enskild som är missnöjd med hur ett beslut verkställs bör i första hand vända sig direkt till 
den utförare som ansvarar för utförandet. Om problemet kvarstår bör den enskilde vända sig 
till biståndshandläggare. 

4.4.1  Val av utförare  
Den enskilde som beviljats hemtjänstinsatser  rätt att välja utförare av hemtjänst (service 
eller personlig omvårdnad och service) under förutsättning att utföraren godkänts av 
socialnämnden inom ramen för valfrihetssystemet för hemtjänst 
Biståndshandläggaren ska informera om vilka utförare den enskilde har möjlighet att välja 
mellan. Biståndshandläggaren ska också hjälpa den enskilde med att byta utförare i de fall 
så önskas.  

                                                
41 SOFS 2014:5 
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Om den enskilde inte kan eller vill välja utförare får den enskilde kommunens egen regi som 
utförare.  
 
4.4.2 Val av insatsform 
I vissa fall kan situationen uppstå att den enskilde gärna vill ha en viss typ av insats för att få 
sitt behov tillgodosett. Det kan t.ex. vara fallet om den enskilde gärna vill bo kvar hemma 
med hemtjänst trots att han eller hon i och för sig uppfyller kriterierna för att bli beviljad 
särskilt boende.  
När det gäller utformandet av hjälpinsatser sägs det bl.a. så här i förarbeten till 
socialtjänstlagen: ”Vid bedömningen av vilken insats som kan komma i fråga måste en 
sammanvägning göras av olika omständigheter såsom den önskade insatsens lämplighet 
som sådan, kostnaderna för den önskade insatsen i jämförelse med andra insatser samt den 
enskildes önskemål. Det kan enligt regeringens mening inte finnas en obegränsad frihet för 
den enskilde att välja sociala tjänster oberoende av kostnad.”42 
Detta innebär att det ibland kan bli aktuellt för handläggaren att avslå den insats som den 
enskilde själv önskar, med hänvisning till att nämnden kan erbjuda en annan insats som är 
lämpligare och mer kostnadseffektiv.  
Den som så önskar ska kunna bo kvar i sin bostad till livets slut. Vid varaktiga behov av 
omfattande insatser där skälig levnadsnivå inte kan garanteras ska den enskilde motiveras 
att ansöka om särskilt boende eller söka annan boendeform där behov av trygghet och 
säkerhet bättre kan tillgodoses. Vid bedömning ska också kostnaden för insatsen vägas in i 
förhållande till andra insatser som bedöms tillgodose den enskildes behov. Med omfattande 
behov avses som riktpunkt hemtjänstinsatser som motsvarar mer än 100 utförda timmar per 
månad eller andra kombinationer av insatser som motsvarar detta.  

4.5 Uppföljning 

Biståndshandläggare har ansvar för att följa upp hur beviljade insatser utförs – att insatserna 
tillgodoser den enskildes behov av stöd och hjälp, att verkställigheten sker i enlighet med 
beslutet och med hänsyn till den enskildes medinflytande samt är av god kvalitet. Viktiga 
underlag vid uppföljningen är det tidigare beslutet, genomförandeplanen samt, när det gäller 
hemtjänst, registrerad utförd tid. Beslut om insatser som pågår under längre tid följs upp 
minst en gång per år. Första gången ett beslut verkställs eller då nämnden fått annan 
information (t.ex. att behoven förändrats, att något särskilt har hänt eller genom klagomål 
från den enskilde) kan anledning finnas att följa upp beslutet tidigare. Efter sjukhusvistelse 
bör uppföljning ske efter tre månader. Ibland kan det vara svårt för den enskilde och/eller 
dennes företrädare att ge uttryck för att han eller hon inte är helt nöjd med en insats. 
Uppföljningen ska ge den enskilde och/eller dennes företrädare möjlighet att uttrycka sina 
åsikter till biståndshandläggaren utan att den som utför insatsen är närvarande. 
Biståndshandläggaren och den enskilde bör i förväg komma överens om utföraren ska delta 
vid uppföljningen.  
I uppföljningssamtalet undersöks den enskildes upplevelse av kvaliteten på till exempel 
bemötande, inflytande och genomförande. En sammanvägning och analys av det förändrade 
funktionstillståndet och tidigare beslutad insats kan påverka eller förändra behovet av 
insatser och leda till en ny ansökan och utredning. Kvarstår samma behov kan det ändå 

                                                
42 prop. 00/01, RÅ 1986 ref 175 
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innebära att målen förändras. Nya uppgifter ska utgöra ett underlag för utförarens planering 
av genomförandet och lämnas till utföraren 

4.6 Rapporteringsskyldighet och särskild avgift 

Biståndsbeslut som nämnden meddelar ska verkställas inom skälig tid. Nämnden rapporterar 
kontinuerligt till IVO om beslut inte verkställs inom tre månader från det att beslutet är fattat. 
IVO kan utreda skälen till att nämnden inte verkställt beslutet. Vad som är skälig tid får 
bedömas från fall till fall. Om ingen godtagbar anledning finns till att beslutet inte verkställts 
kan IVO ansöka hos förvaltningsrätten om att nämnden ska åläggas att betala särskild avgift. 
Den särskilda avgiften fungerar som en sanktion för bristande verkställighet. Reglerna om 
särskild avgift innebär att det är viktigt för nämnden att dokumentera varför ett beslut inte 
verkställs. Även erbjudanden om verkställighet ska dokumenteras. 
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5.  BISTÅND AVSEENDE ORDINÄRT BOENDE 
När den enskildes behov är utrett ska handläggaren presentera förslag på insatser som kan 
tillgodose dessa behov. Ibland behövs endast vissa moment i en insats för att tillgodose ett 
behov, och det är viktigt att tillvarata de förmågor som den enskilde fortfarande har. Vissa 
behov kan kräva  flera olika insatser för att fullt ut tillgodoses. Utifrån nedanstående 
beskrivning av vad dessa insatser normalt innefattar och i vissa fall även vad som normalt 
anses tillgodose en skälig levnadsnivå bedömer handläggaren vilken eller vilka insatser som 
kan tillgodose den enskildes individuella behov.. 

Insatserna ska stödja brukarens möjligheter att leva ett så normalt och självständigt liv som 
möjligt. Den som önskar ska kunna bo kvar i sin bostad så länge det är rimligt och möjligt. 
Det bedöms ej rimligt att bevilja hemtjänst som innebär att kostnaderna för 
hemtjänstinsatserna i kombination med andra insatser överskrider kostnaderna för en plats 
på vård- och omsorgsboende43 . Se även avsnitt 4.4.2. 

För respektive insats finns en schablontid angiven i bilaga 1 till riktlinjerna.  Schablontiden 
ska ses som den insats som normalt beviljas. En individuell bedömning utifrån den enskilde 
brukarens behov måste alltid ske i varje enskilt ärende 
Biståndshandläggare behöver innan beslut försäkra sig om att den enskilde informerats att 
hemtjänstinsatserna är avgiftsbelagda. Se även avsnitt 2.1.1. 

5.1 Hemtjänst 

Hemtjänst innebär i första hand hjälp i det egna hemmet. Även vissa åtgärder utanför 
hemmet ingår i begreppet hemtjänst, som t.ex. inköp av varor, ledsagning i samband med 
läkarbesök eller medföljande vid promenader. Övriga insatser utanför hemmet är normalt sett 
att härleda till annan insatsform än hemtjänst. 
Hemtjänst omfattar insatser av servicekaraktär och personlig omvårdnad och beviljas under 
dygnets alla timmar som punktinsatser. Punktinsatser kan innebära återkommande och täta 
besök.  

5.1.1  Service 
Med serviceinsatser menas insatser av ren servicekaraktär, där insatsen generellt sett inte är 
att anse som integritetskänslig. Vilka serviceinsatser som bör beviljas beror på den enskildes 
behov. En insats består av flera delmoment 

5.1.1.1  Inköp  
I insatsen ingår inköp av mat och andra dagligvaror, antingen genom internetleverantör eller i 
närmaste livsmedelsbutik med fullgott sortiment. I insatsen ingår även ärenden såsom post, 
bank och apoteksärenden. Nämnden anser det skäligt att den enskilde får hjälp med detta  
en gång per vecka. Insatsen kan även innefatta att planera veckans måltider, att skriva en 
inköpslista samt att plocka in matvaror i skåp samt redovisa kvitton och pengar. Om inköp 
sker via internetleverantör kan insatsen även innefatta att beställa varor och möta upp vid 
hemleverans. Den enskildes möjligheter att själv utföra inköpen, t.ex. genom distansköp eller 
genom att nyttja färdtjänst, bör alltid beaktas. Om den enskilde ska följa med vid inköpen ska 
detta framgå av beslutet.  

                                                
43 Prop. 2000/01:80 s. 91, Kammarrätten i Göteborg mål nr 158–13 samt mål nr 3090–18.   
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5.1.1.2  Städning  
Städning ska, i den mån det är möjligt, ske tillsammans med den enskilde. Beroende på vad 
den enskilde själv kan utföra innefattar hjälp med städning normalt dammsugning, 
våttorkning av golv, dammtorkning samt rengöring av kök och badrum. Den enskilde kan 
även få hjälp med att vattna blommor och med sophantering. I insatsen städning kan ingå att 
hemtjänsten ett par tillfällen per år torkar skåpluckor, rengör kyl, frys, spis och mikrovågsugn 
samt vid behov byter säkringar och glödlampor, sopar bort snö från farstutrappa och 
ramp/handikapp hiss. Dessa moment ska inrymmas inom ramen för beviljad tid, vilket 
innebär att brukaren får avstå viss del av städning viss vecka om man önskar något av dessa 
andra moment.  Den enskilde tillhandahåller funktionsduglig städutrustning och väljer inom 
ramen för den beviljade tiden vad som ska utföras.  
Städbehov orsakade av hemmavarande vuxna barn eller inneboende tillgodoses inte. I 
insatsen städning ingår inte fönsterputsning, gräsklippning eller trädgårdsarbete, snöröjning, 
putsning av kristallkronor, packning och flyttning, vedhuggning eller städning av balkonger, 
garderober och köksskåp. Det ingår inte heller någon flyttstädning. Idag har vi bara 2 rum 
och kök. Ska vi skriva ngt om att man kan ha större om man är ett par 
Hjälp med städning beviljas normalt för två rum och kök. Har man en större bostad får man 
själv ombesörja städning av de extra ytorna, t.ex. genom att köpa tjänsten av annan. 
Städning beviljas i normalfallet var tredje vecka.  För att beviljas extra städning krävs 
särskilda skäl. Astma/allergi ska styrkas av läkarintyg. Personer med inkontinensproblematik 
ska erbjudas kontakt med sjuksköterska i hemsjukvården för utredning och förskrivning av 
kostnadsfria förbrukningsartiklar. Enklare uppsnyggning av kök och badrum, i de fall behovet 
finns, förväntas i normalfallet ske i samband med andra insatser, t.ex. avtorkning av köksytor 
i samband med hjälp vid måltider och enklare städ av badrummet i samband med 
toalettbestyr, hjälp med hygien eller dusch. 

5.1.1.3  Bäddning/renbäddning  
Den som inte själv kan bädda sin säng kan beviljas daglig hjälp med detta.  Renbäddning 
beviljas normalt sett varannan vecka. Den som har behov av renbäddning oftare, tex på 
grund av inkontinens, har rätt att däremellan få sängen renbäddad vid behov. Den som har 
insatsen renbäddning varannan vecka behöver alltså inte beviljas ytterligare renbäddning för 
att täcka eventuella tillfälligt uppkomna behov. Ett sådant behov hanteras istället genom 
biståndshandläggarens individuella bedömning av tidsåtgången för insatsen. 

5.1.1.4  Tvätt  
Tvätt innebär hjälp med tvättning av kläder och sänglinne. Nämnden anser det skäligt att den 
enskilde får hjälp med tvätt var tredje vecka.  Insatsen kan även innefatta att boka tvättid och 
att hänga upp, vika och lägga in den rena tvätten på plats i skåpen. Hjälp med tvätt kan ges 
om det finns tillgång till tvättmaskin i bostaden eller tvättstuga i anslutning till fastigheten. I 
annat fall ska personal vara behjälplig att skicka tvätten till tvättinrättning. Brukaren står själv 
för dessa kostnader. Utgångspunkten är att den enskilde själv ska göra de moment av 
insatsen som han eller hon klarar av. Insatsen innefattar inte hjälp med tvätt av mattor eller 
tunga överkast, eller angling och strykning av lakan och dukar. Behov av enklare klädvård 
som att sy i knappar och strykning av vissa gångkläder såsom byxor, kjol, skjorta, blus etc. 
ska anges som en särskild insats 

5.1.1.5 Matservice  
Insatsen matservice innebär att färdiglagad matlåda, så kallat matpaket,  levereras hem till 
den enskilde.. Leveransen av matlådan är en hemtjänstinsats, men själva kostnaden för 
matlådan ingår inte i hemtjänstavgiften. Personer som enbart har behov av matpaket och 
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inte har övriga insatser från hemtjänsten betalar särskild leveransavgift för matpaketet. Pris 
för matpaket och leveransavgift är bestämt av kommunfullmäktige och framgår dokumentet 
”Avgifter och tillämpningsregler inom äldre- och funktionshinderomsorgen i Knivsta 
kommun”44 

5.1.1.6  Beredning av måltider  
Beredning av måltider innefattar uppvärmning och enklare tillagning av mat, dukning, 
uppläggning av maten på ett aptitligt sätt, servering av måltiden, diskning och att hålla rent 
vid matplatsen. Även om flera av de delmoment som insatsen innehåller är av 
servicekaraktär klassas beredning av måltider som en omvårdnadsinsats eftersom insatsen 
ofta innebär ett ansvar för den enskildes kosthållning, där omvårdnadsdelarna svårligen kan 
separeras från de delar som avser ren service. Om den enskilde själv kan tillaga maten men 
behöver hjälp att diska efteråt beviljas beredning av måltider för momentet diskning. 
Beredning av måltider avser framför allt tillagning av frukost och mellanmål/kvällsmål.  
När det gäller lunch och middagsmål bör den enskilde, om han eller hon inte själv kan tillaga 
maten, i första hand hänvisas till att köpa matlåda eller färdigrätt. Beredning av måltider kan 
innefatta uppvärmning av sådan matlåda/färdigrätt, medan leveransen av lådan ingår i 
insatsen matdistribution.  

5.1.2  Omvårdnadsinsatser  
Med omvårdnadsinsatser avses insatser av mer integritetskänslig karaktär. Det kan röra sig 
om hjälp med hygien och kläder, vid toalettbesök eller matning/stöttning i samband med 
måltider. Insatserna kan också vara av trygghetsskapande karaktär, t.ex. tillsynsbesök eller 
möjlighet att genom trygghetslarm kunna påkalla hemtjänstens uppmärksamhet. En insats 
kan bestå av flera delmoment. Biståndshandläggaren beviljar insatser utifrån den enskildes 
behov och bör i bedömningen utveckla vilka moment som den enskilde behöver hjälp med. 
Omvårdnadsinsatser är särskilt integritetskänsliga och vid utförandet ska utförarna 
respektera den enskildes önskemål om hur en viss insats ska utföras. 

5.1.2.1 Måltidsstöd  
Måltidsstöd innebär att den enskilde får stöd i samband med måltiden för att kunna 
tillgodogöra sig maten på ett bra sätt. Det kan handla om hjälp med matning eller att den 
enskilde får sällskap under hela måltiden eller en stund i början för att stimulera lusten att 
äta. 

5.1.2.2 På- och avklädning  
Insatsen på- och avklädning beviljas när den enskilde behöver hjälp med att klä på eller av 
sig kläder. Detta kan framför allt vara vid uppstigning och sänggående men kan även vara 
aktuellt vid andra tillfällen på dygnet utifrån den enskildes behov. Det kan röra sig om hjälp 
med samtliga kläder eller bara vissa plagg. I de fall stödstrumpor ordinerats av läkare är det 
en hälso- och sjukvårdsinsats som endast kan beviljas om den är att anse som egenvård. 

5.1.2.3 Toalettbestyr 
Hjälp med toalettbestyr innebär hjälp vid toalettbesök, byte av inkontinensskydd och tömning 
av portabel toalett eller tömning av stomipåse eller uribag/kateterpåse samt personlig hygien 
i samband med detta. Insatsen kan även innefatta omläggning av stomi, byte av stomipåse 

                                                

44 https://knivsta.se/stod-och-omsorg/avgifter-for-vard-och-omsorg-2020 
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och hantering av urinkateter eller uridom i de fall dessa åtgärder bedömts som egenvård (se 
avsnitt 2.5) 

5.1.2.4  Personlig hygien  
Insatsen personlig hygien avser hjälp med hygien exklusive dusch. Hjälp vid dusch beviljas 
som en egen insats. Hjälp med personlig hygien kan innebära hjälp med nedre hygien, 
munvård, rakning, kamning, klippning av fingernaglar, rengöring av glasögon och hjälp med 
att sätta på och byta batterier i hörapparat. I insatsen kan även ingå enklare rengöring av 
protes eller hjälpmedel. Skötsel av fötter beviljas inte. 

5.1.2.5  Dusch  
Insatsen innefattar hjälp i samband med dusch. I insatsen kan ingå hjälp med att tvätta och 
torka håret samt att torka och vid behov smörja in kroppen. 

5.1.2.6 Trygghetslarm  
Trygghetslarm är en trygghetsskapande insats som kan beviljas den som annars känner sig 
otrygg i hemmet. Genom att larmet installeras kan den enskilde kalla på personal vid t.ex. 
fallsituation eller behov av hjälp med toalettbesök. Det är inte möjligt att avsäga sig insatsen 
trygghetslarm under kortare frånvaro från hemmet som t.ex. planerad sjukhusvistelse eller 
sommaruppehåll.  

5.1.2.7 Tillsyn  
Insatsen tillsyn är en trygghetsskapande insats som kan beviljas t.ex. om en person löper 
stor risk att falla i hemmet. Insatsen är främst avsedd för de som inte har larm eller som har 
svårt att använda larmet. Vid tillsynsbesök kan hjälp med behov av tillfällig natur utföras, t.ex. 
att ge ett glas vatten, öppna ett vädringsfönster eller toalettbesök. Tillsyn kan även ske 
genom telefonkontakt eller via tillsynskamera.  
Vid beslut om tillsyn nattetid ska biståndshandläggare informera om möjligheter till tillsyn 
genom trygghetskamera. Av biståndsbeslutet framgår antalet tillsyner per natt. Utföraren och 
den enskilde kommer överens om tillsynen ska genomföras med trygghetskamera eller 
fysiskt besök.  
Tillsyn genom trygghetskamera innebär att en mörkerseende kamera placeras hemma hos 
brukaren. Kameran startas av personal och är igång ca 30 sekunder. Vilka tidpunkter som 
kameran ska aktiveras kommer den enskilde och utföraren överens om. Om personalen inte 
kan se den enskilde, ska personal ringa till den enskilde, alternativt genomföra ett fysiskt 
besök. Hur många gånger den digitala tillsynen då ska göras innan utföraren ringer eller gör 
ett fysiskt besök, kommer utföraren och den enskilde överens om. Samtliga 
överenskommelser med den enskilde dokumenteras i genomförandeplanen.   
En person med behov av frekventa tillsynsbesök under dygnet bör informeras om andra 
boendeformer där nämnden lättare kan tillgodose sådant behov. Tillsyn beviljas inte för tid då 
den enskilde av annan anledning än behov av tillsyn har planerade besök av personal från 
hemvården. 

5.1.2.8 Social samvaro  
Insatsen social samvaro är en social aktivitet som ska tillgodose den enskildes behov av 
social kontakt när inga eller få egna sociala kontakter finns. I bedömningen av om denna 
insats bör väljas för att tillgodose den enskildes behov ska den enskildes egna kontaktnät 
samt möjlighet att delta i öppen verksamhet eller av civilsamhället ordnade aktiviteter alltid 
vägas in.  
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Den som bor tillsammans med annan eller har god kontakt med anhöriga/vänner bör i 
normalfallet anses ha fått sitt behov av social samvaro tillgodosett genom dessa kontakter. 
Omfattningen av insatsen beror på den enskildes situation och vilka andra sociala aktiviteter 
som den enskilde beviljats. Den som saknar ett eget socialt nätverk och inte har några andra 
sociala aktiviteter kan, om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt,  beviljas social 
samvaro en gång i veckan. Den som har beviljats andra insatser som också syftar till att 
bryta social isolering, t.ex. utevistelse, promenadstöd eller dagverksamhet, bör i normalfallet 
anses ha fått sitt behov tillgodosett genom dessa insatser.  

5.1.2.9 Utevistelse /promenadstöd 
Insatsen utevistelse kan innefatta att hemtjänstpersonal går en promenad tillsammans med 
den enskilde eller på annat sätt hjälper den enskilde vid vistelse utomhus. Insatsen beviljas 
den som inte har möjlighet att på egen hand ta sig utanför bostaden. Insatsen utevistelse 
beviljas utifrån den enskildes behov. Den som har beviljats andra insatser som också syftar 
till att den enskilde ska få hjälp att komma ut utanför bostaden, t.ex. att följa med vid 
matinköp eller ledsagning, bör i normalfallet anses ha fått sitt behov av promenader 
tillgodosett genom dessa insatser. 

5.2 Andra insatser i ordinärt boende   

5.2.1. Ledsagarservice 
Insatsen ledsagarservice ökar möjligheten att leva ett självständigt liv och motverkar 
isolering. Det stimulerar den enskilde till gemenskap med andra. Insatsen ledsagarservice 
ska ge den enskilde möjlighet att delta i samhällslivet, ta del av kultur och fritidsaktiviteter i 
sin närmiljö samt besöka närstående och medverka i andra sociala aktiviteter. Ledsagning 
beviljas endast om behovet av förflyttning mellan platser inte kan tillgodoses på annat sätt, 
t.ex. genom färdtjänst, riksfärdtjänst eller dylikt. Handläggaren kan även informera den 
enskilde om möjligheten att ta kontakt med frivilligorganisationer, om den enskilde så önskar.  
Ledsagare kan beviljas för att ta sig till och från en aktivitet, om aktiviteten är sådan att den 
enskilde är i behov av den för att uppnå skälig levnadsnivå. Omfattningen av ledsagningen 
beror på den enskildes individuella behov. Om behovet av ledsagning överstiger 15 timmar 
per månad bör övervägas om det finns andra insatser eller aktiviteter som kan tillgodose den 
enskildes behov av social stimulans. Om den enskilde är i behov av personlig omvårdnad 
under själva aktiviteten ska det framgå av beslutet.  
5.2.2. Dagverksamhet  
Insatsen dagverksamhet kan vara lämplig för personer med demens som behöver 
regelbunden tillsyn, träning och social samvaro. Dagverksamhet stimulerar till aktivitet, vilket 
kan bidra till att behålla befintliga sociala, psykiska och fysiska funktioner och fördröja 
tidpunkten för inflyttning i särskilt boende. Syftet kan även vara att avlösa anhöriga. 
Dagverksamhet är ett viktigt komplement till hemtjänsten. Genom social stimulans och 
aktivering kan dagverksamheten bryta ensamhet och isolering samt hjälpa den enskilde att 
bibehålla fysiska och psykiska funktioner.  
För att den enskilde ska beviljas dagverksamhet med inriktning mot demenssjukdomar ska 
demensdiagnos vara fastställd. I vissa fall kan plats beviljas tillfälligt i avvaktan på utredning 
och diagnos.  

5.2.3 Avlösarservice  
Avlösarservice i hemmet kan beviljas enskilda som har en närstående som vårdar den 
enskilde i hemmet. Den som inte själv kan tillgodose behovet eller inte kan få behovet 
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tillgodosett på annat sätt har rätt till avlösning i hemmet. Hemtjänstpersonal utför de insatser 
som brukaren är i behov av och som den anhöriga/närstående normalt utför. 
”Fri avlösning i hemmet” kan beviljas som anhörigstöd vilket innebär att bistånd ges upp till  
åtta timmars avgiftsfri avlösning per månad. Tid kan inte sparas till nästkommande månad. 
”Fri avlösning i hemmet” utförs dag- och kvällstid och omfattar anhöriga som bor tillsammans 
med närstående över 65 år 
Avlösarservice ska inte beviljas om den anhörige har en anhöriganställning och inte heller 
om brukaren har andra insatser beviljade som innebär att den anhörige har möjlighet att 
komma ifrån under en skälig sammanhängande tidsperiod. Om ansökan avser mer än tio 
timmar per vecka bör övervägas om den enskildes och den anhöriges behov avser något 
annat. Stort behov av avlösning kan vara tecken på att hemsituationen snart inte fungerar 
längre och att en lösning behöver hittas för att hjälpa både den enskilde och den anhörige på 
längre sikt.  

5.2.4 Korttidsvård 
Korttidsvård är en plats utanför det egna boendet, avsedd för tillfällig vård och omsorg 
dygnet runt och är ett komplement till stöd i hemmet.  
Insatsen korttidsvistelse beviljas sökande som av olika skäl, för en kortare period, inte kan bo 
i sin ordinarie bostad  
En plats i korttidsvård kan ha olika syften: 

• Återhämtning och/eller mobilisering 
• Utredning av den enskildes framtida behov av stöd och hjälp 
• Rehabilitering 
• Avlastning för anhöriga 
• Vård i livets slutskede 

Möjligheterna till kvarvarande i eller återgång till ordinarie bostad ska vara uttömda. Målet 
ska dock, om möjligt,  vara en återgång till ordinarie bostad.  
Behov av korttidsplats föreligger inte om den enskildes behov kan tillgodoses genom  

• hjälpmedel och enklare anpassning av bostad  
• hemtjänst i ordinärt boende  
• anhörigstöd i form av dagverksamhet eller avlösning i hemmet  
• rehabiliterande åtgärder i ordinärt boende 

5.2.4.1 Växelvård  
Växelvård är en form av korttidsvård vars syfte är att stärka den enskildes egna möjligheter 
att bo kvar i sitt ordinära boende. Det kan även beviljas för att stötta närstående som har 
behov av avlastning.  
Behov av växelvårdsplats bedöms finnas om den enskilde:  

• Är i behov av regelbundet återkommande planerad korttidsvård för att avlasta  
hemsituationen i ordinärt boende  

• Har ett omfattande behov av omsorg, omvårdnad och tillsyn där anhöriga behöver 
avlastas från vård-/omvårdnadsarbetet  

Växelvårdsplats beviljas i regel inte om:  

• Den enskildes behov av omsorg och omvårdnad kan tillgodoses genom hemtjänst  
• Den enskilde bor i ensamhushåll 
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• Den enskildes behov kan tillgodoses genom anhörigstöd i form av dagverksamhet 
eller avlastning/avlösning i hemmet  

• Den enskilde enligt kap 4 § 1 SoL beviljats plats i särskilt boende  
 

Korttids- eller växelvårdsplats bör inte beviljas för att den enskilde tillfälligt inte kan vistas i 
sin egen bostad eller för att den enskilde saknar bostad. Växelvård bör inte heller beviljas om 
behovets omfattning innebär att den enskilde spenderar större delen av sin tid på 
växelvårdsplatsen. Om behovet av växelvård överstiger två veckor per månad ska 
biståndshandläggaren initiera en diskussion och informerar om särskilt boende.  
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6.  SÄRSKILT BOENDE OCH HJÄLP OCH STÖD I SÄRSKILT BOENDE  
Särskilt boende innefattar stadigvarande boende och syftar till att ge personer med 
omfattande vård- och omsorgsbehov en hög grad av säkerhet och trygghet 
För att beviljas särskilt boende bör den enskilde uppfylla ett eller flera av nedanstående 
kriterier.  

• Den enskildes omvårdnadsbehov är stort över hela dygnet.  
• Den enskilde har medicinska behov och stort behov av kontinuerlig närhet till 

personal.  
• Den enskilde har oro orsakad av exempelvis psykisk ohälsa eller demenssjukdom 

som påverkar förmågan att fungera i ordinärt boende.  
• De insatser som krävs för att tillgodose den enskildes behov i ordinärt boende är så 

kostsamma att behovet bättre och mer kostnadseffektivt tillgodoses på ett särskilt 
boende.  

Den som av andra skäl, t.ex. avsaknad av hiss i fastigheten eller otillgänglig närmiljö, 
behöver annan bostad ska från biståndshandläggaren få information om andra möjligheter till 
byte av bostad eller hjälp från arbetsterapeut med hjälpmedel och bostadsanpassning för att 
möjliggöra för den enskilde att kunna bo kvar i sitt ordinära boende så länge det är möjligt.  
När ett beslut om särskilt boende tas ska handläggaren i beställningen ange vilken inriktning 
boendet bör ha. Boendet kan verkställas vid omvårdnadsboende eller demensboende.  
Beslutet om inriktning är en verkställighetsfråga och avgörs utifrån vilken typ av boende som 
anses lämpligast för den enskilde. Såväl den enskildes egna önskemål om inriktning som 
eventuella utlåtanden från legitimerad personal om den enskildes medicinska och övriga 
behov tas med i bedömningen. För att få plats på boende för personer med demenssjukdom 
är utgångspunkten att en utredning gjorts och att demensdiagnos fastställts. I undantagsfall 
kan biståndsutredningen dock ha klarlagt ett behov av boende på demensboende även utan 
en fastställd diagnos. Verkställighet ska då utgå från den enskildes behov, efter en dialog 
med tilltänkt utförare och den enskildes företrädare.   
Av beslut som avser bistånd i form av särskilt boende ska det framgå vilken service och 
omvårdnad som brukaren ska få i boendet så att det står klart vad beslutet kommer att 
innebära för den enskilde i praktiken. 
Personer med beslut om särskilt boende ska inte behöva flytta från boendet, även om vård- 
och omsorgsbehovet ökar. För att den enskilde brukarens vårdbehov ska kunna tillgodoses 
på bästa sätt, kan det ändå i vissa fall bli aktuellt att flytta till ett boende med speciell 
inriktning, t.ex. demensboende. Ett byte till annat boende ska ske i samförstånd med 
brukaren eller dennes legala företrädare och ska alltid föregås av en vårdplanering. 
Anhöriga/närstående ska ges möjlighet att närvara om brukaren så önskar. Inget nytt beslut 
behöver fattas vid byte av bostad.  

6.1 Omvårdnadsboende 

Omvårdnadsboende är aktuell för personer som har stora vård- och omsorgsbehov oavsett 
diagnos eller funktionsnedsättning. På ett omvårdnadsboende kan de brukarna ha mycket 
varierande behov och den omvårdnad och de aktiviteter som erbjuds ska vara individuellt 
anpassade.  

6.2 Demensboende 

För att vara aktuell för demensboende krävs en demensdiagnos. På ett demensboende ska 
den enskilde genom stimulans och upplevelser ges stöd att upprätthålla en meningsfull 
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tillvaro. Boendet ska erbjuda aktiviteter som är individinriktade i en miljö som är lugn och 
ställer låga krav.  

6.3  Hjälp och stöd i särskilt boende 

Personer bosatta inom särskilt boende beviljas även insatser i boendet enligt 4 kap. 1 § SoL. 
Brukarens behov av individuell omvårdnad, praktisk hjälp, trygghet, social stimulans samt 
möjlighet att få promenader utomhus är behov som ska tillgodoses på det särskilda boendet.  

6.4  Parboende  

I begreppet skälig levnadsnivå ingår det för den som har beviljats, eller beviljas, vård- och 
omsorgsboende, att kunna fortsätta sammanbo med sin make/maka, sammanboende eller 
registrerad partner oavsett olika omsorgsbehov.  
Det är den som ansöker eller är beviljad särskilt boende som kan ansöka om parboende. Ett 
beslut om medboende är i grunden ett biståndsbeslut enligt SoL. Det prövas med 
utgångspunkt från vad som ska ingå i en skälig levnadsnivå. Bestämmelsen i 4 kap. 1 c § 
SoL är därför inte biståndsgrundande, utan är endast en precisering av när det anses ingå i 
den biståndsberättigades skäliga levnadsnivå att få leva tillsammans med sin make, maka, 
sammanboende eller registrerad partner i det särskilda boende som hen beviljas eller har 
beviljats sedan tidigare. 
När den som innehar beslutet om särskilt boende avlider har maken/sambon ingen rätt att 
fortsätta bo kvar på det särskilda boendet, såvida denne inte bedöms vara i behov av särskilt 
boende för egen del. 
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7.  STYRDOKUMENT 

 Lagar, föreskrifter och förordningar 

• Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 
• Socialtjänstförordningen (SFS 2001:937) 
• Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387) 
• Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) 
• Föräldrabalken SFS 1949:381 
• Förvaltningslagen (SFS 2017:900) 
• Äktenskapsbalken (SFS 1987:230) 
• Kommunallagen (SFS 2017:725) 
• Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
• Lag (2017:612)  om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård  
• Lag  (2008:962) om valfrihetssystem  
• Lag (2017:310) om framtidsfullmakter 
• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som 

bedrivs med stöd av SoL, LVU,LVM och LSS (SOSFS 2014:5) 
• Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd 

kan utföras som egenvård (SOSFS 2009:6 ) 

 Allmänna råd och riktlinjer 

• Socialstyrelsens allmänna råd (SOFS 2012:3) om värdegrunden i socialtjänstens 
omsorg om äldre 

• Socialstyrelsens allmänna råd om personalens kompentens vid handläggning och 
uppföljning av ärenden som avser äldre personer (SOFS 2007:17) 

 Länsgemensamma riktlinjer 

• Samverkan vid utskrivning från slutenvård, Riktlinje Vård i  samverkan (VIS)  
• Tandvårdsstöd i Uppsala län, Riktlinje Vård i samverkan (VIS) 

Lokalt fastställda styrdokument  

• Socialnämndens strategi för vård och omsorg, SN-2016/99 
• Avgifter och tillämpningsregler inom äldre- och funktionshinderomsorgen i Knivsta 

kommun, KS-2018/412 
• Förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) för utförande av 

hemtjänst SN-2019/346 
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Bilaga 1. Tidsschabloner för hemtjänstinsatser (normalnivåer) 
Nedan redovisade schabloner för olika insatser anger omfattning och tid för respektive 
insats. Detta ska ses som ett normalfall men behovet ska alltid utredas utifrån den enskildes 
unika situation och behov. Biståndshandläggare behöver innan beslut försäkra sig om att 
den enskilde informerats att hemtjänstinsatserna är avgiftsbelagda. Avgiftshandläggningen 
hanteras av avgiftshandläggare.  
 

INSATS OMFATTNING TID 

Inköp och ärenden 

- Planera inköp 
- Utföra inköp 
- Plocka in varor 

En gång per vecka 30 minuter per tillfälle  

 

  

Inköp och ärenden digitalt 

- Planera inköp 
- Utföra digitala inköp 
- Plocka in varor 

En gång per vecka 15 min per tillfälle 

Städning 

Två rum och kök  

Var tredje vecka 45 min per tillfälle för 
ensamstående  

Lättare städning 

-viss uppsnyggning 
-blomvattning 
-soptömning 

 

Vid behov 12 min per tillfälle 

8 min per tillfälle om vanlig 
städning getts samma vecka 

Bäddning  Dagligen 5 min per tillfälle/säng 

Renbäddning En gång varannan vecka 10 min per tillfälle/säng 

Tvätt och enklare klädvård En gång var tredje vecka  

 

60 min per tillfälle 

 

Diskning Vid behov 8 min per tillfälle 

Tillsyn/besök 

Fysiskt besök 

Telefonsamtal 

Trygghetskamera 

Vid behov  

5 min per tillfälle 

3 min per tillfälle 

1 min per tillfälle 

Hjälp vid duschning Vid behov 25 min per tillfälle 

Tillsyn vid dusch Vid behov 15 min per tillfälle 

Matservice 

Leverans färdig matlåda 

Vid leverans av matlåda 

 

10 min per tillfälle 
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INSATS OMFATTNING TID 

Social samvaro En gång per vecka 30 min per vecka 

Utevistelse/promenader Vid behov 20 min per tillfälle 

Ledsagning Vid behov  Beror på brukarens behov såsom 
ålder och/eller 

Beredning av måltider Vid behov 15 min per tillfälle  

  

Måltidsstöd inklusive enklare 
matlagning 

Vid behov 20 min per tillfälle 

 

På- och avklädning samt 
personlig hygien 

Dagligen 15 min per tillfälle  

 

På- och avklädning Dagligen 10 min per tillfälle 

Toalettbestyr inklusive personlig 
hygien 

 

Enbart WC 

Vid behov 15 min per tillfälle 

 

10 min per tillfälle 

 

Extra bemanning enbart vid 
förflyttningar 

Vid behov  15 min per tillfälle 

Stöd under morgonen: 

- Uppstigning 
- Övre/nedre hygien 
- Påklädning 
- Toalettbesök 
- Frukost 
- Soptömning 

Dagligen 30 min per tillfälle 

 

Beroende på hjälpbehov kan 
bäddning ingå utan extra minuter 

Eftermiddagsstöd: 

- Mellanmål 
- Toalettbesök 

Dagligen 15 min/tillfälle 

Stöd under kvällen: 

- Toalettbesök 
- Avklädning 
- Hjälp i säng 
- Soptömning 

 

Dagligen 20 min per tillfälle 

 
Om enskild beviljas både någon daglig omvårdnadsinsats samt någon serviceinsats minskas 
den totala beviljade tiden med 20% efter sammanräkning. Detta görs oavsett om insatsernas 
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tidsangivelser är gjorde enligt schablon eller om de är individuellt anpassade.. Den totalt 
beviljad tiden (efter avdraget på 20%) ska anges i biståndsbeslutet. 
Skälet är att samordningsvinster av att kunna göra olika insatser, eller delar av insatser, vid 
samma besök, gör att den enskilde kan få insatserna utförda på en kortare totaltid. 
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Kvalitets- och utvecklingschef 

Tjänsteskrivelse 
2020-05-12 

Diarienummer 
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Socialnämnden 

Revidering av socialnämndens delegationsordning 2020 
 
Förslag till beslut.  
 
Socialnämnden antar den reviderade delegationsordningen 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Behov har funnits av en  genomgripande översyn av socialnämndens delegationsordning. 
Översynen har mynnat ut i reviderade riktlinjer i syfte att  ligga i linje med den övergripande 
målsättningen om en ändamålsenlig och kostnadseffektiv delegering. 
 
Bakgrund 
På grund av den kommunala organisationens komplexitet har de förtroendevalda inte 
möjlighet att själva fatta alla beslut, utan i praktiken är det de anställda som fattar en stor del 
av besluten. Anställda har ingen egen beslutanderätt men kan fatta sådana beslut som är av 
rent förberedande eller rent verkställande art. En stor del av vad de anställda gör är vad som 
kallas för faktiskt handlande och innebär inte handläggning av ett ärende. När de anställda 
ska utföra handläggning som ska utmynna i någon form av beslut som inte är av 
verkställande eller förberedande art måste detta delegeras. I socialnämndens 
delegationsordning regleras vilka beslut som delegerats till olika funktioner bland de 
anställda. 
Socialnämndens nuvarande riktlinjer antogs 30 januari 2020 då delegationen kring 
dödsbohantering förändrades. Redan då fanns behov av total genomlysning av 
socialnämndens delegationsordning, men på grund av organisatoriska  förändringar där 
Vård- och omsorgskontorets avdelning administration och system tog över 
dödsbohanteringen från Kommunvägledningen kunde översynen av delegationsordningen 
inte avvaktas.  
 
Sedan de nuvarande riktlinjerna antogs har en total genomlysning av socialnämndens 
delegationsordning genomförts. 
 
De genomgripande förändringarna består av: 
  

- Översyn av inledande text 
- Tidsbegränsning om tre månader för när nyanställd 

socialsekreterare/biståndshandläggare får beslutanderätt har lagts till.  
- Förtydligande av delegater, där till exempel förkortningar för olika delegater skrivits ut 

i ren text. Som exempel kan nämnas delegat EC som i förslaget till reviderade 
riktlinjer skrivits ut i sin helhet och förtydligats med vilken enhet det gäller 

- Delegationer har i vissa fall flyttats upp en nivå, till exempel från socialsekreterare till 
enhetschef och från enhetschef till områdeschef eller har delats upp mellan olika 
delegater beroende på ekonomiska konsekvenser för nämnden.  
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- Kapitelindelningen har ändrats något eftersom nya kapitel lagts till, andra har ändrat 

namn och ytterligare något kapitel tagits bort. 
 
Nya kapitel som lagts till är: 
6. Lagen om mottagande av asylsökande m.fl. 
11. Bistånd i form av särskilt boende för äldre och funktionshindrade, SoL 

 
Kapitel som fått ändrat namn eller flyttats: 
7. Öppenvård individ och familjeomsorg – nytt namn 
10. Omsorg om äldre och funktionshindrade i ordinärt boende,SoL – nytt namn 
18. Ersättning från enskilda, återkrav – har flyttats längre ner i delegationsordningen 
för att bättre stämma överens med intilliggande kapitel 
19 och 20: Yttranden, utlämnande av uppgifter, underrättelser mm till domstol, annan 
myndighet har delats upp i två delar, en del som handlar om individ (19) och en del 
som handlar om verksamhet (20) 
 
Borttagna kapitel: 
Bistånd till personer med funktionsnedsättning, SoL – detta ingår i kapitel 10 och 11 
Kompletterande beslutanderätt enligt LVU och LVM – är ett särskilt beslut och 
återfinns i SN 2020/165. 
 

Detaljerad information om ändringar i delegationsordningen återfinns i separat dokument 
”Ändringar i förslag delegationsordning SN-2020/155” 
 
  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Revideringen förväntas leda till en mer kostnadseffektiv och ändamålsenlig handläggning. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Socialnämndens delegationsordning 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Socialchef 
Nämndsekretariat 
Samtliga chefer i Vård- och omsorgskontoret 
 

 
 

Catrin Josephson 
Socialchef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja x  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Socialnämnden har ett ansvar för barn inom olika områden 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
En ändamålsenlig och effektiv delegationsordning där besluten fattas på en lämplig nivå 
underlättar handläggningen och bör leda till ökade förutsättningar för att barns bästa tas i 
beaktande. 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej x   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 
Delegationsordningen rör den strukturella nivån. 
 
 
 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



 
 
 
 

 
        Diarienummer SN-2020/155 

 
 
 

 

Socialnämndens 
Delegationsordning 

 
Antagen 2020-05-28 
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Inledning 
 
Delegering – allmänt  
Att delegera innebär att flytta rätten att fatta beslut. Delegering kan ske både från fullmäktige till nämnd och från nämnd till utskott, förtroendevalda och anställda. 
Den som fått beslutanderätt från en nämnd kallas delegat. Beslut fattade av delegat har samma rättsverkan som om det fattats av nämnden. Detta betyder bl.a. att 
delegatens beslut kan överklagas på samma sätt som nämndens och att beslutet inte kan ändras av nämnden. Nämnden kan dock när som helst återkalla eller 
ändra en given delegation. 
 
Syftet med delegering är att ge de förtroendevalda möjlighet att ägna mer tid och uppmärksamhet åt planering, riktlinjer och andra frågor av större betydelse. Vidare 
är syftet att åstadkomma en effektivare verksamhet genom kortare beslutsvägar och snabbare handläggning, och att på så sätt uppnå bättre service och ökad 
effektivitet. Delegationsordningen är också ett arbetsinstrument som reglerar de anställdas befogenheter.  
 
Kommunallagens bestämmelser begränsar till viss del nämndernas rätt att delegera. Beslut som rör verksamhetens mål, inriktning, omfattning får t ex inte 
delegeras. Begränsning finns även för t ex myndighetsutövning mot enskilda om ärendet är av principiell beskaffenhet samt vissa ärendetyper i olika 
specialförfattningar. Nämnden avgör sedan själv, inom ramen för sin beslutanderätt, vad som ska delegeras och till vem. I syfte att kontrollera eller begränsa ett 
delegeringsuppdrag kan nämnden ställa upp villkor. Det kan vara ekonomiska begränsningar, krav på tjänstemannaföredragning eller samråd med någon annan 
innan beslut fattas. 
 
En nämnd kan, som ovan nämnts, delegera beslutanderätten till utskott, ledamot eller ersättare i nämnden eller till anställd i kommunen. Delegering till anställd 
tillsammans med förtroendevald, s k blandad delegering är inte tillåten. Det är inte heller tillåtet att delegera till flera anställda i grupp eller till anställd hos en annan 
kommun eller hos ett kommunalt bolag. Vidaredelegering tillåts enbart från förvaltningschef till annan anställd och kan förekomma enbart om nämnden tillåtit detta.  
 
Beslutanderätt eller ren verkställighet  
Man skiljer mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet. I en delegationsordning ska endast tas med beslut i kommunallagens mening. Gränsen 
mellan beslut som kräver delegering och ren verkställighet går inte att dra med exakthet. Beslut i kommunallagens mening kännetecknas bland annat av att det finns 
utrymme för alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Normalt kan denna typ av beslut överklagas genom 
laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär, men man kan inte endast hänvisa till överklagbarheten för att särskilja ren verkställighet från beslut i 
kommunallagens mening. T ex yttranden kan normalt inte överklagas, men innehåller ofta självständiga bedömningar och fordrar därför delegering för att kunna 
föras över från nämnd till annan beslutsfattare.  
 
Vid ren verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar och beslutsalternativ. Det rör sig här om ”mekanisk verkställighet”, t ex avgiftsdebitering enligt 
en fastställd taxa eller tilldelning av förskoleplats efter en klar turordning. Även om den enskilde inte kan överklaga beslutet genom laglighetsprövning eller 
förvaltningsbesvär finns andra vägar för den enskilde att angripa ett beslut den enskilde upplever som felaktigt, t ex begäran om en JO-granskning eller påkallande 
av de kommunala revisorernas uppmärksamhet. 
 
Behörighet/fullmakt 
Mellan behörighet/fullmakt och delegering finns åtskilliga olikheter. Beslut som fattas på delegation kan överklagas genom laglighetsprövning eller 
förvaltningsbesvär, medan de beslut och åtgärder som vidtas på grund av en fullmakt brukar bli föremål för process i allmän domstol.  
 
Man skiljer mellan juridiska personer och fysiska personer. En juridisk person kan vara ett företag, en förening, en stiftelse, en organisation eller en stat. För att 
kunna fungera krävs att den juridiska personen har någon som är behörig att företräda den. För aktiebolag finns särskilda bestämmelser om behörig företrädare och 
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firmateckningsrätt (rätten att med bindande verkan skriva under avtal och företa andra handlingar för bolagets räkning). Motsvarande regler finns inte för kommuner. 
Trots detta behövs kännedom om vem som har rätt att företräda kommunen i olika sammanhang.  
 
Med ställningsfullmakt avses att någon som t ex anställd har en ställning av vilken det enligt lag eller praxis följer en viss behörighet att handla åt arbetsgivarens 
vägnar. Som exempel har förvaltningschef, områdeschef och enhetschef ställningsfullmakt. Detta innebär att respektive chef, inom sitt respektive ansvarsområde 
och inom den av nämnden beslutade budgeten för ansvarsområdet, har rätt att företräda kommunen. Den med ställningsfullmakt kan alltså med bindande verkan 
skriva under avtal och företa andra handlingar inom sitt ansvarsområde på samma sätt som en företrädare med firmateckningsrätt inom ett aktiebolag. 
 
Förutom behörighet för personer att företräda kommunen via ställningsfullmakt finns möjlighet att utfärda fullmakt för andra. Det är t ex vanligt förekommande att 
fullmakt utfärdas för annan att företräda kommunen vid rättegång, förhandling eller viss förrättning. Fullmakt kan även ges till någon som ska vara beställarombud 
vid entreprenad eller vid ett konsultuppdrag. Fullmakten brukar begränsas till ärenden som kan bestämmas till tid och omfång eller till ärenden av viss beskaffenhet. 
 
Delegeringsbegränsningar i kommunallagen/hänskjutande av ärende till nämnd 
I denna skrivelse ges en förteckning över samtliga ärenden i vilka socialnämnden överfört självständig beslutanderätt åt nämndledamot eller anställd. I vissa fall är 
ett ärende trots detta av sådan beskaffenhet att nämnden likväl bör besluta i ärendet. I nedan angivna fall ska delegat inte använda sin beslutanderätt, utan 
hänskjuta ärendet till nämnden för beslut: 
 
• om ärendet avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 
• om ärendet avser ett yttrande med anledning av beslut av nämnden i dess helhet som överklagats, eller 
• om ärendet rör myndighetsutövning mot enskild och om ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
 
Delegeringsbegränsningar i socialtjänstlagen 
I socialtjänstlagen stadgas begränsningar av socialnämndens delegationsrätt genom att vissa beslut bara kan delegeras till utskott. Begränsningen gäller vissa 
beslut enligt socialtjänstlagen, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga samt lagen om vård av missbrukare i vissa fall. Socialnämnden delegerar 
sådana beslut till socialnämndens individutskott. Ytterligare begränsningar av möjligheten att delegera finns i 10 kap. 5 §  Socialtjänstlagen avseende beslut enligt 
föräldrabalken.  
 
Jäv 
Av kommunallagen följer att delegat inte får besluta i ärende där han eller hon är jävig. Jäv kan till exempel föreligga om man är släkt med, vän/ovän med eller 
ekonomiskt beroende av den ärendet gäller. 
 
Ersättare för delegat 
När annan tjänsteman vikarierar för delegat anses han eller hon som delegat. Motsvarande gäller när vice ordförande tjänstgör som ordförande. Sådant beslut ska 
tas in i den ursprunglige delegatens delegationslista. 
 
Vid ordinarie delegats frånvaro och när beslut inte kan avvaktas, eller om delegat av annan anledning är förhindrad att ta beslut i ett ärende, vid t ex en jävsituation, 
inträder överordnad som delegat. 
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Brådskande ärenden och kompletterande beslutanderätt 
Utöver vad som framgår av de olika avsnitten delegerar nämnden åt ordföranden att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att  
nämndens avgörande inte kan avvaktas (6 kap 39 § kommunallagen). Denna beslutanderätt bör användas restriktivt. Sådana beslut ska anmälas vid nämndens 
nästa sammanträde och innehålla en uppgift om att ärendet var brådskande. 
 
För att vid behov kunna fatta snabba beslut finns även särskilt angivna regler gällande en så kallad kompletterande beslutanderätt i lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) och i lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Den kompletterande beslutanderätten kan utövas av ordförande eller 
annan ledamot av socialnämnden, eller annan tjänsteman som av nämnden förordnats därtill. För att vara behörig att fatta beslut enligt kompletterande 
beslutanderätt krävs att den förordnade ledamoten är ordinarie ledamot i socialnämnden. Syftet med den kompletterande beslutanderätten är att det alltid ska finnas 
någon som kan fatta beslut när nämndens eller utskottets beslut inte kan avvaktas. Beslut som fattas med stöd av kompletterande beslutanderätt ska anmälas till 
nästkommande socialnämnd. Se SN-2020/165. 
 
Beredskap för brådskande ärenden  
Presidiet upprättar sinsemellan ett veckobaserat jourschema för brådskande ordförandebeslut avseende akuta individärenden. Vice ordförande tjänstgör som 
ordförande i dessa ärenden under sin vecka. Schemat kommuniceras till dem som behöver ha tillgång till det av socialnämndens sekreterare. 
 
Anmälan av beslut till nämnd 
Alla beslut som fattas med stöd av delegation ska skriftligen anmälas till nämnden, om inte nämnden särskilt beslutat annat. För detta finns en särskild rutin.  
 
Vidaredelegering 
Ärenden som delegeras till förvaltningschef får vidaredelegeras av denne. I beslut om vidaredelegation ska anges vem som beslutar vid ordinarie delegats 
frånvaro. Beslut som fattats med stöd av vidaredelegation ska anmälas till huvuddelegaten, som i sin tur ska anmäla dem till nämnden. 
 
Beslutanderätt för nyanställd  
Nyanställd socialsekreterare  inom Enheten för barn och unga samt inom Vuxenenheten och Biståndsenheten har ingen delegation under de tre första månadernas 
anställning. Detta gäller även när en socialsekreterare/biståndshandläggare som tidigare arbetat i en enhet anställs i en annan enhet med myndighetsutövning. 
Beslut undertecknas av enhetschef. 
Enhetschef kan, i samråd med områdeschef Myndighet, förkorta perioden om skäl föreligger.  
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Särskilda begreppsförklaringar och förkortningar 
 
 
Ordförande  Bland nämndens ledamöter av kommunfullmäktige vald ordförande. 
 
Vice ordförande  Bland nämndens ledamöter av kommunfullmäktige vald vice ordförande 
 
Socialnämndens individutskott Av socialnämnden utsett utskott  
 
Socialchef   Förvaltningschef för Vård- och omsorgskontoret. 
 
Områdeschef Myndighet Beteckning för chef för verksamhetsområde myndighet, som organisatoriskt är inordnad direkt under socialchef. 
. 
Områdeschef Utförare Beteckning för chef för verksamhetsområde utförare, som organisatoriskt är inordnad direkt under socialchef. 
 
Kvalitets- och utvecklingschef Beteckning för chef för Kvalitets- och utvecklingsavdelningen, som organisatoriskt är inordnad direkt under socialchef. 
 
Administrativ chef  Beteckning för chef för Avdelningen för system och administration, som organisatoriskt är inordnad direkt under socialchef. 
 
Enhetschef Barn och unga Beteckning för chef för Enheten för barn och unga, som organisatoriskt är inordnad under områdeschef Myndighet. 
 
Enhetschef Vuxenenheten Beteckning för chef för Vuxenenheten, som organisatoriskt är inordnad under områdeschef Myndighet. 
 
Enhetschef Biståndsenheten Beteckning för chef för Biståndsenheten, som organisatoriskt är inordnad under områdeschef Myndighet. 
 
Enhetschef Råd och stöd Beteckning för chef för Enheten för Råd och stöd, som organisatoriskt är inordnad under områdeschef Utförare. 
 
Enhetschef Socialpsykiatri  Beteckning för chef för Enheten för Socialpsykiatri och stödboende, som organisatoriskt är inordnad under områdeschef  
och stödboende  Utförare. 
 
Enhetschef Stöd och service Beteckning för chef för Enheten för stöd och service, som organisatoriskt är inordnad under områdeschef Utförare.  
 
Enhetschef Hemvård Beteckning för chef för Enheten för hemvård, som organisatoriskt är inordnad under områdeschef Utförare. 
 
Enhetschef Estrids gård  Beteckning för chef för det särskilda boendet Estrids gård,  som organisatoriskt är inordnad under områdeschef Utförare. 
 
MAS   Medicinskt ansvarig sjuksköterska, organisatoriskt placerad inom Kvalitets- och utvecklingsavdelningen. 
 
MAR   Medicinskt ansvarig för rehabilitering, organisatoriskt placerad inom Kvalitets- och utvecklingsavdelningen. 
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Avgiftshandläggare Avgiftshandläggare handlägger ärenden om avgifter inom socialtjänsten, organisatoriskt placerad inom Avdelningen. system 
och administration 

 
Socialsekreterare Barn och unga Socialsekreterare Barn och unga  handlägger individuella ärenden inom socialtjänsten, organisatoriskt placerad inom Vård- och 

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

omsorgskontorets område Myndighet, Vuxenenheten.   
  
Biståndshandläggare Biståndshandläggare handlägger ansökningar om bistånd inom socialtjänsten, organisatoriskt placerad inom Vård- och 

omsorgskontorets område Myndighet, Biståndsenheten. 
 
Sjuksköterska  Sjuksköterska Enheten för hemvård, organisatoriskt placerad inom Enheten för hemvård inom Vård- och omsorgskontorets 

område Utförare.  
 
Upphandlingssamordnare  Kommunens upphandlingssamordnare, organisatoriskt placerad inom kommunens centrala administration. 
 
 
BrB   Brottsbalk (1962:700) 
 
CSN   Centrala studiestödsnämnden 
 
DSF   Allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 
 
DSL  Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, (kort: dataskyddslagen) 
 
ERS   Arvodesreglementet i Knivsta kommun 
 
FB   Föräldrabalk (1949:381) 
 
FL   Förvaltningslag (2017:900) 
 
IVO   Inspektionen för vård- och omsorg 
 
HSL   Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 
 
KL   Kommunallag (2017:725) 
 
LMA   Lagen om mottagande av asylsökande m.fl. 
 
LOU Lag om offentlig upphandling (2007:1091) 
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LOV Lag om valfrihetssystem (2008:962) 
 
LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
 
LSSF   Förordning (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
 
LUL   Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga  
   lagöverträdare 
 
LVM   Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 
 
LVU Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 
 
OSL   Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
 
Prisbasbelopp  I enlighet med socialförsäkringsbalken – fastställs årsvis 
 
SFB   Socialförsäkringsbalk (2010:110) 
  
SKR   Sveriges Kommuner och Landsting 
 
SoL   Socialtjänstlag (2001:453)   
 
SoF   Socialtjänstförordning (2001:937) 
 
ÄB   Ärvdabalken (1958:637) 
 
ÄkTB   Äktenskapsbalk (1987:23 
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Delegater 
Ordförande 
Vice ordförande 
Socialnämndens individutskott   
Kommundirektör    
Socialchef    
Områdeschef Myndighet   
Områdeschef Utförare   
Kvalitets- och utvecklingschef  
Administrativ chef    
Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 
Enhetschef Råd och Stöd 
Enhetschef Socialpsykiatri och stödboende 
Enhetschef Stöd och service 
Enhetschef Hemvård 
Enhetschef Estrids gård   
Avgiftshandläggare   
Biståndshandläggare   
Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten  
Socialt ansvarig samordnare  
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Medicinskt ansvarig rehabilitering 
Sjuksköterska Enheten för hemvård    
Kommunvägledare  
Upphandlingssamordnare 
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FÖRTECKNING 
 
1. FÖRTROENDEVALDAS RESOR OCH FÖRRÄTTNINGAR (KONFERENS, UTBILDNING, ETC.) 
 

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

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

ERS Ordförande 

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

ERS Vice ordförande 
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2. INKÖP OCH UPPHANDLING 
 

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

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

- Beslut i fråga om att genomföra upphandling. 
 
 

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

 

LOU  
 
 
Ej delegerat. Beslut fattas  
av socialnämnden. 
 
Socialchef 

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

- Beslut i fråga om att genomföra upphandling. 
 

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

 

LOU  
 
 
 
Socialchef 
 
Områdeschef Myndighet 
Områdeschef Utförare  
Kvalitets- och utvecklingschef 
Administrativ chef 
 
 

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

LOU Ej delegerat. Beslut fattas  
av socialnämnden. 
 

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

LOU Socialchef, efter samråd med 
upphandlingssamordnare 
 

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

LOU Ej delegerat, Beslut fattas av 
socialnämnden. 
 

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

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

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

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

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

 Socialchef 
 

3.2 Beslut i fråga om att utse verksamhetschef. 
 
 

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

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

10 kap. 2 § OSL  
12 kap. 10 § SoL 
 

Områdeschef Myndighet 
Områdeschef Utförare 
 

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

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

10 kap. 2 § SoL Områdeschef Myndighet 
 
 

3.6 Beslut i fråga om avvisande av ombud. 
 

14 § FL Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 
 

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

11 kap. 8 § SoL 
36 § FL 

Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 

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

 Ej delegerat. Beslut fattas  
av socialnämnden. 
 

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

6 kap. 3 § OSL Socialchef 

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

10 kap. 14 § OSL Socialchef 
 
 

3.11 Beslut i fråga om ej utlämnande av information i handling rörande avvikelse och  
Lex Sarah. 
 
 

26 kap. 1 § OSL Socialt ansvarig samordnare 
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ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

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

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

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

26 kap. 1 § OSL 
 
 

Socialchef 
 
 

3.14 Beslut i fråga om ej utlämnande av information i personakt  26 kap. 1 § OSL 
 

Samtliga enhetschefer Vård- och 
omsorgskontoret 

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

DSL 7 kap. 2 § Socialchef 
Får vidaredelegeras 

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

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

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

 Socialchef 
Får vidaredelegeras 

3.19 Beslut i fråga om rutiner för personuppgiftsbehandling  Socialchef 
Får vidaredelegeras 

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

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

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

Kommundirektör 
Får vidaredelegeras 
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4. HANDLÄGGNING – ÖVRIGA ÄRENDEN 
 

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

4.1 Efter ansökan 
 
Beslut om att inleda utredning.  
 
 
 
Beslut om att utredning inte ska inledas.  
 
 
 
Beslut om att inledd utredning ska avslutas utan åtgärd 
 
 

11 kap. 1 § SoL 
 
.  

 
 
Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenhetenen 
Biståndshandläggare 
 
Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 
 
Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 

4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efter anmälan eller egen iakttagelse 
 
Beslut om att inleda utredning.  
 
 
Beslut om att utredning inte ska inledas.  
 
 
 
Beslut om att inledd utredning ska avslutas utan åtgärd 
 
 
 
 
Beslut om att inledd utredning ska avslutas med åtgärd 
 

11 kap. 1 § SoL 
 
 
 

 
 
Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
Biståndshandläggare 
 
Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 
 
Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 
 
Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
Biståndshandläggare 
 

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

11 kap. 2 § 1st. 
SoL 

Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
Biståndshandläggare 

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

11 kap. 2 § 3 st. 
SoL 

Områdeschef Myndighet 
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ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

4.5 Lägga ner utredning 
Beslut om att inledd utredning ska läggas ned vid återtagen ansökan eller avliden 
sökande. 
 

 Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 

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

 
11 kap. 4 a-b §§ 
SoL 

 
Enhetschef Barn och unga 
 

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

2 a kap. 8 § SoL, 
4 kap. 1 § SoL 
 
 

Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 
 
 

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

2 a kap. 10 § SoL 
 

Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 
 

4.9 Beslut i fråga om att  
 

- inte motta ärende från annan kommun. 
 
 
 

- motta ärende från annan kommun. 
 

2 a kap. 10 § SoL 
 
 

 
 
Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten  
 
Områdeschef Myndighet 

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

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

4.11 Beslut i fråga om sekretesskydd för anmälare. 
 
 
 
 
 
 

26 kap. 5 § OSL 
25 kap. 7 § OSL 
 

Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten  
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ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

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

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

- åtgärder enligt LVU/LVM. 
 

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

Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
Biståndshandläggare 

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

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

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

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare Vuxenenheten 
 

5.2 Beslut i fråga om ekonomiskt bistånd i avvaktan på utredning för att undvika nödsituation. 
 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare Vuxenenheten i samråd 
med närmast överordnad chef 
 
Jourtid: 
Ordförande enligt jourlista 
 
 

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

- belopp upp till 5 % av prisbasbelopp, 
 

- belopp mellan 5 % och 30 % av ett prisbasbelopp, 
 

- belopp därutöver.  
 

 

4 kap. 1 § SoL 
 

 
 
 
 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
 
Enhetschef Vuxenenheten 
 
Områdeschef Myndighet 

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

- belopp upp till ett 25 % av ett prisbasbelopp 
 

- belopp upp till ett helt prisbasbelopp. 
 

- belopp högre än ett prisbasbelopp 
 

 

4 kap. 2 § SoL 
 

 
 
 
Enhetschef Vuxenenheten 
 
Områdeschef Myndighet 
 
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott  eller ordförande/ersättare om 
sammanträde inte kan avvaktas. 

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

Enhetschef Vuxenenheten 
 

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

4 kap. 4 § SoL 
 

Socialsekreterare Vuxenenheten 
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ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

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

4 kap. 5 § SoL 
 

Socialsekreterare Vuxenenheten 
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6. LAGEN OM MOTTAGANDE AV ASYLSÖKANDE M.FL.  
 

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

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

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

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

- inom kommunens egna verksamheter, 
 

- extern öppenvård  

4 kap. 1 § SoL 
 

 
Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
 
Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 

7.2 Beslut i fråga om bistånd i form av kontaktperson/kontaktfamilj, barn och unga  
 

4 kap. 1 § SoL  
 

Enhetschef Barn och unga 

7.3 Beslut i fråga om bistånd i form av kontaktperson vuxna 
 

4 kap. 1 § SoL  
 

Enhetschef Vuxenenheten 

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

4 kap. 1 § SoL 
 

Socialsekreterare Barn och unga 

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

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

- därutöver 
 

4 kap. 1 § SoL 
 
 
 
 

 
 
 
Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
 
Områdeschef Myndighet 
 

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

 Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Stöd och service  
 

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

4 kap. 1 § SoL 
 

Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
 

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

3 kap. 6 a-b §§ 
SoL 
 

Enhetschef Barn och unga 
 

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

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

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

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

- belopp upp till ett 25 % av ett prisbasbelopp, 
 

- belopp upp till ett helt prisbasbelopp. 
 
 

- belopp högre än ett prisbasbelopp 
 

 

4 kap. 2 § SoL 
 

 
 
Enhetschef Barn och Unga 
 
Områdeschef Myndighet 
 
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott  eller ordförande enligt jourlista 
om sammanträde inte kan avvaktas. 
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8. PLACERING OCH BOENDE, BARN OCH UNGA   
 

 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

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

6 kap. 6 § 1-2 st. 
SoL 

Kan endast delegeras till utskott. Beslut 
fattas av socialnämndens individutskott  
 

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

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

8.3 Beslut i fråga om förbud eller begränsning för person att i hemmet ta emot  
andras barn. 

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

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

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

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

6 kap. 8 § 2 st.,  
6 kap. 8 § FB 

Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott  
 

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

4 kap. 1 § SoL 
 
 

Enhetschef Barn och unga 
 
Under jourtid:  
Ordförande enligt jourschema 
 

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

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

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

- med planerad vårdtid upp till och med fyra månader 
 

- därutöver. 
 

 

4 kap. 1 § SoL 
 
  

 
 
 
Områdeschef Myndighet 
 
Kan endast delegeras till utskott. Beslut 
fattas av Socialnämndens individutskott  
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9. PLACERING OCH BOENDE, VUXNA 
 

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

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

- med planerad vårdtid upp till och med fyra månader, 
 

- därutöver. 

4 kap. 1 § SoL 
 
 

 
 
Områdeschef Myndighet 
 
Beslut fattas av Socialnämndens  
individutskott 
 

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

- med planerad vårdtid upp till och med fyra månader, 
 

- därutöver. 
 

4 kap. 1 § SoL 
 
 

 
 
Enhetschef Vuxenenheten 
 
Beslut fattas av Socialnämndens 
individutskott 
 

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

4 kap. 1 § SoL Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 
 
 

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

12 kap. Jordabalken 
(Hyreslagen) 

Enhetschef Vuxenenheten 

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

12 kap. Jordabalken 
(Hyreslagen) 

Enhetschef Vuxenenheten 

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

- upp till och med sju dagar 
 

- därutöver. 
 

 

4 kap. 1 § SoL  
 
Enhetschef Vuxenenheten 
 
Områdeschef Myndighet 
 
Jourtid: 
Ordförande enligt jourlista 
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ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

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

- upp till och med sju dagar 
 

- därutöver. 

4 kap. 1 § SoL  
 
Enhetschef Vuxenenheten 
 
Områdeschef Myndighet 
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10. OMSORG OM ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I ORDINÄRT BOENDE, SoL 
 

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

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

- upp till och med 100 timmar per månad 
 

- över 100 timmar per månad 
 

 

4 kap. 1 § SoL  
 
 
Biståndshandläggare 
 
Enhetschef Biståndsenheten 

10.2 Beslut i fråga om bistånd i form av hemtjänst i assistansliknande form 
 

4 kap. 1 § SoL Enhetschef Biståndsenheten 

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

- upp till 30 timmar i månaden 
 

4 kap. 1 § SoL  
 
Biståndshandläggare 

10.4 Beslut i fråga om bistånd i form av ledsagning. 
 

- upp till 15 timmar i månaden 
 

- 15-30 timmar i månaden  
 

 

4 kap. 1 § SoL 
 

 
 
Biståndshandläggare 
 
Enhetschef Biståndsenheten 

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

- inom kommunens egen dagverksamhet för personer med demenssjukdom 
 

4 kap. 1 § SoL  
 
Biståndshandläggare  
 
 

10.6 Beslut i fråga om bistånd i form av kontaktperson  
 

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare  
 

10.7 Beslut i fråga om bistånd i form av korttidsplats 
 

- inom kommunens verksamhet 
 

- extern placering. 
 

4 kap. 1 § SoL  
 
Biståndshandläggare 
 
Enhetschef Biståndsenheten 

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

4 kap. 1 § SoL Sjuksköterska Enheten för hemvård 
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ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

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

4 kap. 1 § SoL Sjuksköterska Enheten för hemvård 

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

- inom kommunens verksamhet 
 

- extern placering. 
 

4 kap. 1 § SoL  
 
Biståndshandläggare 
 
Enhetschef Biståndsenheten 

10.11 Beslut i fråga om bistånd i form av boendestöd 
 

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare 
Enhetschef Barn och unga 
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11.  BISTÅND I FORM AV SÄRSKILT BOENDE FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE, SoL 
 

  
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

11.1 Beslut i fråga om bistånd i form av särskild boendeform, 
 
 

- egen regi samt i verksamhet som drivs på entreprenad 
 
- extern regi, köp av plats 

4 kap. 1 § SoL 
5 kap. 5 § SoL 
 

 
 
 
Enhetschef Biståndsenheten 
 
Områdeschef Myndighet 

11.2 Hyreskontrakt 
Kontraktsskrivning mellan socialnämnden och den enskilde i  särskilt boende 
 

- egen regi 
 

- av socialnämnden upphandlad verksamhet 
 

  
 
 
Enhetschef Estrids gård 
 
Socialchef 
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12. ERSÄTTNING TILL UPPDRAGSTAGARE    
 

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

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

- utifrån SKR:s rekommendationer 
 

- utöver SKR:s rekommendationer 

SKR:s rekommendation  
 
 

 
 
 
Enhetschef Barn och unga 
 
Områdeschef Myndighet  
 

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

- utifrån SKR:s rekommendationer 
 

 
- utöver SKR:s rekommendationer 

SKR:s rekommendation 
 

 
 
Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Stöd och service 
 
Områdeschef Myndighet  
Områdeschef Utförare 
 

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

- upp till 25 % av gällande prisbasbelopp 
 

- därutöver. 
 

4 kap. 1 § SoL 
 
 

 
 
Enhetschef Barn och unga 
 
Områdeschef Myndighet 
 

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

6 kap. 11 § SoL Enhetschef Barn och unga 

12.5 Beslut i fråga om särskilda kostnader vid placering på HVB 
 

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

4 kap. 1 § SoL 
  

 
 
Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 

12.6 Beslut i fråga om komplettering av omkostnadsersättning  i samband med placering 
av minderårig vid stödboende.  
 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare Barn och unga 

 



30 
 

  
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

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

- upp till 20 % av gällande prisbasbelopp per år, 
 

4 kap. 1 § SoL 
 

 
 
Områdeschef Myndighet 

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

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

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

4 § LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott  
 

13.2 Beslut i fråga om omedelbart omhändertagande, 
 
 
 

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas. 
 

6 § 1 st. LVU 
6 § 2 st. LVU 
 
 
 
 

Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott  
 
Socialnämndens ordförande eller annan 
ledamot, se kompletterande beslutanderätt. 
 

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

8 § LVU Enhetschef Barn och unga 

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

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas. 
 

9 § 3 st. LVU 
 
 

Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott  
 
Ordförande enligt jourlista 
 

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

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas. 
 
 

11 § 1 st.  LVU 
 
 
 
11 § 1 st. och 3 st. LVU 
 

Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott  
 
Socialnämndens ordförande eller annan 
ledamot, se kompletterande beslutanderätt. 

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

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas. 
 

11 § 2 st.  LVU 
 
 
 
11 § 2 st. och 3 st. LVU 

Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott  
 
Socialnämndens ordförande eller annan 
ledamot, se kompletterande beslutanderätt. 
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ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

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

13 § 1 st. LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott  

13.8 Beslut i fråga om prövning av om vård med stöd av 3 § LVU fortfarande behövs. 
 

13 § 2 st. LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott  

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

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

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

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas 

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

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

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas 

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

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

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

13.13 Beslut i fråga om att upphöra med vården. 
 
 

21 § LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott.  

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

22 § 1 st. 1 p och 2 p 
LVU 

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

13.15 Beslut i fråga om omprövning enligt 13 § LVU av beslut enligt 22 § 1 st. 
  

22 § 3 st. LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott.  
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ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

13.16 Beslut i fråga om upphörande enligt 21 § LVU av beslut enligt 22 § 1 st.  
 

22 § 3 st. LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott.  
 

13.17 Beslut i fråga om ansökan hos förvaltningsrätten om flyttningsförbud. 
  
 

24 § LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott.  
 

13.18 Beslut i fråga om övervägande om flyttningsförbud fortfarande behövs. 
  
 

26 § 1 st. LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott.  
 

13.19 Beslut i fråga om att flyttningsförbud ska upphöra.   
  
 

26 § 2 st. LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott.  
 

13.20 Beslut i fråga om tillfälligt flyttningsförbud, 
 
 
 

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas 
 

27 § 1 st. LVU 
 
 
 
27 § 2 st. LVU 

Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott  
 
Socialnämndens ordförande eller annan  
ledamot, se kompletterande  
beslutanderätt. 

13.21 Beslut i fråga om att tillfälligt flyttningsförbud genast ska upphöra. 
   

 
 

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas 
 

30 § 2 st. LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott  
 
Socialnämndens ordförande eller annan 
ledamot, se kompletterande beslutanderätt. 

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

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas 
 

31 § LVU Socialnämnden 
 
 
Ordförande enligt jourlista 

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

32 § LVU Enhetschef Barn och unga 
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ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

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

 
- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas 

  

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

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

43 § 2 p. LVU Socialnämndens ordförande eller annan 
ledamot, se kompletterande beslutanderätt  
 

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

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

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

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

7 § LVM Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Barn och unga 

14.2 Beslut om att utredning inte ska inledas.  
 

7 § LVM 
 
 

Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Barn och unga  

14.3 Beslut om att inledd utredning ska avslutas utan åtgärd 
 

7 § LVM 
 

Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Barn och unga 
 

14.4 Beslut om att inledd utredning ska läggas ned 
 

7 § LVM 
 

Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Barn och unga 
 

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

9 § LVM Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Barn och unga 
 

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

11 § LVM Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndensindividutskott  
 

14.7 Beslut i fråga om omedelbart omhändertagande, 
 
 

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas. 
  

13 § 1 st. LVM 
 
 
13 § 2 st. LVM 

Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott  
 
Socialnämndens ordförande eller annan  
ledamot, se kompletterande beslutanderätt. 
 

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

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas. 

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

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

45 § 1 p. LVM Enhetschef Vuxenenheten 
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ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

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

 

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

 
 
 

 
ÄRENDE  

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

15.1 Beslut i fråga om personkretstillhörighet. 
 

1 och 7 §§ LSS Biståndshandläggare 

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

- upp till 50 timmar per vecka 
 

- därutöver 
 

7 § och 9 § 2 p. LSS 
 
 

 
 
Biståndshandläggare 
 
Enhetschef Biståndsenheten 

15.3 Beslut i fråga om bistånd i form av ledsagarservice 
 

- upp till 30 timmar 
 
- 31-60 timmar 

 

7 § 9 § 3 p. LSS 
 

 
 
Biståndshandläggare  
 
Enhetschef Biståndsenheten 

15.4 Beslut i fråga om biträde av kontaktperson. 
 

7 § och 9 § 4 p. LSS 
 

Biståndshandläggare 

15.5 Beslut i fråga om avlösarservice i hemmet  
 

- upp till 40 timmar per månad. 
 

7 § och 9 § 5 p .LSS 
 
 

 
 
Biståndshandläggare  

15.6 Beslut i fråga om korttidsvistelse utanför det egna hemmet. 
 

- upp till 7 dagar per månad 
 

- därutöver 

7 § och 9 § 6 p. LSS  
 
Biståndshandläggare 
 
Enhetschef Biståndsenheten 
 

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

7 § och 9 § 7 p. LSS Biståndshandläggare 

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

7 § och 9 § 8 p. LSS 
 
 

Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott 
 

15.9 Beslut om boende i bostad med särskild service för barn och ungdomar  
 

 

7 § och 9 § 8 p. LSS Områdeschef Myndighet 
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ÄRENDE  

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

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

7 § och 9 § 9 p. LSS Områdeschef Myndighet 
  

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

- egen regi 
 

- av socialnämnden upphandlad verksamhet 
 

  
 
 
 
Enhetschef Stöd och service 
 
Socialchef 
 

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

7 § och 9 § 10 p. LSS Biståndshandläggare 

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

11 § LSS Enhetschef Biståndsenheten 

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

12 § LSS Områdeschef Myndighet 

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

15 § 6 p. LSS Biståndshandläggare 

15.16 Beslut i fråga om förhandsbesked om rätten till insatser. 
 

16 § LSS Följer delegationen för aktuell insats. 

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

110 kap. 6 § 3 p. SFB Biståndshandläggare 

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

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

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

16.1 Beslut i fråga om tillstånd till färdtjänst. 
 

7 § lag(1997:736) om 
färdtjänst  

Biståndshandläggare 

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

Biståndshandläggare 
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17. FAMILJERÄTTSLIGA ÄRENDEN 
 

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

17.1 Godkännande av faderskapsbekräftelse, S-protokoll 
 

1 kap. 4 § FB 
1 kap. 9 § FB 
 

Kommunvägledare 
 

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

Kommunvägledare 
 

17.3 Godkännande av MF-protokoll och EN-protokoll 
 

1 kap. 4 § FB 
1 kap. 9 § FB 
 

Socialsekreterare Barn och unga 

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

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

Socialsekreterare Barn och unga 

17.5 Beslut i fråga om att lägga ned påbörjad utredning om faderskap. 
 

2 kap. 7 § FB Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott 
 
 

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

2 kap. 9 § FB Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott 
 
 

17.7 Beslut i fråga om att väcka och föra talan i mål om faderskap. 
 

3 kap. 5, 6 och 8 §§ FB 
jfr. 10 kap. 5 § SoL 
 

Socialsekreterare Barn och unga 

17.8 Beslut i fråga om att väcka och föra talan i mål om föräldraskap.  3 kap. 14 § FB 
 

Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott 
 

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

2 kap. 3 § FB Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott 
 

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

6 kap. 6 § 2 st,  
14 a § 2 st, 
15 a § 3 st. samt 
17 a § FB 
 

Socialsekreterare Barn och unga 
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ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

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

6 kap. 15 c § FB 
 

Socialsekreterare Barn och unga 

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

6 kap. 19 § FB Socialsekreterare Barn och unga 

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

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

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

7 kap. 7 § FB Socialsekreterare Barn och unga 

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

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

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

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

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

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

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

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

17.20 Beslut i fråga om att utse en utredare i adoptionsärenden 
 

4 kap. 14 § FB 
 

Enhetschef Barn och Unga 
 

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

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

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

11 kap. 16 § 2 och 3 st. 
FB 

Socialsekreterare Barn och unga 
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ÄRENDE  

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

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

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

17.24 Beslut i fråga om att anmäla till överförmyndare 
 

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

 
- att underårig inte längre bör ha förvaltare, eller 

 
- att det föreligger sådana förhållandens om talar för att en förälder inte 

kommer att förvalta sitt underåriga barns egendom på ett betryggande 
sätt. 

 

5 kap. 3 § SoF 
 

Socialsekreterare Barn och unga 

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

16 kap. 18 § SFB Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott 
 

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

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

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

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

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

Socialsekreterare Vuxenenheten 
Avgiftshandläggare 
 

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

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

Socialsekreterare Barn och unga 
Avgiftshandläggare (LSS) 
 

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

9 kap. 1 och 2 §§ SoL Enhetschef Vuxenenheten 
 

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

9 kap. 3 § SoL  
 

Socialchef 
 

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

9 kap. 4 § SoL Enhetschef Vuxenenheten,   
 

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

17 kap.1 och 8 § HSL Administrativ chef 

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

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

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

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

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

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

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

11 § LUL Socialsekreterare Barn och unga 
 
 

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

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

Socialsekreterare Barn och unga 
 

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

31 § och 34 § LUL 
 

Enhetschef Barn och unga 
 

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

38 § LUL 
 

Enhetschef Barn och unga 
 

19.7 Beslut i fråga om yttrande till åklagarmyndighet vid åtalsprövning. 
 

46 § LVM Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Barn och unga  
 

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

Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
Biståndshandläggare 
 

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

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

Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
 
 

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

3 § passförordningen  
(1979:664) 

Enhetschef Barn och unga 
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ÄRENDE  

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

19.11 Yttrande till domstol i ärende om namnbyte.  
 
 

44-45  §§  
Lag om personnamn 
(2016:1013) 
 

Socialsekreterare Barn och unga 

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

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

19.13 Lämna ut uppgifter om  utlännings personliga förhållanden 
 

17 kap. 1 § 
utlänningslagen 

Samtliga enhetschefer Vård- och 
omsorgskontoret  
 

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

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

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

6 kap. 9 §  
smittskyddslagen 
(2004:168) 
 

Samtliga enhetschefer Vård- och 
omsorgskontoret 

19.16 Anmälan till smittskyddsläkare att person ej följer särskilda förhållningsregler. 
 

6 kap. 12 § smittskyddslage  
(2004:168) 
 

Samtliga enhetschefer Vård- och 
omsorgskontoret 

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

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

Enhetschef Barn och unga 
 

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

5 kap. 2 § SoF 
 

Enhetschef Barn och unga 

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

6 § Bidragsbrottslagen 
 

Områdeschef Myndighet 

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

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

Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 

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

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

Socialsekreterare Barn och unga 
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ÄRENDE  

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

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

2 a kap. 11 § SoL 
 

Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 

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

2 a kap. 11 § SoL, 
16 kap. 4 § SoL 
 

Områdeschef Myndighet 

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

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

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

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

13 kap. 2 och  
5 §§ SoL 
 

Områdeschef Myndighet 
Områdeschef Utförare 
 

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

 Områdeschef Myndighet 
Områdeschef Utförare 
 

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

16 kap.  
6 a-g §§ SoL 

Områdeschef Myndighet 
Områdeschef Utförare 
 

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

 Socialchef 
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21. ÖVERKLAGANDEN 
 

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

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

37 § FL 
38 § FL  

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

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

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

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

45 § FL Socialchef 
 
 

21.4 Yttrande till förvaltningsrätt eller kammarrätt med anledning av överklagat 
beslut. 
 

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

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

16 kap. 3 § SoL Socialchef 
 

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

 Områdeschef Myndighet 

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

Områdeschef Myndighet 
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22. ÄRENDEN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN 
 

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

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

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

Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
Biståndshandläggare 
 
 

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

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

Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
Biståndshandläggare 
 
 

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

5 kap. 3 § 3 p. SoF Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
Biståndshandläggare 
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23. LEX SARAH, LEX MARIA, M.M. 
 

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

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

14 kap. 6 § SoL, 
24 e § LSS 
 
 

Socialt ansvarig samordnare 

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

14 kap. 7 § SoL 
24 f § LS 

Socialchef 

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

24 § 1 st. 3 p HSL Medicinskt ansvarig sjuksköterska, 
Medicinskt ansvarig för rehabilitering 

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

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

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, 
Medicinskt ansvarig för rehabilitering 
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24. DÖDSBOÄRENDEN 
 

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

24.1 Beslut i fråga om att göra dödsboanmälan till 
Skatteverket. 
 

20 kap. 8a § ÄB 
 

Avgiftshandläggare 

24.2 Beslut i fråga om provisorisk förvaltning. 
 

18 kap. 2 § ÄB Avgiftshandläggare 

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

18 kap. 1 § ÄB Avgiftshandläggare 

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

18 kap. 1 § ÄB Avgiftshandläggare 

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

18 kap. 1 § ÄB Avgiftshandläggare 

24.6 Beslut i fråga om att föranstalta om bouppteckning. 
 

20 kap. 2 §, 2 st. 
ÄB 
 

Avgiftshandläggare 

24.7 Beslut i fråga om att förvalta och avveckla dödsboet. 
 

 Avgiftshandläggare 

24.8 Beslut i fråga om att ordna med gravsättning. 
 

5 kap. 2 §  
Begravningslagen 
(1990:1144) 
 

Avgiftshandläggare 

 



 
 
 

 
        Diarienummer SN-2020/155 

 
 
 

 

Ändringar 
Socialnämndens 

Delegationsordning 
 

 
Antagen 2020-05-28  (2020-01-30) 

 
Grön överstrykning = förtydligande delegat, ingen ändring i övrigt  

Gul överstrykning = förändring, förklaring, tidigare text eller delegat  inom parentes 
Turkos överstrykning = nytt i vissa fall förklaring inom parentes 

Lila överstrykning = borttaget, i vissa fall förklaring inom parentes 
 

 
  



2 
 

Innehållsförteckningen stämmer inte överens med originaldokumentet. Sidhänvisning till originaldokumentet finns dock på respektive sida under förteckningens 
kapitel 
 

Innehåll  
Inledning ..................................................................................................................................................................................................................................................... 4 

Delegering – allmänt ............................................................................................................................................................................................................................ 4 

Beslutanderätt eller ren verkställighet ............................................................................................................................................................................................... 4 

Behörighet/fullmakt ............................................................................................................................................................................................................................... 4 

Delegeringsbegränsningar i kommunallagen/hänskjutande av ärende till nämnd ..................................................................................................................... 5 

Delegeringsbegränsningar i socialtjänstlagen .................................................................................................................................................................................. 5 

Jäv ........................................................................................................................................................................................................................................................... 5 

Ersättare för delegat ............................................................................................................................................................................................................................. 5 

Brådskande ärenden och kompletterande beslutanderätt .............................................................................................................................................................. 6 

Beredskap för brådskande ärenden................................................................................................................................................................................................... 6 

Vidaredelegering ................................................................................................................................................................................................................................... 6 

Särskilda begreppsförklaringar och förkortningar ................................................................................................................................................................................ 7 

Delegater .................................................................................................................................................................................................................................................. 10 

FÖRTECKNING ...................................................................................................................................................................................................................................... 11 

1. FÖRTROENDEVALDAS RESOR OCH FÖRRÄTTNINGAR (KONFERENS, UTBILDNING, ETC.) ................................................................................ 11 

2. INKÖP OCH UPPHANDLING ...................................................................................................................................................................................................... 12 

3. VERKSAMHETSÖVERGRIPANDE ÄRENDEN ........................................................................................................................................................................ 13 

4. HANDLÄGGNING – ÖVRIGA ÄRENDEN .................................................................................................................................................................................. 15 

5. EKONOMISKT BISTÅND .............................................................................................................................................................................................................. 18 

6. LAGEN OM MOTTAGANDE AV ASYLSÖKANDE M.FL. ........................................................................................................................................................ 20 



3 
 

7. ÖPPENVÅRD INDIVD OCH FAMILJEOMSORG ..................................................................................................................................................................... 21 

8. PLACERING OCH BOENDE, BARN OCH UNGA .................................................................................................................................................................... 23 

9. PLACERING OCH BOENDE, VUXNA ........................................................................................................................................................................................ 25 

10. OMSORG OM ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I ORDINÄRT BOENDE, SoL ...................................................................................................... 27 

11.  BISTÅND I FORM AV SÄRSKILT BOENDE FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE, SoL .................................................................................. 29 

12. ERSÄTTNING TILL UPPDRAGSTAGARE .............................................................................................................................................................................. 30 

13. LAG MED SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM VÅRD AV UNGA (LVU) ........................................................................................................................... 32 

14. LAG OM VÅRD AV MISSBRUKARE I VISSA FALL (LVM) .................................................................................................................................................. 36 

15. LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS .............................................................................................................. 38 

16. LAGEN OM FÄRDTJÄNST SAMT LAGEN OM RIKSFÄRDTJÄNST .................................................................................................................................. 40 

17. FAMILJERÄTTSLIGA ÄRENDEN ............................................................................................................................................................................................. 41 

18.  ERSÄTTNING FRÅN ENSKILD, ÅTERKRAV M.M. .............................................................................................................................................................. 44 

19. YTTRANDEN I INDIVIDÄRENDEN, UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER UNDERRÄTTELSER M.M. TILL DOMSTOL, ANNAN MYNDIGHET ....... 45 

20. YTTRANDEN, I VERKSAMHETSÄRENDEN, UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER UNDERRÄTTELSER M.M. TILL DOMSTOL, ANNAN 
MYNDIGHET ....................................................................................................................................................................................................................................... 48 

21. ÖVERKLAGANDEN .................................................................................................................................................................................................................... 49 

22. ÄRENDEN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN ................................................................................................................................................................................ 50 

23. LEX SARAH, LEX MARIA, M.M. ............................................................................................................................................................................................... 51 

24. DÖDSBOÄRENDEN .................................................................................................................................................................................................................... 52 

 
  



4 
 

Inledning 
 
Delegering – allmänt  
Att delegera innebär att flytta rätten att fatta beslut. Delegering kan ske både från fullmäktige till nämnd och från nämnd till utskott, förtroendevalda och anställda. 
Den som fått beslutanderätt från en nämnd kallas delegat. Beslut fattade av delegat har samma rättsverkan som om det fattats av nämnden. Detta betyder bl.a. att 
delegatens beslut kan överklagas på samma sätt som nämndens och att beslutet inte kan ändras av nämnden. Nämnden kan dock när som helst återkalla eller 
ändra en given delegation. 
 
Syftet med delegering är att ge de förtroendevalda möjlighet att ägna mer tid och uppmärksamhet åt planering, riktlinjer och andra frågor av större betydelse. Vidare 
är syftet att åstadkomma en effektivare verksamhet genom kortare beslutsvägar och snabbare handläggning, och att på så sätt uppnå bättre service och ökad 
effektivitet. Delegationsordningen är också ett arbetsinstrument som reglerar de anställdas befogenheter.  
 
Kommunallagens bestämmelser begränsar till viss del nämndernas rätt att delegera. Beslut som rör verksamhetens mål, inriktning, omfattning får t ex inte 
delegeras. Begränsning finns även för t ex myndighetsutövning mot enskilda om ärendet är av principiell beskaffenhet samt vissa ärendetyper i olika 
specialförfattningar. Nämnden avgör sedan själv, inom ramen för sin beslutanderätt, vad som ska delegeras och till vem. I syfte att kontrollera eller begränsa ett 
delegeringsuppdrag kan nämnden ställa upp villkor. Det kan vara ekonomiska begränsningar, krav på tjänstemannaföredragning eller samråd med någon annan 
innan beslut fattas. 
 
En nämnd kan, som ovan nämnts, delegera beslutanderätten till utskott, ledamot eller ersättare i nämnden eller till anställd i kommunen. Delegering till anställd 
tillsammans med förtroendevald, s k blandad delegering är inte tillåten. Det är inte heller tillåtet att delegera till flera anställda i grupp eller till anställd hos en annan 
kommun eller hos ett kommunalt bolag. Vidaredelegering tillåts enbart från förvaltningschef till annan anställd och kan förekomma enbart om nämnden tillåtit detta.  
 
Beslutanderätt eller ren verkställighet  
Man skiljer mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet. I en delegationsordning ska endast tas med beslut i kommunallagens mening. Gränsen 
mellan beslut som kräver delegering och ren verkställighet går inte att dra med exakthet. Beslut i kommunallagens mening kännetecknas bland annat av att det finns 
utrymme för alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Normalt kan denna typ av beslut överklagas genom 
laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär, men man kan inte endast hänvisa till överklagbarheten för att särskilja ren verkställighet från beslut i 
kommunallagens mening. T ex yttranden kan normalt inte överklagas, men innehåller ofta självständiga bedömningar och fordrar därför delegering för att kunna 
föras över från nämnd till annan beslutsfattare.  
 
Vid ren verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar och beslutsalternativ. Det rör sig här om ”mekanisk verkställighet”, t ex avgiftsdebitering enligt 
en fastställd taxa eller tilldelning av förskoleplats efter en klar turordning. Även om den enskilde inte kan överklaga beslutet genom laglighetsprövning eller 
förvaltningsbesvär finns andra vägar för den enskilde att angripa ett beslut den enskilde upplever som felaktigt, t ex begäran om en JO-granskning eller påkallande 
av de kommunala revisorernas uppmärksamhet. 
 
Behörighet/fullmakt 
Mellan behörighet/fullmakt och delegering finns åtskilliga olikheter. Beslut som fattas på delegation kan överklagas genom laglighetsprövning eller 
förvaltningsbesvär, medan de beslut och åtgärder som vidtas på grund av en fullmakt brukar bli föremål för process i allmän domstol.  
 
Man skiljer mellan juridiska personer och fysiska personer. En juridisk person kan vara ett företag, en förening, en stiftelse, en organisation eller en stat. För att 
kunna fungera krävs att den juridiska personen har någon som är behörig att företräda den. För aktiebolag finns särskilda bestämmelser om behörig företrädare och 
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firmateckningsrätt (rätten att med bindande verkan skriva under avtal och företa andra handlingar för bolagets räkning). Motsvarande regler finns inte för kommuner. 
Trots detta behövs kännedom om vem som har rätt att företräda kommunen i olika sammanhang.  
 
Med ställningsfullmakt avses att någon som t ex anställd har en ställning av vilken det enligt lag eller praxis följer en viss behörighet att handla åt arbetsgivarens 
vägnar. Som exempel har förvaltningschef, områdeschef och enhetschef ställningsfullmakt. Detta innebär att respektive chef, inom sitt respektive ansvarsområde 
och inom den av nämnden beslutade budgeten för ansvarsområdet, har rätt att företräda kommunen. Den med ställningsfullmakt kan alltså med bindande verkan 
skriva under avtal och företa andra handlingar inom sitt ansvarsområde på samma sätt som en företrädare med firmateckningsrätt inom ett aktiebolag. 
 
Förutom behörighet för personer att företräda kommunen via ställningsfullmakt finns möjlighet att utfärda fullmakt för andra. Det är t ex vanligt förekommande att 
fullmakt utfärdas för annan att företräda kommunen vid rättegång, förhandling eller viss förrättning. Fullmakt kan även ges till någon som ska vara beställarombud 
vid entreprenad eller vid ett konsultuppdrag. Fullmakten brukar begränsas till ärenden som kan bestämmas till tid och omfång eller till ärenden av viss beskaffenhet. 
 
Delegeringsbegränsningar i kommunallagen/hänskjutande av ärende till nämnd 
I denna skrivelse ges en förteckning över samtliga ärenden i vilka socialnämnden överfört självständig beslutanderätt åt nämndledamot eller anställd. I vissa fall är 
ett ärende trots detta av sådan beskaffenhet att nämnden likväl bör besluta i ärendet. I nedan angivna fall ska delegat inte använda sin beslutanderätt, utan 
hänskjuta ärendet till nämnden för beslut: 
 
• om ärendet avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 
• om ärendet avser ett yttrande med anledning av beslut av nämnden i dess helhet som överklagats, eller 
• om ärendet rör myndighetsutövning mot enskild och om ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
 
Delegeringsbegränsningar i socialtjänstlagen 
I socialtjänstlagen stadgas begränsningar av socialnämndens delegationsrätt genom att vissa beslut bara kan delegeras till utskott. Begränsningen gäller vissa 
beslut enligt socialtjänstlagen, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga samt lagen om vård av missbrukare i vissa fall. Socialnämnden delegerar 
sådana beslut till socialnämndens individutskott. Ytterligare begränsningar av möjligheten att delegera finns i 10 kap. 5 §  Socialtjänstlagen avseende beslut enligt 
föräldrabalken.  
 
Jäv 
Av kommunallagen följer att delegat inte får besluta i ärende där han eller hon är jävig. Jäv kan till exempel föreligga om man är släkt med, vän/ovän med eller 
ekonomiskt beroende av den ärendet gäller. 
 
Ersättare för delegat 
När annan tjänsteman vikarierar för delegat anses han eller hon som delegat. Motsvarande gäller när vice ordförande tjänstgör som ordförande. Sådant beslut ska 
tas in i den ursprunglige delegatens delegationslista. 
 
Vid ordinarie delegats frånvaro och när beslut inte kan avvaktas, eller om delegat av annan anledning är förhindrad att ta beslut i ett ärende, vid t ex en jävsituation, 
inträder överordnad som delegat. 
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Brådskande ärenden och kompletterande beslutanderätt 
Utöver vad som framgår av de olika avsnitten delegerar nämnden åt ordföranden att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att  
nämndens avgörande inte kan avvaktas (6 kap 39 § kommunallagen). (Hänvisning till kommunallagen) Denna beslutanderätt bör användas restriktivt. Sådana beslut 
ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde och innehålla en uppgift om att ärendet var brådskande. 
 
För att vid behov kunna fatta snabba beslut finns även särskilt angivna regler gällande en så kallad kompletterande beslutanderätt i lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) och i lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Den kompletterande beslutanderätten kan utövas av ordförande eller 
annan ledamot av socialnämnden, eller annan tjänsteman som av nämnden förordnats därtill. För att vara behörig att fatta beslut enligt kompletterande 
beslutanderätt krävs att den förordnade ledamoten är ordinarie ledamot i socialnämnden. Syftet med den kompletterande beslutanderätten är att det alltid ska finnas 
någon som kan fatta beslut när nämndens eller utskottets beslut inte kan avvaktas. Beslut som fattas med stöd av kompletterande beslutanderätt ska anmälas till 
nästkommande socialnämnd. Se SN-2020/165   (Omarbetad text) 
 
Beredskap för brådskande ärenden  
Presidiet upprättar sinsemellan ett veckobaserat jourschema för brådskande ordförandebeslut avseende akuta individärenden. Vice ordförande tjänstgör som 
ordförande i dessa ärenden under sin vecka. Schemat kommuniceras till dem som behöver ha tillgång till det av socialnämndens sekreterare. 
 
Anmälan av beslut till nämnd 
Alla beslut som fattas med stöd av delegation ska skriftligen anmälas till nämnden, om inte nämnden särskilt beslutat annat. För detta finns en särskild rutin.  
 
Vidaredelegering 
Ärenden som delegeras till förvaltningschef får vidaredelegeras av denne. I beslut om vidaredelegation ska anges vem som beslutar vid ordinarie delegats 
frånvaro. Beslut som fattats med stöd av vidaredelegation ska anmälas till huvuddelegaten, som i sin tur ska anmäla dem till nämnden. 
 
Beslutanderätt för nyanställd  
Nyanställd socialsekreterare  inom Enheten för barn och unga samt inom Vuxenenheten och Biståndsenheten har ingen delegation under de tre första månadernas 
anställning. Detta gäller även när en socialsekreterare/biståndshandläggare som tidigare arbetat i en enhet anställs i en annan enhet med myndighetsutövning. 
Beslut undertecknas av enhetschef. 
Enhetschef kan, i samråd med områdeschef Myndighet, förkorta perioden om skäl föreligger.  (Nytt) 
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Särskilda begreppsförklaringar och förkortningar   (Samtliga delegater har tagits med, t.ex. fanns tidigare  Enhetschef som gällde alla eller några 
enhetschefer eller socialsekreterare som gällde både socialsekreterare på Barn och unga och Vuxenenhete) 
 
 
Ordförande  Bland nämndens ledamöter av kommunfullmäktige vald ordförande. 
 
Vice ordförande  Bland nämndens ledamöter av kommunfullmäktige vald vice ordförande 
 
Socialnämndens individutskott Av socialnämnden utsett utskott  
 
Socialchef   Förvaltningschef för Vård- och omsorgskontoret. 
 
Områdeschef Myndighet Beteckning för chef för verksamhetsområde myndighet, som organisatoriskt är inordnad direkt under socialchef. 
. 
Områdeschef Utförare Beteckning för chef för verksamhetsområde utförare, som organisatoriskt är inordnad direkt under socialchef. 
 
Kvalitets- och utvecklingschef Beteckning för chef för Kvalitets- och utvecklingsavdelningen, som organisatoriskt är inordnad direkt under socialchef. 
 
Administrativ chef  Beteckning för chef för Avdelningen för system och administration, som organisatoriskt är inordnad direkt under socialchef. 
 
Enhetschef Barn och unga Beteckning för chef för Enheten för barn och unga, som organisatoriskt är inordnad under områdeschef Myndighet. 
 
Enhetschef Vuxenenheten Beteckning för chef för Vuxenenheten, som organisatoriskt är inordnad under områdeschef Myndighet. 
 
Enhetschef Biståndsenheten Beteckning för chef för Biståndsenheten, som organisatoriskt är inordnad under områdeschef Myndighet. 
 
Enhetschef Råd och stöd Beteckning för chef för Enheten för Råd och stöd, som organisatoriskt är inordnad under områdeschef Utförare. 
 
Enhetschef Socialpsykiatri  Beteckning för chef för Enheten för Socialpsykiatri och stödboende, som organisatoriskt är inordnad under områdeschef  
och stödboende  Utförare. 
 
Enhetschef Stöd och service Beteckning för chef för Enheten för stöd och service, som organisatoriskt är inordnad under områdeschef Utförare.  
 
Enhetschef Hemvård Beteckning för chef för Enheten för hemvård, som organisatoriskt är inordnad under områdeschef Utförare. 
 
Enhetschef Estrids gård  Beteckning för chef för det särskilda boendet Estrids gård,  som organisatoriskt är inordnad under områdeschef Utförare. 
 
MAS   Medicinskt ansvarig sjuksköterska, organisatoriskt placerad inom Kvalitets- och utvecklingsavdelningen. 
 
MAR   Medicinskt ansvarig för rehabilitering, organisatoriskt placerad inom Kvalitets- och utvecklingsavdelningen. 
 



8 
 

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

 
Socialsekreterare Barn och unga Socialsekreterare Barn och unga  handlägger individuella ärenden inom socialtjänsten, organisatoriskt placerad inom Vård- och 

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

omsorgskontorets område Myndighet, Vuxenenheten.   
  
Biståndshandläggare Biståndshandläggare handlägger ansökningar om bistånd inom socialtjänsten, organisatoriskt placerad inom Vård- och 

omsorgskontorets område Myndighet, Biståndsenheten. 
 
Sjuksköterska  Sjuksköterska Enheten för hemvård, organisatoriskt placerad inom Enheten för hemvård inom Vård- och omsorgskontorets 

område Utförare.  
 
Upphandlingssamordnare  Kommunens upphandlingssamordnare, organisatoriskt placerad inom kommunens centrala administration. 
(Ny titel) 
 
BrB   Brottsbalk (1962:700) 
 
CSN   Centrala studiestödsnämnden 
 
DSF   Allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 
 
DSL  Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, (kort: dataskyddslagen) 
 
ERS   Arvodesreglementet i Knivsta kommun 
 
FB   Föräldrabalk (1949:381) 
 
FL   Förvaltningslag (2017:900) 
 
IVO   Inspektionen för vård- och omsorg 
 
HSL   Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 
 
KL   Kommunallag (2017:725) 
 
LMA   Lagen om mottagande av asylsökande m.fl. 
 
LOU Lag om offentlig upphandling (2007:1091) 
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LOV Lag om valfrihetssystem (2008:962) 
 
LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
 
LSSF   Förordning (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
 
LUL   Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga  
   lagöverträdare 
 
LVM   Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 
 
LVU Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 
 
OSL   Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
 
Prisbasbelopp  I enlighet med socialförsäkringsbalken – fastställs årsvis 
 
SFB   Socialförsäkringsbalk (2010:110) 
  
SKR   Sveriges Kommuner och Landsting 
 
SoL   Socialtjänstlag (2001:453)   
 
SoF   Socialtjänstförordning (2001:937) 
 
ÄB   Ärvdabalken (1958:637) 
 
ÄkTB   Äktenskapsbalk (1987:23 
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Delegater (förkortningar borttagna) 
Ordförande 
Vice ordförande 
Socialnämndens individutskott   
Kommundirektör    
Socialchef    
Områdeschef Myndighet   
Områdeschef Utförare   
Kvalitets- och utvecklingschef  
Administrativ chef    
Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 
Enhetschef Råd och Stöd 
Enhetschef Socialpsykiatri och stödboende 
Enhetschef Stöd och service 
Enhetschef Hemvård 
Enhetschef Estrids gård   
Avgiftshandläggare   
Biståndshandläggare   
Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten  
Socialt ansvarig samordnare  
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Medicinskt ansvarig rehabilitering 
Sjuksköterska Enheten för hemvård    
Kommunvägledare  
Upphandlingssamordnare 
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FÖRTECKNING 
 
1. FÖRTROENDEVALDAS RESOR OCH FÖRRÄTTNINGAR (KONFERENS, UTBILDNING, ETC.) 
 

 
s. 11 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

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

ERS Ordförande 

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

ERS Vice ordförande 
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2. INKÖP OCH UPPHANDLING 
 

 
s. 12 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

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

- Beslut i fråga om att genomföra upphandling. 
 
 

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

 

LOU  
 
 
Ej delegerat. Beslut fattas  
av socialnämnden. 
 
Socialchef   (tidigare budgetansvarig chef ) 

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

- Beslut i fråga om att genomföra upphandling. 
 

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

 

LOU  
 
 
 
Socialchef  (tidigare budgetansvarig chef ) 
 
Områdeschef Myndighet 
Områdeschef Utförare  
Kvalitets- och utvecklingschef 
Administrativ chef 
 

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

LOU Ej delegerat. Beslut fattas  
av socialnämnden. 
 

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

LOU Socialchef, efter samråd med 
Upphandlingssamordnare  (ändrad titel) 
 

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

LOU Ej delegerat, Beslut fattas av 
socialnämnden. 
 

2.6 Beslut i fråga om avropsanmälan, ramavtal SKR Kommentus Inköpscentral. LOU Upphandlingssamordnare  (ändrad titel) 
 

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

2.8 Beslut i fråga om att förlänga ett befintligt ramavtal eller kontrakt. LOU Socialchef  -(tidigare budgetansvarig chef)  
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3. VERKSAMHETSÖVERGRIPANDE ÄRENDEN 
 

 
s. 13 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

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

 Socialchef 
 

3.2 Beslut i fråga om att utse verksamhetschef. 
 
 

4 kap. 2 § HSL Socialchef beslutar själv att ta ansvaret 
som verksamhetschef för hälso- och 
sjukvård eller utser en annan funktion 
(förtydligande) 
 

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

10 kap. 2 § OSL  
12 kap. 10 § SoL 
 

Områdeschef Myndighet 
Områdeschef Utförare 
 

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

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

10 kap. 2 § SoL Områdeschef Myndighet   (tidigare EC) 
 
 

3.6 Beslut i fråga om avvisande av ombud. 
 

14 § FL Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 
 

3.7 Beslt om avskrivning på formella grunder  Handläggande tjänsteman 
3.7 
(3.8) 

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

11 kap. 8 § SoL (Tillägg) 
36 § FL 

Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 

3.8 
(3.9) 

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

 Ej delegerat. Beslut fattas  
av socialnämnden. 
 

3.9 
(3.11) 

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

6 kap. 3 § OSL Socialchef 

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

 OC 
Försäljning till personal ej tillåten 
 

3.10 
(3.12) 

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

10 kap. 14 § OSL Socialchef 
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3.11 Beslut i fråga om ej utlämnande av information i handling rörande avvikelse och  
Lex Sarah. 
 

26 kap. 1 § OSL Socialt ansvarig samordnare 

s. 14  
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

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

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

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

26 kap. 1 § OSL 
 
 

Socialchef 
 
 

3.14 Beslut i fråga om ej utlämnande av information i personakt  26 kap. 1 § OSL 
 

Samtliga enhetschefer Vård- och 
omsorgskontoret 

3.15 
(3.13) 

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

DSL 7 kap. 2 § Socialchef 
Får vidaredelegeras 

3.16 
(3.14) 

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

3.17 
(3.15) 

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

3.18 
(3.16) 

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

 Socialchef 
Får vidaredelegeras 

3.19 
(3.17) 

Beslut i fråga om rutiner för personuppgiftsbehandling  Socialchef 
Får vidaredelegeras 

3.20 
(3.18) 

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

3.21 
(3.19) 

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

3.22 
(3.20) 

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

Kommundirektör 
Får vidaredelegeras 
 

 

Text om utlämnande av handling samt tveksamheter kring om handling kan lämnats ut/avslag på begäran av handling (borttaget) 
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4. HANDLÄGGNING – ÖVRIGA ÄRENDEN 
 

 
s. 15 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

4.1 Efter ansökan (tillagd rubrik) 
 
Beslut om att inleda utredning.  
 
 
 
Beslut om att utredning inte ska inledas.  
 
 
 
Beslut om att inledd utredning ska avslutas utan åtgärd 
 
(uppdelning av tidigare  p.g.a ändrade delegater på olika ”nivåer”) 
 
 

11 kap. 1 § SoL 
 
.  

 
 
Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenhetenen 
Biståndshandläggare 
 
Enhetschef Barn och unga (Soc sekr) 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten(Bist.handl) 
 
Enhetschef Barn och unga (Soc sekr) 
Enhetschef Vuxenheten 
Enhetschef Biståndsenheten (Bist.handl) 

4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efter anmälan eller egen iakttagelse (tillagd rubrik) 
 
Beslut om att inleda utredning.  
 
 
Beslut om att utredning inte ska inledas. (nytt) 
 
 
 
Beslut om att inledd utredning ska avslutas utan åtgärd (förtydligande) 
 
 
 
 
Beslut om att inledd utredning ska avslutas med åtgärd (nytt) 
 

11 kap. 1 § SoL 
 
 
 

 
 
Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
Biståndshandläggare 
 
Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 
 
Enhetschef Barn och unga (Grpl eller EC) 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenhete 
 
Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
Biståndshandläggare 
 
Ordf/vice ordf var för sig under jourtid 
 

4.3 Beslut i fråga om att konsultera sakkunniga samt i övrigt ta de kontakter som  11 kap. 2 § 1st. Socialsekreterare Barn och unga 
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behövs för bedömningen av behovet av insatser. 
 

SoL Socialsekreterare Vuxenenheten 
Biståndshandläggare 
 

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

11 kap. 2 § 3 st. 
SoL 

Områdeschef Myndighet 

 
s. 16 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

4.5 Lägga ner utredning 
Beslut om att inledd utredning ska läggas ned vid återtagen ansökan eller avliden 
sökande. 
 

 Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 

4.6 
(4.5) 

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

 
11 kap. 4 a-b §§ 
SoL 

 
Enhetschef Barn och unga (Grpl/EC) 
 

4.7 
(4.6) 

Ansökan från enskild i annan kommun (förtydligande rubrik) 
Beslut i fråga om att bevilja eller avslå ansökan om insatser från enskild i annan kommun  
 
 

2 a kap. 8 § SoL, 
4 kap. 1 § SoL 
 
 

Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 
 
 

4.8 
(4.7) 

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

2 a kap. 10 § SoL 
 

Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 
 

4.9 
(4.8) 

Beslut i fråga om att  
 

- inte motta ärende från annan kommun. 
 
 
 

- motta ärende från annan kommun. 
 

2 a kap. 10 § SoL 
 
 

 
 
Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten  
 
Områdeschef Myndighet (SNIU) 

4.10  
(4.9) 

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

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

4.11  
(4.10) 

Beslut i fråga om sekretesskydd för anmälare. 
 

26 kap. 5 § OSL 
25 kap. 7 § OSL 

Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
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 Enhetschef Biståndsenheten  
 

 
s. 17 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

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

14 kap. 1 b § SoL Soc.sekr 

4.12 
 

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

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

- åtgärder enligt LVU/LVM. 
 

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

Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
Biståndshandläggare 

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

 
s. 18 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

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

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare Vuxenenheten 
 

5.2 Beslut i fråga om ekonomiskt bistånd i avvaktan på utredning för att undvika nödsituation. 
 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare Vuxenenheten i samråd 
med närmast överordnad chef 
 
Jourtid: 
Ordförande enligt jourlista (ordf/vice ordf var 
för sig under jourtid) 
 
 

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

- belopp upp till 5 % av prisbasbelopp, 
 

- belopp mellan 5 % och 30 % av ett prisbasbelopp, 
 

- belopp därutöver.  
 

 

4 kap. 1 § SoL 
 

 
 
 
 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
 
Enhetschef Vuxenenheten 
 
Områdeschef Myndighet 

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

- belopp upp till ett 25 % av ett prisbasbelopp 
 

- belopp upp till ett helt prisbasbelopp. 
 

- belopp högre än ett prisbasbelopp 
 
(extra nivå tillagd) 
 

4 kap. 2 § SoL 
 

 
 
 
Enhetschef Vuxenenheten 
 
Områdeschef Myndighet 
 
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott  eller ordförande/ersättare om 
sammanträde inte kan avvaktas. 

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

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

4 kap. 4 § SoL 
 

Socialsekreterare Vuxenenheten 
 

 
s. 19 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

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

4 kap. 5 § SoL 
 

Socialsekreterare Vuxenenheten 
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6. LAGEN OM MOTTAGANDE AV ASYLSÖKANDE M.FL. (Nytt kaptel)  
 

 
s. 20 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

6.1 Beslut i fråga om dagersättning.                                                    17 § LMA               Enhetschef Vuxenenheten 
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7 . ÖPPENVÅRD INDIVD OCH FAMILJEOMSORG (6. ÖPPENVÅRD) 
 

 
s. 21 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

7.1 
(6.1) 

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

- inom kommunens egna verksamheter, 
 

- extern öppenvård  (två nivåer, extern öppenvård upp till ett prisbasbelopp och utöver ett 
prisbasbelopp är sammanslagna till en nivå) 

4 kap. 1 § SoL 
 

 
Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
 
Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
(GrpL/EC/OC) 

7.2 
(6.2) 

Beslut i fråga om bistånd i form av kontaktperson/kontaktfamilj, barn och unga  
(vuxna borttaget, återfinns i 7.3) 
 

4 kap. 1 § SoL  
 

Enhetschef Barn och unga (Soc.sekr) 

7.3 Beslut i fråga om bistånd i form av kontaktperson vuxna (se 7.2) 
 

4 kap. 1 § SoL  
 

Enhetschef Vuxenenheten 

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

4 kap. 1 § SoL 
 

Socialsekreterare Barn och unga 

7.5 
(6.3) 

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

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

- därutöver 
 

4 kap. 1 § SoL 
 
 
 
 

 
 
 
Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten (GrpL/EC) 
 
Områdeschef Myndighet 
 

7.6 
(6.4) 

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

 Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Stöd och service  
 

7.7 
(6.5) 
 

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

4 kap. 1 § SoL 
 

Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
 

7.8 
(6.7) 

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

3 kap. 6 a-b §§ 
SoL 
 

Enhetschef Barn och unga 
 

7.9 
(6.8) 

Beslut i fråga om att åtgärd får vidtas utan en av två vårdnadshavares 6 kap. 13 a § FB Kan endast delegeras till utskott. Beslut fattas 
av Socialnämndenss individutskott  
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samtycke när åtgärden gäller behandling i öppna former som ges med stöd av 4 kap 1 § 
SoL eller utseende av kontaktperson/familj som avses i 3 kap 6 b § 1 st. SoL.  

 
s. 22 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

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

- belopp upp till ett 25 % av ett prisbasbelopp, 
 

- belopp upp till ett helt prisbasbelopp. 
 
 

- belopp högre än ett prisbasbelopp 
 

 

4 kap. 2 § SoL 
 

 
 
Enhetschef Barn och Unga 
 
Områdeschef Myndighet 
 
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott  eller ordförande enligt jourlista 
om sammanträde inte kan avvaktas. 
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 8. (7)  PLACERING OCH BOENDE, BARN OCH UNGA   
 

 
s. 23 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

8.1 
(7.1) 

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

6 kap. 6 § 1-2 st. 
SoL 

Kan endast delegeras till utskott. Beslut 
fattas av socialnämndens individutskott  
 

8.2 
(7.2) 

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

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

8.3 
(7.3) 

Beslut i fråga om förbud eller begränsning för person att i hemmet ta emot  
andras barn. 

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

8.4 
(7.4) 

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

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

8.5 
(7.5) 

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

6 kap. 8 § 2 st.,  
6 kap. 8 § FB 

Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott  
 

8.6  
(7.6) 

Beslut i fråga om bistånd i form av att tillfälligt, längst två (tre) månader, placera eller  
omplacera ett barn/ en ungdom (0-21 år) för vård i familjehem eller annat enskilt hem i en  
akut situation (jourhem). 
 
Beslut i fråga om bistånd i form av att tillfälligt, längst fyra) månader, placera eller  
omplacera ett barn/ en ungdom (0-21 år) för vård på HVB/stödboende i en akut situation., 
(se 8.8) 
 

4 kap. 1 § SoL 
 
 

Enhetschef Barn och unga 
 
Under jourtid:  
Ordförande enligt jourschema 
 
EC, OC, SC 

8.7 
(7.7) 
 

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

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

8.8 
(7.8) 

Beslut i fråga om bistånd i form av att placera eller omplacera ett barn/ en ungdom (0-21 
 år) för vård på HVB/stödboende (förtydligande, tidigare lydelse: plats på HVB) 
 

- med planerad vårdtid upp till och med fyra månader (se 8.6) 
 

- därutöver. 
 
(uppdelning på två nivåer) 

4 kap. 1 § SoL 
 
  

 
 
 
Områdeschef Myndighet 
 
Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott  
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Punkt 7.9 återfinns under 12.3 
Punkt 7.10 återfinns under 12.5 
Punkt 7.11 återfinns under 12.7  
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9. (8)  PLACERING OCH BOENDE, VUXNA 
 

 
s. 24 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

9.1 
(8.1) 

Beslut i fråga om bistånd i form av placering på HVB 
 

- med planerad vårdtid upp till och med fyra  (tre) månader, 
 

- därutöver. 

4 kap. 1 § SoL 
 
 

 
 
Områdeschef Myndighet 
 
Beslut fattas av socialnämndens  
individutskott 
 

(8.2) 
 

Återfinns under punkt 12.5   

9.2 
(8.3) 

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

- med planerad vårdtid upp till och med fyra (tre) månader, 
 

- därutöver. 
 

4 kap. 1 § SoL 
 
 

 
 
Enhetschef Vuxenenheten 
 
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott 
 

9.3 
(8.4) 

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

4 kap. 1 § SoL Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 
 
 

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

12 kap. Jordabalken 
(Hyreslagen) 

Enhetschef Vuxenenheten 

9.5 
(8.5) 

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

12 kap. Jordabalken 
(Hyreslagen) 

Enhetschef Vuxenenheten 

8.6 Beslut att ansöka om förtur till bostad i allmännyttan 4 kap. 2 § SoL EC 
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9.6 
(8.7) 

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

- upp till och med två dagar 
 

- upp till och med sju dagar 
 

- därutöver. 
 

 

4 kap. 1 § SoL  
 
Soc.sekr 
 
Enhetschef Vuxenenheten 
 
Områdeschef Myndighet 
 
Jourtid: 
Ordförande enligt jourlista 
 

 
s. 25 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

9.7 
(8.8) 

Beslut i fråga om bistånd i form av boende på härbärge 
 

- upp till och med sju dagar 
 

- därutöver. 

4 kap. 1 § SoL  
 
Enhetschef Vuxenenheten 
 
Områdeschef Myndighet 
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10. OMSORG OM ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I ORDINÄRT BOENDE, SoL (9.BISTÅND TILL PERSONER ÖVER 65 ÅR (ÄLDREOMSORG)) 
 

 
s. 26 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

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

- upp till och med 100 timmar per månad 
 

- över 100 timmar per månad 
(uppdelning nivåer) 
 

4 kap. 1 § SoL  
 
 
Biståndshandläggare 
 
Enhetschef Biståndsenheten 
 
(tidigare biståndshandläggare på hela 9.1) 

 Punkt 9.2 – 9.5, 9.15 är borttagna då de ingår i  punkt 10.1   
10.2 Beslut i fråga om bistånd i form av hemtjänst i assistansliknande form 

 
4 kap. 1 § SoL Enhetschef Biståndsenheten 

10.3 
(9.6) 

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

- upp till 30 timmar i månaden 
 
(nivå förtydligad) 
 

4 kap. 1 § SoL  
 
Biståndshandläggare 

10.4 
(9.7) 

Beslut i fråga om bistånd i form av ledsagning. 
 

- upp till 15 timmar i månaden 
 

- 15-30 timmar i månaden  
 

(nivåer tillagda) 

4 kap. 1 § SoL 
 

 
 
Biståndshandläggare 
 
Enhetschef Biståndsenheten 

10.5 
(9.8) 
 

Beslut i fråga om bistånd i form av  plats i dagverksamhet  
 

- inom kommunens egen dagverksamhet för personer med demenssjukdom 
 

- extern dagverksamhet 

4 kap. 1 § SoL  
 
Biståndshandläggare  
 
EC 
 

10.6 
(9.9) 

Beslut i fråga om bistånd i form av kontaktperson /kontaktfamilj 
 

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare  
 

(9.10) Återfinns under punkt 10.11   
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10.7 
(9.11) 

Beslut i fråga om bistånd i form av korttidsplats 
 

- inom kommunens verksamhet 
 

- extern placering. 
 

4 kap. 1 § SoL  
 
Biståndshandläggare 
 
Enhetschef Biståndsenheten 

10.8 
(9.12) 

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

4 kap. 1 § SoL Sjuksköterska Enheten för hemvård 

 
s. 27 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

10.9 
(9.19) 

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

4 kap. 1 § SoL Sjuksköterska Enheten för hemvård 

10.10 
(9.13) 

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

- inom kommunens verksamhet 
 

- extern placering. 
 
(nivåer tillagda) 

4 kap. 1 § SoL  
 
Biståndshandläggare 
 
Enhetschef Biståndsenheten 

10.11 
(9.10) 

Beslut i fråga om bistånd i form av boendestöd 
 

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare 
Enhetschef Barn och unga 
 

 
    Punkt 9.14 återfinns under  punkt 11.1 
 
     Kapitel 10 återfinns under kapitel 12 
     Kapitel 11 återfinns under kapitel 18 
     Kaptiel 12 återfinns under kapitel 13 
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11.  BISTÅND I FORM AV SÄRSKILT BOENDE FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE, SoL  (Nytt kapitel) 
 

 
s. 28 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

11.1 
(9.14) 

Beslut i fråga om bistånd i form av särskild boendeform, 
 
 

- egen regi samt i verksamhet som drivs på entreprenad 
 
- extern regi, köp av plats 

4 kap. 1 § SoL 
5 kap. 5 § SoL 
 

 
 
 
Enhetschef Biståndsenheten 
 
Områdeschef Myndighet 

11.2 Hyreskontrakt 
Kontraktsskrivning mellan socialnämnden och den enskilde i  särskilt boende 
 

- egen regi 
 

- av socialnämnden upphandlad verksamhet 
 

(Delegation har funnits sedan tidigare men återfinns inte i befintlig 
delegationsordning) 
 

  
 
 
Enhetschef Estrids gård 
 
Socialchef 
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12.  (10) ERSÄTTNING TILL UPPDRAGSTAGARE    
 

 
s. 29 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

12.1 
(10.1) 
 

Beslut i fråga om arvode och ersättning för omkostnader till familjehem 
 
 

- utifrån SKR:s rekommendationer 
 

- utöver SKR:s rekommendationer 

SKR:s rekommendation  
 
 

 
 
 
Enhetschef Barn och unga (Gruppledare) 
 
Områdeschef Myndighet  
 

12.2 
(10.2) 
 

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

- utifrån SKR:s rekommendationer 
 

 
- utöver SKR:s rekommendationer 

SKR:s rekommendation 
 

 
 
Enhetschef Barn och unga (Gruppledare) 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Stöd och service 
 
Områdeschef Myndighet  
Områdeschef Utförare 
 

10.3 Beslut i fråga om reducering av ersättning vid avbrott i vistelse i familjehem.  EC 
(10.4) Återfinns under punkt 12.8   
12.3 
(7.9) 

Beslut i fråga om särskilda kostnader vid familjehemsplacering, till barnet 
 

- upp till 25 % av gällande prisbasbelopp 
 

- därutöver. 
 

4 kap. 1 § SoL 
 
 

 
 
Enhetschef Barn och unga (GrpL) 
 
Områdeschef Myndighet 
 

12.4 
(10.5) 

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

6 kap. 11 § SoL Enhetschef Barn och unga 

12.5 
(7.10) 
(8.2) 

Beslut i fråga om särskilda kostnader vid placering på HVB 
 

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

4 kap. 1 § SoL 
  

 
 
Enhetschef Barn och unga (GrpL / EC) 
Enhetschef Vuxenenheten 
OC 

12.6 Beslut i fråga om komplettering av omkostnadsersättning  i samband med placering 
av minderårig vid stödboende.  

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare Barn och unga 
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s. 30 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

12.7 
(7.11) 

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

- upp till 20 % av gällande prisbasbelopp per år 
 

- därutöver 
 

4 kap. 1 § SoL 
 

 
 
Områdeschef Myndighet (GrpL) 
 
OC 

12.8 
(10.4) 
 

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

 
s. 31 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

13.1 
(12.1) 

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

4 § LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott  
 

13.2 
(12.2) 

Beslut i fråga om omedelbart omhändertagande, 
 
 
 

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas. 
 

6 § 1 st. LVU 
6 § 2 st. LVU 
 
 
 
 

Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott  
 
Socialnämndens ordförande eller annan 
ledamot, se kompletterande beslutanderätt. 
 

13.3 
(12.3) 

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

8 § LVU Enhetschef Barn och unga 

13.4 
(12.4) 

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

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas. 
 

9 § 3 st. LVU 
 
 

Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott  
 
Ordförande enligt jourlista 
 

13.5 
(12.5) 

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

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas. 
 
 

11 § 1 st.  LVU 
 
 
 
11 § 1 st. och 3 st. LVU 
 

Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott  
 
Socialnämndens ordförande eller annan 
ledamot, se kompletterande beslutanderätt. 

13.6 
(12.6) 

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

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas. 
 

11 § 2 st.  LVU 
 
 
 
11 § 2 st. och 3 st. LVU 

Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av Socialnämndens 
individutskott  
 
Socialnämndens ordförande eller annan 
ledamot, se kompletterande beslutanderätt. 
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s. 32 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

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

11 § 4 st LVU EC 

13.7 
(12.8) 

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

13 § 1 st. LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott  

13.8 
(12.9) 

Beslut i fråga om prövning av om vård med stöd av 3 § LVU fortfarande behövs. 
 

13 § 2 st. LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott  

13.9 
(12.10) 

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

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

13.10 
(12.11) 

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

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas 

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

13.11 
(12.12) 

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

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas 

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

13.12 
(12.13) 

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

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

13.13 
(12.14) 

Beslut i fråga om att upphöra med vården. 
 
 

21 § LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott.  

13.14 
(12.15) 

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

22 § 1 st. 1 p och 2 p 
LVU 

Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott. 
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13.15 
(12.16) 

Beslut i fråga om omprövning enligt 13 § LVU av beslut enligt 22 § 1 st. 
  

22 § 3 st. LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott.  
 

 
s. 33 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

13.16 
(12.17) 

Beslut i fråga om upphörande enligt 21 § LVU av beslut enligt 22 § 1 st.  
 

22 § 3 st. LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott.  
 

13.17 
(12.18) 

Beslut i fråga om ansökan hos förvaltningsrätten om flyttningsförbud. 
  
 

24 § LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott.  
 

13.18 
(12.19) 

Beslut i fråga om övervägande om flyttningsförbud fortfarande behövs. 
  
 

26 § 1 st. LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott.  
 

13.19 
(12.20) 

Beslut i fråga om att flyttningsförbud ska upphöra.   
  
 

26 § 2 st. LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott.  
 
 

13.20 
(12.21) 

Beslut i fråga om tillfälligt flyttningsförbud 
 
 
 

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas 
 

27 § 1 st. LVU 
 
 
 
27 § 2 st. LVU 

Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott  
 
socialnämndens ordförande eller annan  
ledamot, se kompletterande  
beslutanderätt. 

13.21 
(12.22) 

Beslut i fråga om att tillfälligt flyttningsförbud genast ska upphöra. 
   

 
 

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas 
 

30 § 2 st. LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott  
 
Socialnämndens ordförande eller annan 
ledamot, se kompletterande beslutanderätt. 

13.22 
(12.23) 

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

31 § LVU Socialnämnden (SNIU) 
 
Ordförande enligt jourlista 
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- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas 

 
13.23 
(12.24) 

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

32 § LVU Enhetschef Barn och unga 

 
s. 34 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

13.24 
(12.25) 

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

 
- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas (omskrivning 

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

  

43 § 1 p. LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott eller av ordf.(se nedan) 
 
Ordförande enligt jourlista  

13.25 
(12.26) 

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

43 § 2 p. LVU Socialnämndens ordförande eller annan 
ledamot, se kompletterande beslutanderätt  
(tidigare Kan endast delegeras till utskott. Beslu  
fattas av 
av SNIU) 
 
Ledamot eller tjänsteman, se kompletterande 
beslutanderätt. 

13.26 
(12.27) 

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

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

 
s. 35 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

14.1 
(13.1) 

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

7 § LVM Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Barn och unga 

14.2 
(13.2) 

Beslut om att utredning inte ska inledas. eller att utredning ska läggas ner (se14.4) 
 

7 § LVM 
 
 

Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Barn och unga  

14.3 Beslut om att inledd utredning ska avslutas utan åtgärd 
 

7 § LVM 
 

Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Barn och unga 

14.4 Beslut om att inledd utredning ska läggas ned (se 14.2) 
 

7 § LVM 
 

Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Barn och unga 

14.5 
(13.3) 

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

9 § LVM Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Barn och unga 

14.6 
(13.4) 

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

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

14.7 
(13.5) 

Beslut i fråga om omedelbart omhändertagande, 
 
 

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas. 
  

  

13 § 1 st. LVM 
 
 
13 § 2 st. LVM 

Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott  
 
Socialnämndens ordförande eller annan 
ledamot, se kompletterande beslutanderätt. 

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

18 § LVM EC 

14.8 
(13.7) 

Beslut i fråga om att ett omedelbart omhändertagande ska upphöra, 
 

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas. 

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

14.9 
(13.8) 

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

- när nämndens beslut inte kan avvaktas 

45 § 1 p. LVM Enhetschef Vuxenenheten 
 
 
Ordf/vice ordf var för sig under jourtid 
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s. 36 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

14.10 
(13.9) 

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

- när nämndens beslut inte kan avvaktas  

45 § 2 p. LVM Enhetschef Vuxenenheten 
 
 
Ordf/vice ordf, var för sig, under jourtid 

 
    Punkt 13.10 återfinns under punkt 19.7 
    Punkt 13.11 återfinns under punkt 19.1  
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15. (14)  LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS      
 

 
s. 37 
 

 
ÄRENDE  

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

15.1 
(14.1) 

Beslut i fråga om personkretstillhörighet. 
 

1 och 7 §§ LSS Biståndshandläggare 

15.2 
(14.2) 
 

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

- upp till 50 timmar per vecka 
 

- därutöver 
 

(nivåer tillagda) 

7 § och 9 § 2 p. LSS 
 
 

 
 
Biståndshandläggare 
 
Enhetschef Biståndsenheten 

15.3 
(14.3) 

Beslut i fråga om bistånd i form av ledsagarservice 
 

- upp till 30 timmar 
 
- 31-60 timmar 

 
(nivåer tillagda) 

7 § 9 § 3 p. LSS 
 

 
 
Biståndshandläggare  
 
Enhetschef Biståndsenheten 

15.4 
(14.4) 

Beslut i fråga om biträde av kontaktperson. 
 

7 § och 9 § 4 p. LSS 
 

Biståndshandläggare 

15.5 
(14.5) 

Beslut i fråga om avlösarservice i hemmet  
 

- upp till 40 timmar per månad. ((nivå tillagd) 
 

 

7 § och 9 § 5 p .LSS 
 
 

 
 
Biståndshandläggare  

15.6 
(14.6) 

Beslut i fråga om korttidsvistelse utanför det egna hemmet. 
 

- upp till 7 dagar per månad 
 

- därutöver 
 

(nivåer tillagda) 

7 § och 9 § 6 p. LSS  
 
Biståndshandläggare 
 
Enhetschef Biståndsenheten 
 

15.7 
(14.7) 

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

7 § och 9 § 7 p. LSS Biståndshandläggare 

15.8 
(14.8) 

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

7 § och 9 § 8 p. LSS 
 
 

Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott 
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15.9 
(14.9) 

Beslut om boende i bostad med särskild service för barn och ungdomar  
 

- på boende som socialnämnden har entreprenadavtal med 
 

-  annat boende 
 
 

 

7 § och 9 § 8 p. LSS Områdeschef Myndighet 
 
EC  
 
Beslut fattas av SNIU. 

 
s. 38 

 
ÄRENDE  

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

15.10 
(14:10) 

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

- på boende som socialnämnden har entreprenadavtal med 
 

- annat boende 
 

7 § och 9 § 9 p. LSS Områdeschef Myndighet 
  
 
EC  
 
Beslut fattas av SNIU. 

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

- egen regi 
 

- av socialnämnden upphandlad verksamhet 
 

(socialchef har tidigare haft delegation på upphandlad verksamhet, finns dock inte 
med i befintlig delegationsordning. Egen regi nytt i och med Tegelparken) 
 

  
 
 
 
Enhetschef Stöd och service 
 
Socialchef 
 

15.12 
(14.11) 

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

7 § och 9 § 10 p. LSS Biståndshandläggare 

15.13 
(14.12) 

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

11 § LSS Enhetschef Biståndsenheten 

15.14 
(14.13) 

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

12 § LSS Områdeschef Myndighet 

15.15 
(14.14) 

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

15 § 6 p. LSS Biståndshandläggare 
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15.16 
(14.15) 

Beslut i fråga om förhandsbesked om rätten till insatser. 
 

16 § LSS Följer delegationen för aktuell insats. 
(Bist.handl.) 

15.17 
(14.16) 

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

110 kap. 6 § 3 p. SFB Biståndshandläggare 

15.18 
(14.17) 

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

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

 
   
    Kapitel 15. BISTÅND TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING, SoL har utgått. Insatserna ingår under kapitel 10. OMSORG OM ÄLDRE OCH     
    FUNKTIONSHINDRADE I ORDNINÄRT BOENDE, SoL. Punkt 15.14 återfinns dock under punkt 11.1 och punkt 15.15 återfinns under punkt 7.9 
 
 
 
 
 

16.  LAGEN OM FÄRDTJÄNST SAMT LAGEN OM RIKSFÄRDTJÄNST 
 

 
s. 39 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

16.1 Beslut i fråga om tillstånd till färdtjänst. 
 

7 § lag(1997:736) om 
färdtjänst  

Biståndshandläggare 

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

Biståndshandläggare 
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17. FAMILJERÄTTSLIGA ÄRENDEN 
 

 
s. 40 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

17.1 Godkännande av faderskapsbekräftelse, S-protokoll 
 

1 kap. 4 § FB 
1 kap. 9 § FB 
 

Kommunvägledare 
 

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

Kommunvägledare 
 

17.3 Godkännande av MF-protokoll och EN-protokoll 
 

1 kap. 4 § FB 
1 kap. 9 § FB 
 

Socialsekreterare Barn och unga 

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

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

Socialsekreterare Barn och unga 

17.5 Beslut i fråga om att lägga ned påbörjad utredning om faderskap. 
 

2 kap. 7 § FB Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott 
 
 

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

2 kap. 9 § FB Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott 
 
 

17.7 Beslut i fråga om att väcka och föra talan i mål om faderskap. 
 

3 kap. 5, 6 och 8 §§ FB 
jfr. 10 kap. 5 § SoL 
 

Socialsekreterare Barn och unga 

17.8 Beslut i fråga om att väcka och föra talan i mål om föräldraskap.  3 kap. 14 § FB 
 

Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott 
 

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

2 kap. 3 § FB Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott 
 

17.10 
(17.9)1 
 

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

6 kap. 6 § 2 st,  
14 a § 2 st, 
15 a § 3 st. samt 

Socialsekreterare Barn och unga 

                                           
1 Punkt 17.9 finns 2 ggr  under olika ärendemeningar i befintlig delegationsordning 
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17 a § FB 
 

 
s.41 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

17.11 
(17.10) 

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

6 kap. 15 c § FB 
 

Socialsekreterare Barn och unga 

17.12 
(17.11) 

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

6 kap. 19 § FB Socialsekreterare Barn och unga 

17.13 
(17.12) 

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

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

17.14 
(17.13) 

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

7 kap. 7 § FB Socialsekreterare Barn och unga 

17.15 
(17.14) 
 

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

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

17.16 
(17.15) 

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

17.17 
(17.16) 

Beslut om att lämna samtycke till att adoptionsförfarandet får fortsätta 
 
Beslut om att  ej lämna samtycke till att adoptionsförfarandet får fortsätta (se 
17.18) 

6 kap. 14 § SoL Socialsekreterare Barn och unga 
 
SNIU 

17.18 
(17.16) 

Beslut om att ej lämna samtycke till att adoptionsförfarande får fortsätta. (se 
17.17) 
 

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

17.19 
(17.17) 

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

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

17.20 
(17.18) 

Beslut i fråga om att utse en utredare i adoptionsärenden 
 

4 kap. 14 § FB 
 

Enhetschef Barn och Unga 
 

17.21 
(17.19) 

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

6 kap. 7, 8 och 10c §§ FB Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott 
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17.22 
(17.20) 

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

11 kap. 16 § 2 och 3 st. 
FB 

Socialsekreterare Barn och unga 

 
s. 42 

 
ÄRENDE  

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

17.23 
 
(17.21) 

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

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

17.24 
(17.22) 

Beslut i fråga om att anmäla till överförmyndare 
 

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

 
- att underårig inte längre bör ha förvaltare, eller 

 
- att det föreligger sådana förhållandens om talar för att en förälder inte 

kommer att förvalta sitt underåriga barns egendom på ett betryggande 
sätt. 

 

5 kap. 3 § SoF 
 

Socialsekreterare Barn och unga 

17.25 
(17.23) 

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

16 kap. 18 § SFB Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott 
 

17.26 
(17.24) 

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

16 kap. 19 § SFB Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott 
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Kapitel 18. YTTRANDEN, UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER, UNDERRÄTTELSER M.M. TILL DOMSTOL, ANNAN MYNDIGHET är uppdelad i två kapeitel 
återfinns under kapitel 19, YTTRANDEN I INDIVIDÄRENDEN, UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER, UNDERRÄTTELSER M.M. TILL DOMSTOL, ANNAN 
MYNDIGHET och 20, YTTRANDEN I VERKSAMHETSÄRENDEN, UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER, UNDERRÄTTELSER M.M. TILL DOMSTOL, ANNAN 
MYNDIGHET 
 
18 .  (11)  ERSÄTTNING FRÅN ENSKILD, ÅTERKRAV M.M. 
 

 
s. 43 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

18.1 
(11.1) 

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

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

Socialsekreterare Vuxenenheten 
Avgiftshandläggare 
 

18.2 
(11.2) 

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

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

Socialsekreterare Barn och unga 
Avgiftshandläggare (LSS) 
 

18.3 
(11.3) 

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

9 kap. 1 och 2 §§ SoL Enhetschef Vuxenenheten 
 

18.4 
(11.4) 

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

9 kap. 3 § SoL  
 

Socialchef (SNIU) 
 

18.5 
(11.5) 

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

9 kap. 4 § SoL Enhetschef Vuxenenheten (OC) 
 

18.6 
(11.6) 

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

17 kap.1 och 8 § HSL Administrativ chef (SC) 

18.7 
(11.7) 

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

 
s. 44 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

19.1 
(18.1 
13.11) 

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

31 kap. 2 § BrB Enhetschef Vuxenenheten (Soc.sekr) 
Enhetschef Barn och unga 

19.2 
(18.2) 

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

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

19.3 
(18.3) 

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

11 § LUL Socialsekreterare Barn och unga 
 
 

19.4 
(18.4) 

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

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

Socialsekreterare Barn och unga 
 

19.5 
(18.5) 

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

31 § och 34 § LUL 
 

 
Enhetschef Barn och unga (Soc.sekr) 

19.6 
(18.6) 

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

38 § LUL 
 

Enhetschef Barn och unga (Soc.sekr) 

19.7 
(13.10) 

Beslut i fråga om yttrande till åklagarmyndighet vid åtalsprövning. 
 

46 § LVM Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Barn och unga  
 

19.8 
(18.7) 

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

Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
Biståndshandläggare 
 

19.9 
(18.8) 

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

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

Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
 
 

19.10 
(18.9) 

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

3 § passförordningen  
(1979:664) 

Enhetschef Barn och unga 
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s. 45 

 
ÄRENDE  

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

 Punkt 18.10 – 18.12 återfinns i punkt 20.1 – 20.3   
19.11 
(18.13) 

Yttrande till domstol i ärende om namnbyte.  
 
 

44-45  §§  
Lag om personnamn 
(2016:1013) 
 

Socialsekreterare Barn och unga 

19.12 
(18.14) 

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

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

 Punkt 18.15 återfinns i punkt 20.4   
19.13 
(18.16) 

Lämna ut uppgifter om  utlännings personliga förhållanden (”Beslut i fråga om att 
på begäran lämna ut uppgifter angående en utlännings personliga förhållanden”) 
 

17 kap. 1 § 
utlänningslagen 

Samtliga enhetschefer Vård- och 
omsorgskontoret  
 

(18.17) Beslut i fråga om utlämnande av personuppgifter till Socialstyrelsen för angelägna 
statistiska ändamål. (ej beslutsärende) 

12 kap. 5 § SoL EC 

19.14 
(18.18) 

Pröva om handling kan lämnas ut avseende personuppgifter till statliga 
myndigheter avseende forskningsändamål (”Beslut i fråga om att lämna ut 
uppgifter ur personregister till statliga myndigheter för forsknignsändamål”)  
 

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

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

12 kap. 7 § SoL Soc sekr 
Bist.handl 

19.15 
(18.20) 

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

6 kap. 9 §  
smittskyddslagen 
(2004:168) 
 

Samtliga enhetschefer Vård- och 
omsorgskontoret 

19.16 
(18.21) 

Anmälan till smittskyddsläkare att person ej följer särskilda förhållningsregler. 
 

6 kap. 12 § smittskyddslag  
(2004:168) 
 

Samtliga enhetschefer Vård- och 
omsorgskontoret 

(18.22) Beslut i fråga om att lämna utdrag ur socialregister till annan kommun som 
utreder familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson. (ej beslutsärende) 
 
 
Begäran om utdrag ur socialregister vid egna familjehemsplaceringar, bistånd i 
form av kontaktfamilj eller kontaktperson. (Verkställighetsfråga) 

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

Bisthandl . 
Soc.sekr. 
 
 
Bisthandl . 
Soc.sekr. 

19.17 
(18.23) 

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

12 kap. 10 § SoL, 
10 kap. 21-23 §§  

Enhetschef Barn och unga 
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OSL 
 

19.18 
(18.24) 

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

5 kap. 2 § SoF 
 

Enhetschef Barn och unga 

19.19 
(18.25) 

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

6 § Bidragsbrottslagen 
 

Områdeschef Myndighet 

19.20 
(18.26) 

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

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

Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 

(18.27) Utlämnande av uppgifter på begäran av Kronofogdemyndigheten eller allmän 
domstol iskuldsaneringsärenden (Ej beslutsärende) 

36 § 
skuldsaneringslagen 

EC 

19.21 
(18.28) 

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

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

Socialsekreterare Barn och unga (EC) 
 
 

 
s. 46 

 
ÄRENDE  

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

19.22 
(18.29) 

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

2 a kap. 11 § SoL 
 

Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 

19.23 
(18.30) 

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

2 a kap. 11 § SoL, 
16 kap. 4 § SoL 
 

Områdeschef Myndighet (EC) 

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

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

 
s. 47 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

20.1 
(18.10) 

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

13 kap. 2 och  
5 §§ SoL 
 

Områdeschef Myndighet 
Områdeschef Utförare 
 

20.2 
(18.11) 

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

 Områdeschef Myndighet 
Områdeschef Utförare 
(SNIU) 
 

20.3 
(18.12) 

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

16 kap.  
6 a-g §§ SoL 

Områdeschef Myndighet 
Områdeschef Utförare 
 

20.4 
(18.15) 

Yttrande med anledning av remiss, dock ej till kommunfullmäktige. 
 

 Socialchef 
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21.  (19) ÖVERKLAGANDEN 
 

 
s. 48 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

21.1 
(19.1) 

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

37 § FL 
38 § FL  

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

21.2 
(19.2) 

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

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

21.3 
(19.3) 

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

45 § FL Socialchef 
 
 

21.4 
(19.4) 

Yttrande till förvaltningsrätt eller kammarrätt med anledning av överklagat 
beslut. 
 

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

21.5 
(19.5) 

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

16 kap. 3 § SoL Socialchef 
 

21.6 
(19.6) 

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

 Områdeschef Myndighet 

21.7 
(19.7) 

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

Områdeschef Myndighet 
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22. (20) ÄRENDEN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN 
 

 
s. 49 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

22.1 
(20.1) 

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

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

Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
Biståndshandläggare 
 
 

22.2 
(20.2) 

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

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

Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
Biståndshandläggare 
 
 

22.3 
(20.3) 

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

5 kap. 3 § 3 p. SoF Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
Biståndshandläggare 
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23.(21) LEX SARAH, LEX MARIA, M.M. 
 

 
s. 50 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

23.1 
(21.1) 

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

14 kap. 6 § SoL, 
24 e § LSS 
 
 

Socialt ansvarig samordnare 
(Utvecklingsledare) 

23.2 
(21.2) 

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

14 kap. 7 § SoL 
24 f § LS 

Socialchef 

23.3 
(21.3) 

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

24 § 1 st. 3 p HSL Medicinskt ansvarig sjuksköterska, 
Medicinskt ansvarig för rehabilitering 

23.4 
(21.4) 

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

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

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, 
Medicinskt ansvarig för rehabilitering 
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24.(22) DÖDSBOÄRENDEN 
 

 
s. 51 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

24.1 
(22.1) 

Beslut i fråga om att göra dödsboanmälan till 
Skatteverket. 
 

20 kap. 8a § ÄB 
 

Avgiftshandläggare 

24.2 
(22.2) 

Beslut i fråga om provisorisk förvaltning. 
 

18 kap. 2 § ÄB Avgiftshandläggare 

24.3 
(22.3) 

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

18 kap. 1 § ÄB Avgiftshandläggare 

24.4 
(22.4) 
 

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

18 kap. 1 § ÄB Avgiftshandläggare 

24.5 
(22.5) 

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

18 kap. 1 § ÄB Avgiftshandläggare 

24.6 
(22.6) 

Beslut i fråga om att föranstalta om bouppteckning. 
 

20 kap. 2 §, 2 st. 
ÄB 
 

Avgiftshandläggare 

24.7 
(22.7) 

Beslut i fråga om att förvalta och avveckla dödsboet. 
 

 Avgiftshandläggare 

24.8 
(22.8) 
 

Beslut i fråga om att ordna med gravsättning. 
 

5 kap. 2 §  
Begravningslagen 
(1990:1144) 
 

Avgiftshandläggare 

 
      Stycket om kompletterande beslutanderätt enligt LVU och LVM är borttaget då det återfinns i beslut SN-2020/165 samt förklaring i inledningstexten i detta 
dokument 
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Josefin Lindström 
Nämndsekreterare 

Tjänsteskrivelse 
2020-05-07 

Diarienummer 
SN-2020/165 

   
 

Socialnämnden 

Förordnande av beslutanderätt enligt LVU och LVM (så kallad 
kompletterande beslutanderätt) 
 
Förslag till beslut 

1. Socialnämnden ger följande ledamöter kompletterande beslutanderätt enligt 6 § 2 st, 11 § 
3 st, 27 § 2 st lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt enligt 13 § 2 
st lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM): 

Britt-Louise Gunnar (S), första vice ordförande 

Fredrik Rosenbecker (V), ledamot 

2. Socialnämnden ger följande ledamöter och tjänstepersoner kompletterande beslutanderätt 
enligt 43 § 2 p LVU: 

Kerstin Eskhult (C), ordförande 

Britt-Louise Gunnar (S), första vice ordförande 

Fredrik Rosenbecker (V), ledamot 

Catrin Josephson, socialchef 

Martin Lirén, områdeschef myndighet 

Kjell Karlsson, enhetschef barn och unga 

Maria Wallinder, enhetschef vuxenenheten 

Sofia Wikström, enhetschef biståndsenheten 

 
Sammanfattning av ärendet 
Inom individ- och familjeomsorgen uppstår ibland situationer där det finns behov av att 
snabbt fatta beslut. Ordföranden för socialnämnden har i dessa fall en i lag direkt angiven 
beslutanderätt, så kallad kompletterande beslutanderätt. Nämnden kan även förordna 
namngivna ledamöter rätten att fatta motsvarande beslut. För vissa åtgärder kan även 
tjänstepersoner ges kompletterande beslutanderätt. 
 
Bakgrund 
Enligt 6 kap 37 § kommunallagen (2017:725), (KL), får en kommunal nämnd uppdra åt ett 
utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på 
nämndens vägnar i ett visst ärende eller i en viss grupp av ärenden. Från denna möjlighet att 
delegera beslutanderätten finns i 6 kap 38 § KL vissa undantag, som att delegeringsförbud 
för vissa ärendetyper kan finnas i speciallagstiftningar. En sådan är bestämmelsen i 10 kap 4 
§ socialtjänstlagen (2001:453) (SoL). Bestämmelsen anger att socialnämnden kan delegera 
rätten att fatta beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 § lagen (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) respektive 13 § lagen (1988:870) om vård 
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av missbrukare i vissa fall (LVM) samt placering enligt 11 § LVU endast till en särskild 
avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden. 
 
Behovet av ett omhändertagande kan vara brådskande och det är inte alltid möjligt att 
avvakta att nämnden eller ett utskott inom nämnden sammankallas för att fatta ett 
omhändertagandebeslut. Beslut måste omgående kunna fattas i ett akut läge för att hindra 
att enskilda far illa. Detta behov är i första hand tillgodosett genom att socialnämndens 
ordförande har en i lag direkt angiven rätt att fatta sådana beslut, så kallad kompletterande 
beslutanderätt. Ordföranden kan därmed fatta beslut enligt 6 § 2 st, 11 § 3 st, 27 § 2 st LVU 
samt enligt 13 § 2 st LVM utan ett förordnande av socialnämnden. 
 
Nämnden bör fördela beslutanderätten så att det alltid finns någon som lätt kan nås för 
prövning av dessa beslut. Vice ordförande och övriga ordinarie ledamöter kan genom ett 
nämndbeslut förordnas kompletterande beslutanderätt. Ett förordnande är ett särskilt beslut 
som socialnämnden fattar där en namngiven person utses att fatta ett visst beslut eller ha ett 
visst ansvar. 
 
En skillnad mellan delegering enligt kommunallagen, det vill säga uppdrag att besluta på 
nämndens vägnar och ett förordnande med stöd av bestämmelserna i LVU och LVM är att 
nämnden vid delegering överlåtit beslutanderätten till delegaten. Kompletterande 
beslutanderätt innebär däremot inte att nämnden överlåtit beslutanderätten. Beslut med stöd 
av kompletterande beslutanderätt ska därför endast fattas i de fall nämndens beslut inte kan 
avvaktas. Beslut som fattas med kompletterande beslutanderätt ska, precis som 
delegationsbeslut anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Syftet med att beslutet 
anmäls är att nämnden ska få insyn i hur dessa ärenden handläggs. Avsikten är således inte 
att nämnden ska pröva ärendet på nytt. 
 
Kompletterande beslutanderätt kan tillämpas i följande typer av ärenden: 

• Beslut om omedelbart omhändertagande, 6 § LVU. 
• Beslut om hur vården ska anordnas och var den unge ska vistas under vårdtiden, 11 

§ LVU. 
• Beslut att den unge under vårdtiden får vistas i det egna hemmet, 11 § LVU. 
• Beslut om tillfälligt flyttningsförbud, 27 § LVU. 
• Begäran om biträde av polismyndighet för att genomföra läkarundersökning av den 

unge, 43 § LVU. 
• Begäran om biträde av polismyndighet för att genomföra beslut om vård eller 

omhändertagande, 43 § LVU. 
• Beslut om omedelbart omhändertagande, 13 § LVM.  

 
Den kompletterande beslutanderätten i 43 § LVU skiljer sig från de övriga bestämmelserna. 
När det gäller begäran om polishandräckning för att genomföra läkarundersökning har 
endast ordföranden möjlighet att fatta beslut enligt kompletterande beslutanderätt. Det följer 
av 43 § 1 p LVU och det finns ingen möjlighet att förordna annan ledamot eller tjänsteperson. 
Enligt 43 § 2 p LVU har ledamot samt tjänsteperson som nämnden förordnat kompletterande 
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beslutanderätt. Det innebär att det även krävs ett särskilt förordnande för ordföranden. 
Bestämmelsen anger även att tjänstepersoner kan förordnas. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet förväntas inte ge några ekonomiska konsekvenser då det handlar om att förordna 
beslutanderätt till ledamöter och tjänstepersoner. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Socialchef 
Områdeschef myndighet 
Enhetschef barn och unga 
Enhetschef vuxenenheten 
Enhetschef biståndsenheten 
 
 

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

Ja  Nej   
 
Beslutet handlar om att ge särskilda ledamöter och tjänstepersoner kompletterande 
beslutanderätt. 
 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
 
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
 
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 

Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Handläggare 
Emir Subasic 
Administrativ chef 

Tjänsteskrivelse 
2020-04-20 

Diarienummer 
SN-2019/355 

   
 

Socialnämnden 

Kostnad för matpaket inom Vård och omsorg 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till 
kommunfullmäktige: 
 
1. Avgift för matpaket ändras från nuvarande 47 kr till att motsvara den kostnad som tredje 

part fakturerar vård- och omsorgskontoret. 
2. Avgift för matpaket revideras kontinuerligt i nivå med den självkostnad vård- och 

omsorgskontoret har oberoende om matpaketen levereras via en upphandlad leverantör 
eller om matpaket bereds inom kommunens regi. 

3. Avgift för distribution av matpaket på 300 kr per månad ändras från att enbart gälla 
kunder utan andra hemtjänstinsatser till att gälla alla kunder med beviljad matdistribution. 
Avgiften ska omfattas av hemtjänstens maxtaxa. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Kontorets förslag till ändring av avgift för matpaket återremitterades av Socialnämnden 
(2019-12-12). Motiv till återremitteringen var att även undersöka förutsättningar och 
konsekvenser att laga maten inom kommunens regi, likaså att beslut om avgift för matpaket 
ska vara självkostnad. 

Ovanstående frågor har nu delats upp i två ärenden. Denna tjänsteskrivelse omfattar enbart 
ändring av egenavgiften för matpaketet och innebär ett förslag till beslut att kostnad för 
matpaketen ska vara självkostnad, det vill säga, motsvara kostnaden som kommunen 
faktureras av tredje part. 
 
Bakgrund 

Den som inte själv kan tillreda måltider och som inte kan få behovet tillgodosett på annat sätt 
kan efter ansökan få biståndsbeslut av kommunen för hjälp eller stöd i detta, vanligtvis i form 
att matpaket som levereras hem till bostaden, men även enklare matlagning i hemmet. 
 
Avgiften för matdistribution i Knivsta kommun är uppdelad i två delar – en distributionsavgift 
och en avgift för respektive matpaket. Brukare som beviljas hjälp med distribution av mat är 
fri att välja från vilken restaurang eller leverantör maten ska komma ifrån, t ex att 
hemtjänsten levererar matpaket från lokala restauranger. 
 
Personer som inte har insatsen hemtjänst debiteras en distributionsavgift, för närvarande 
300 kronor per månad. För personer som har hemtjänst inkluderas i dagsläget leveransen av 
matpaket i övrig hemtjänstavgift. De betalar alltså i dagsläget inget för själva leveransen. 
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Sammanfattning 
 
Sammantaget gör förvaltningen bedömningen att det finns skäl för att förändra tillämpningen 
av såväl avgiften som omfattar distributionsavgiften och själva kostnaden för matpaketen. 
Distributionsavgiften om 300 kronor per månad föreslås omfatta samtliga brukare som väljer 
att få maten levererad av kommunens hemtjänst. Avgiften föreslås dock att framöver 
omfattas av maxtaxan, vilket innebär att kunder utan avgiftsutrymme inte kommer att 
debiteras. 
 
Avgiften för själva matpaketet föreslås alltid motsvara kostnad som tredje part fakturerar 
Vård och omsorgskontoret, i dagsläget 53 kronor per matpaket. Omvärldsbevakning visar att 
i närliggande kommuner som Uppsala eller Sigtuna kostar matpaket mellan 58 kronor och 69 
kronor för den enskilde. Kostnaden för matpaket omfattas inte av maxtaxan. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
 
Avgiftshöjningar får givetvis ekonomiska konsekvenser för den enskilde som i sin helhet 
beror på hur många matpaket den enskilde avropar per månad. Den enskilde betalar en 
avgift för att få maten hemlevererad (en distributionsavgift). Utöver detta betalar brukaren för 
varje matpaket. Avgiften faktureras månadsvis i efterskott. Konsekvenserna för kommunen 
prognosticeras totalt ge minskade kostnader och ökade intäkter med total positiv effekt om 
cirka 50 000 kronor per år.  
 
Förslaget föreslås träda i kraft från och med 2020-10-01 eller tidigare beroende av 
kommunfullmäktiges beslut. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
 
 
 
Catrin Josephson  
Socialchef   
 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Socialchef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
 
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
 
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Handläggare 
Emir Subasic 
Administrativ chef 

Tjänsteskrivelse 
2020-04-20 

Diarienummer 
SN-2020/123 

   
 

Socialnämnden 

Utredning matpaket inom Vård och omsorg 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden tar emot utredningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vid socialnämndens sammanträde 2019-12-12 gav nämnden vård och omsorgskontoret i 
uppdrag att utreda förutsättningar och konsekvenser av att laga maten inom kommunens 
regi. 
 
Bakgrund 
Tjänsteskrivelsen med förslag till ändring av kostnaden för matpaket återremitterades av 
Socialnämnden (2019-12-12), motiv till återremitteringen var att undersöka förutsättningar 
och konsekvenser att laga maten inom kommunens regi.  
 
Sveriges kommuner hanterar tillhandahållandet av matpaket till hemtjänstbrukare på olika 
sätt. Flera kommuner har i likhet med Knivsta kommun valt att upphandla tjänsten enligt Lag 
om offentlig upphandling (LOU). Andra kommuner har infört lagen om valfrihet (LOV) som 
upphandlingsform.  
 
Matpaket inom Knivsta kommuns egen hemtjänst är idag upphandlad enligt lagen om 
offentligupphandling (LOU). De privata utförarna har egna lösningar på själva leveransen av 
matpaket. 
 
Aktuell situation 
 
Insatser inom hemtjänsten kopplade till matlagning  
 
Enligt gällande riktlinjer kan personer med behov få hjälp med enklare matlagning i hemmet. 
Det innebär att hemtjänstpersonalen bereder mat i den enskildes hem men att matlagningen 
ska vara av det enklare slaget. Därutöver kan brukare få beviljad hjälp i form av matpaket. 
Det innebär att hemtjänstpersonalen kommer hem med ett matpaket som brukaren blir 
serverad. Det är upp till varje hemtjänstföretag att skriva avtal med en leverantör som 
uppfyller de krav kommunen ställer inom fritt valsystemet. En person kan även få hjälp med 
inköp beviljat som insats. Det innebär att hemtjänstpersonalen hjälper den enskilde med 
inköp i närmsta livsmedelsbutik och att personalen sedan levererar maten till den enskildes 
hem 
 
Tillagning av matpaket 
 
Upphandlade matpaket från leverantör levereras i regel kylda för uppvärmning i hemmet. 
Leveransen av matpaket omfattas av rutiner om livsmedelshygien och att maten ska 
hanteras på ett säkert sätt, så att tillväxten av mikroorganismer blir så liten som möjligt. 
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Energi- och näringsinnehållet i upphandlade matpaket är ett krav. Beställer brukaren 
matpaket via en lokal restaurang finns inga krav på energi- och näringsinnehållet i 
matpaketet, vilket gör att det i praktiken inte går att utvärdera huruvida det är tillräckligt 
näringsinnehåll eller inte för målgruppen. Tidigare år tillagades och förpackades matpaket för 
hemtjänsten inom kostenhetens försorg via Thumanköket. Sedan år 2017 sker detta via 
upphandlad leverantör.  
 
Utifrån genomförd intervju med kommunens kostchef bedöms kompetens och 
personalresurser den största utmaningen för att klara av tillagningen för målgruppen inom 
befintlig uppdrag. Kostkompetensen uppges som generellt viktig för att kunna planera och 
utvärdera maten, så att den är näringsriktig och anpassad till målgruppen då maten inte kan 
likställas skolmaten. För små kommuner kan en lösning vara att upprätthålla kompetensen 
och anställningar genom samarbete med en andra kommuner eller som lösningen ser ut idag 
via en upphandlad leverantör. Hur stora kostnaderna är för att producera och leverera 
matpaket och hur kostnaderna fördelas på olika komponenter som till exempel 
livsmedelsinköp, personal, lokaler, förvaring, tillagning, och transport har inte kunnat 
klargöras i denna utredning. 
 
Utredningen kan således inte redovisa vad egenproducerad matpaket skulle kunna kosta för 
brukaren. Kostnadsfrågan skulle behöva belyses närmare i en särskild utredning som 
sannolikt ligger utanför vård och omsorgskontorets uppdrag. Det eventuella 
utredningsuppdraget skulle behöva inkludera en bedömning av köksverksamheter i Knivsta 
kommun och förslag till inriktning för hur den framtida måltidsproduktionen skulle kunna se 
ut. Utmaning som blivit tydlig under utredningsarbetet har varit att identifiera vård och 
omsorgskontorets uppdrag och ansvar i detta arbete, likaså förslag på förbättringar för att 
producera det vi redan gör, mer resurseffektivt och för att möta framtida behov med hänsyn 
till de geografiska och verksamhetsmässiga förutsättningarna i kommunen. Måltidsservice 
framtida roll skulle i en sådan utredning behöva tas i beaktande med möjlighet att producera 
kylda matpaket med minst tvårätters system samt varm kvällsmat inom omsorgen generellt. 
Bedömning av lokalernas kapacitet och flöde utifrån vad livsmedel och 
arbetsmiljölagstiftningen säger, t.ex. produktion av matpaket, kyl- och frysförvaring, 
livsmedelsflöde, diskhantering, mottagning. Upprustning, omstrukturering och planering av 
verksamheter är sannolikt både tid och resurskrävande. 
 
Tillagningskök på Estrids gård bedöms i dagsläget inte ha kapacitet för att klara av en utökat 
åtagande, utan att det blir nödvändigt med större investeringar, en sådan investering är att 
göra om befintligt kök till produktionskök istället för konsumentkök där det idag t.ex. saknas 
tillgång till reservvatten och reservkraft. Detta skulle i praktiken innebära att Estrids gård får 
ett betydligt större ansvar när det gäller kontinuitetsplanering, livsmedelsförsörjning, 
förrådsutrymmen för livsmedel, planering för produktion av måltider till viktig målgrupp där 
nödvändig el och värme finns samt vatten. Utökade personalresurser och bibehållen 
kompetens på området är ytterligare en aspekt i sammanhanget som bidrar till ökade 
kostnader vid en sådan satsning. 
 
Matpaket från upphandlad leverantör 
Totala antal dagar som brukaren får matpaket varier, från en till sju dagar per vecka. 
Kommunens hemtjänstenhet anger att det är vanligast att brukarna beställer 3-7 
matpaket/vecka. Leveransen utförs av personal inom hemtjänsten eller direkt via vald 
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leverantör om brukaren önskar det. Matpaket motsvarar ett huvudmål mat per dag. Detta 
innebär att de personer som har biståndsbeslut om matpaket måste ordna resterande mat 
och måltider på egen hand varje dag alternativt via ett biståndsbeslut om inköp av mat. 
Matpaket betraktas därmed som ett tillskott till den övriga matlagningen. Hur detta sker i 
praktiken är inte studerat i denna utredning. 
 
Förvaltningens reflektion 
 
Vård- och omsorgskontorets reflektion är att en utveckling av maten inom hemtjänsten kan 
göras på olika sätt för att skapa en högre kvalité och mer valfrihet till brukarna. Det finns 
många sätt att arbeta utvecklande med maten för brukaren och således inom ramen för 
kommunens åtagande.  
 
Matlagning i hemmet 
 
Denna insats skulle betyda en utökning av den idag förekommande insatsen "enklare 
matlagning". Brukare som önskar ska kunna få lagad mat från grunden i sitt hem. Denna 
insats kan vara enklare att genomföra hos de personer som har mycket insatser eftersom 
hemtjänsten redan är där ofta och då lättare kan planera kring maten och tillagningen. Tillaga 
mat från grunden och i större omfattning kräver mer biståndsbedömd tid och planering av 
utföraren. Själva tillagningen generellt fordrar fler arbetsmoment. Det kräver både mer 
kunskap kring tillagningstekniker, men även kompetens kring hur mat bör vara sammansatt 
för att passa målgruppen. Goda kunskaper kring livsmedelshygien är nödvändigt för att 
maten som tillagas ska vara säker för brukaren att äta.  
 
Matlagning i hemmet kräver att det gällande förfrågningsunderlaget enligt LOV anpassas och 
kompletteras med vilka krav som ställs på utförarna gällande denna fråga. Även gällande 
riktlinjer måste anpassas och revideras så att insatsen finns med och att det finns tydliga 
riktlinjer för när insatsen ska beviljas. Att tillaga mat i hemmet kräver mer biståndsbedömd tid 
vilket sannolikt betyder en högre kostnad för brukaren och för nämnden. 
 
Måltidssituationen  
Den fysiska maten är en del i ätandet och i måltidsmiljön. Detta handlar om allt från dukning, 
till brukarens sittställning och munstatus. Ett kontinuerligt arbete kring denna fråga betyder 
att höga krav ställs på utförarna kring att ha kunskap och att hela tiden arbeta utvecklande 
med helheten kring måltiden och måltidsmiljön.  
 
Måltidssituationen är det som skapar helhet i måltiden, därför är detta viktigt att alltid arbeta 
aktivt med. Framöver kan nya nationella riktlinjer och vägledningar från till exempel 
Socialstyrelsen komma, som gör att området blir prioriterat med nya infallsvinklar.  
 
Matpaket 
Den enskilde kan idag fritt välja varifrån eller vilken leverantör matpaket ska inhandlas ifrån. 
Hemtjänstutföraren ser till att matlådan levereras till brukaren. Knivsta kommun har genom 
upphandling säkrat leveransen och matpaket med en leverantör ifall enskilda brukaren 
bedömer att det övriga utbudet inom kommunen inte kan tillgodose behovet. Det är i 
genomsnitt 30 brukare per kalendermånad som beställer och får hem matpaket från 
kommunens upphandlade leverantör. En vidare utveckling av matpaket skulle kunna vara att 
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det finns billigare matpaket, motsvarande dagens matpaket, för dem som önskar mat till ett 
lägre pris, och dels kan det finnas en lyxigare variant på matpaket, som innehåller dyrare 
livsmedel och mer exklusiva rätter. 
 
Måltid i gemenskap 
Möjlighet att komma ifrån det egna boendet och äta tillsammans med andra i en social miljö 
kan förhöja måltidsupplevelsen. I Knivsta kommun skulle detta kunna utvecklas genom att 
erbjuda de äldre att äta i gemenskap på olika sätt t.ex. olika seniorträffar som förekommer i 
kommunen. Maten behöver inte tillagas på plats utan skulle kunna tas från ett lokalt 
restaurangkök. Erbjuda mat på seniorträffar kan leda till att antalet besökare ökar och att 
intresset för seniorträffarna ökar. Anpassade lokaler är en förutsättning för detta, högre krav 
på logistik och planering. Brukare med behöv av ledsagning kräver mer biståndsbedömd tid.  
 
Inköp av matkasse  
Idag kan brukaren ta hjälp med inköp av mat. Det finns uppmuntrande initiativ inom 
kommunens hemtjänst idag där brukaren har möjlighet att själv inhandla livsmedel via olika 
etablerade företag. Det kan vara genom beställning av matkasse från olika hemsidor eller 
från affärer som tillhandahåller hemkörning som service. Förvaltningen reflektion är att det i 
dagsläget finns ett samlat grepp kring inköp av livsmedel och matkasse online har gjort 
insatsen mer effektiv och kvalitetssäkrad. 
 
Konklusion 
 
Det finns många sätt att arbeta utvecklande med maten inom hemtjänsten. Det är ett 
komplext område och för att få en bredare inblick i vad de olika förslagen kan betyda utifrån 
olika personers perspektiv skulle en anpassat enkät till brukare vara ett alternativ 
arbetsmetod för att undersöka vad det är egentligen brukarna efterfrågar. Ett 
utvecklingsområde skulle kunna vara att undersöka om brukarna skulle vara villiga att betala 
en något högre summa än vad dagens matpaket kostar, om den är av högre kvalitet och hur 
stor betydelse har det om maten är närproducerad.  
 
Utredningens intention har delvis varit att införskaffa information om omvärlden i syfte att se 
hur vård och omsorgskontoret eller kommunen är positionerade i frågan om tillagningen och 
leveranser av matpaket, dess produkter och tjänster. Slutsatsen skulle kunna sammanfattas i 
att ingen kommun är den andra lik, detta gäller även organisationen kring mat som levereras 
hem till brukaren i kommunen. Det är svårt att avgöra vilken lösning som är bäst, då många 
olika parametrar behöver vägas in. Mottagare av matpaket, personer med biståndsbeslut för 
matpaket i Knivsta kommun har en hög medelålder, 60 procent är 85 år och äldre, och den 
övervägande delen är kvinnor.  
 
Att utveckla maten inom kommunen betyder inte att endast satsa på en specifik sak, således 
framstår inte tillagningen av maten inom kommunens regi som det enda lösningsförslaget. 
Utredningen lyfter fram måltidsmiljön och måltider i gemenskap med andra som andra 
betydelsefulla område i Knivsta kommun. Matlagning i hemmet bör finnas kvar som insats 
men i liknande form som idag. En enklare matlagning som går att förvänta sig av alla 
hemtjänstutförare. Matlagning från grunden är inte något som generellt går att kräva av 
hemtjänstutförarna, utan de ska kunna fokusera på annan vård och omsorg kring brukaren. 
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Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
 
 
Catrin Josephson  
Socialchef  
  
 
 
 
Beslutet ska skickas till 
 
Akten 
Socialchef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
 
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
 
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Handläggare 
Ekaterina Widén 
Förvaltningsekonom 

Tjänsteskrivelse 
2020-05-15 

Diarienummer 
SN-2020/4 

   
 

Socialnämnden 

Ekonomisk uppföljning per sista april för socialnämnden 2020 
 
Förslag till beslut 

1. Socialnämnden tar emot den ekonomiska uppföljningen per sista mars 2020. 
2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Socialnämndens aprilprognos är oförändrad och visar på ett underskott på 26 miljoner 
kronor. 
 
Följande verksamheter visar på budget i balans: Nämnd- och styrelseverksamhet och 
Förebyggande verksamhet SoL. 
 
Verksamheter som går med ett prognostiserat överskott är Vård & omsorg i särskilt/ annat 
boende, Vård och omsorg enligt LSS och SFB, Individ och familjeomsorg och 
Arbetsmarknadsåtgärder. 
 
Verksamheter som påvisar ett prognostiserat underskott är LOV - hemtjänst och delegerad 
HSL, Vård & omsorg i ordinärt boende övrigt, Färdtjänst och riksfärdtjänst och 
Flyktingmottagande. 
 
Bakgrund 
I av den Kommunfullmäktige beslutade Mål och budget 2020 uppdras nämnderna att motta 
ekonomisk uppföljning 6 gånger under verksamhetsåret. Uppföljningen ska rapporteras till 
nämnderna första gången per februari och sista per oktober, uppföljningstillfällena innefattar 
även ett delårsbokslut per sista augusti. Beslutet om att motta den ekonomiska uppföljningen 
ska anmälas till kommunstyrelsen. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
För en fördjupad ekonomisk analys se bilagan till tjänsteskrivelse.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen  
Akten 
 

Catrin Josephson 

Socialchef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

3.  
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Alla kommunens invånare påverkas av kommunens ekonomi, men den ekonomiska 
uppföljningen är en prognos för den ekonomiska ställningen vid årets slut. När en 
verksamhet inte förväntas ha en ekonomi i balans ska verksamheten enligt kommunens 
rutiner ta fram en handlingsplan för budget i balans, vilken kan innehålla aktiviteter som 
leder till kostnadsminskningar som berör barn. Så är dock inte fallet i denna uppföljning. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
 
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
 
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

4.  
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



 
 
 

Ekonomisk uppföljning för 
Socialnämnden 
 
 
 
 
Antagen av socialnämnden  
April 2020  
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Inledning 
I av den Kommunfullmäktige beslutade Mål och budget 2020 uppdras nämnderna att 
motta ekonomisk uppföljning 6 gånger under verksamhetsåret. Uppföljningen ska 
rapporteras till nämnderna första gången per februari och sista per oktober, 
uppföljningstillfällena innefattar även ett delårsbokslut per sista augusti. Beslutet om att 
motta den ekonomiska uppföljningen ska anmälas till kommunstyrelsen. 
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Drift 
Prognostiserat resultat på totalen 
Socialnämndens aprilprognos är på totalen oförändrad och indikerar ett underskott för 
året på 26 miljoner kronor, vilket är mycket nära socialnämndens detaljbudget med 
totalt 26,5 miljoner olöst effektiviseringsbeting. 
 
Följande verksamheter visar på budget i balans: Nämnd- och styrelseverksamhet och 
Förebyggande verksamhet SoL. 
 
Verksamheter som går med ett prognostiserat överskott är Vård & omsorg i särskilt/ 
annat boende, Vård och omsorg enligt LSS och SFB, Individ och familjeomsorg och 
Arbetsmarknadsåtgärder. 
 
Verksamheter som påvisar ett prognostiserat underskott är LOV - hemtjänst och 
delegerad HSL, Vård & omsorg i ordinärt boende övrigt, Färdtjänst och riksfärdtjänst 
och Flyktingmottagande. 
 
 
Effekter av Coronapandemin 
De ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin börjar träda fram, men är mycket 
svåra att beräkna för helåret 2020. Två av de mest påverkade verksamheterna inom 
socialnämnden är Hemvård och Estrids gård. Det har varit högre sjukfrånvaro och vård 
av barn än vanligt och därmed även en högre vikariebemanning än vanligt. Därtill har 
materialkostnaderna ökat kraftigt på grund av coronapandemin: behovet av materialet 
(skyddsutrustning och handsprit m m) har ökat kraftigt och dessutom har materialet 
behövts köpas till mycket högre styckkostnader än normalt. 
När hemtjänsten ska följa rekommendationer avseende uppdelning av medarbetare och 
brukare för att begränsa smitta försämras produktiviteten med förhöjda lönekostnader 
per utförd biståndstimme.  Enheterna har dessutom haft ökade kostnader för inhyrd 
bemanning på grund av fortsatt stora svårigheter avseende rekrytering av 
sjuksköterskor. 
På totalen har ovanstående utmaningar inte försämrat socialnämndens prognos på 
totalen. Detta beror dels på förbättrade prognoser hos andra verksamheter, samt på att 
staten ersätter sjuklönekostnader dag 2-14 april-juli. Förvaltningen har även gjort en 
försiktig beräkning av viss ersättning framöver för köp av materialkostnader. 
 
LOV - hemtjänst och delegerat HSL gick in i budgetåret med ett internt 
effektiviseringsbeting på 3,1 miljoner. Föregående prognos låg nära detaljbudget men 
nu redovisar verksamheten ett beräknat underskott på 4,7 miljoner, vilket är en 
försämring med 1,6 miljoner kronor jämfört med föregående prognos. Försämringen 
kopplas till coronapandemin och pausat effektiviseringsarbete avseende 
produktivitetsökning . 
Prognos för beviljade timmar inom hemtjänsten är oförändrad, likaså den 
prognostiserade bokslutsregleringen till Finansförvaltningen som fortsatt ligger på 0,7 
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miljoner kronor. 
 
Prognosen för Vård & omsorg i ordinärt boende övrigt har försämrats med 0,5 
miljoner kronor jämfört med föregående prognos. Försämringen beror på att 
personalkostnader för nattpatrullen har ökat. Det finns dock misstankar om ett fel i 
systemet TC pool som gör att lönekostnader för vikarier på särskilt boende hamnar 
felaktigt på den här verksamheten istället för inom Vård & omsorg i särskilt/ annat 
boende. Utredningen pågår. 
 
Vård & omsorg i särskilt/ annat boende visar på ett förbättrat resultat med 0,2 
miljoner kronor jämfört med föregående prognos. Det beror på något lägre 
personalkostnader, samt lägre placeringskostnader och avslutade placeringar på 
Biståndsenheten, som istället till viss del inneburit ökade kostnader för Estrids gård. 
 
Insatser LSS i ordinärt boende visar på en försämring av prognosen med 0,5 miljoner 
kronor jämfört med föregående prognos. Till stor del beror det på en ökad extern 
placering på daglig verksamhet, ett nytt beslut inom personlig assistans, samt ökade 
kostnader för köp av korttidsplatser. Bokslutsregleringen är oförändrad och beräknas 
vara en återbetalning till Finansförvaltningen på 0,6 miljoner kronor. 
 
Färdtjänst och riksfärdtjänst visar på liten förbättring i prognosen men 0,2 miljoner 
kronor. Detta beror på minskade personalkostnader, samt minskade kostnader för 
resandet till följd av pågående pandemi. 
 
Prognosen på Ifo öppenvård och stöd har försämrats med 0,5 miljoner kronor. Detta 
till följd av dyrare externa köp, samt högre personal och konsultkostnader (pga 
omfördelning från andra verksamheter) inom familjerätt på enheten Barn och Unga. På 
grund av nyanställning och en hög arbetsbelastning har familjerätt fått en tillfällig 
utökning av personal. 
 
Ifo vård och stöd institution/annat boende visar på en förbättring på 1 miljon kronor 
jämfört med föregående prognos. Orosanmälningarna för vuxna missbrukare har 
minskat under våren till följd av coronapandemin, Som en direkt effekt av detta har det 
även köpts betydligt mindre extern vård för vuxna missbrukare under första kvartalet 
2020 jämfört med samma period år 2019 och även jämfört med budget. Prognosen 
förbättras därmed något, men det är medtaget i beräkningen att placeringarna sannolikt 
kan öka igen under hösten när/om sjukvården börjar anmäla mer oro igen. 
Verksamheten har dock även minskade personalkostnader på grund av sjukfrånvaro 
och vård av barn, vilket bidragit till förbättring av prognosen. 
 
I blocket Ifo, ekonomisk bistånd har prognosen förbättrats med 0,4 miljoner kronor har 
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skett Delvis beror förbättringen av samma orsaker som ovan, det vill säga minskade 
personalkostnader. Delvis beror det på ökade intäkter i form av återbetalt ekonomiskt 
bistånd från försäkringskassan på 0,3 miljoner kronor. 
 
Prognosen för blocket Flyktingmottagande har förbättrats med 1 miljon kronor och det 
beror på att en omplacering kunnat göras till kommunens egen stödboende. I övrigt 
prognostiseras intäkterna komma enligt plan. 
 
Osäkerhetsfaktorer 
Inom flera av blocken inryms en viss buffert för externt köpt vård, eftersom 
biståndsbeslut fattas under hela året. Vid varje uppföljning ses bufferten över och nya 
bedömningar görs utifrån rådande situation. Därför kan de ekonomiska effekterna 
svänga såväl positivt som negativt. Just nu prognostiseras de positiva effekterna av 
minskade placeringar ätas upp av förhöjda kostnader relaterade till den pågående 
pandemin. 
Det kommer att finnas möjlighet att under hösten återsöka vissa coronakostnader från 
staten. I denna prognos har den möjligheten dock behandlats utifrån 
försiktighetsprincipen och endast en tredjedel av kostnaderna har beräknats bli 
återbetalda. 
 
Handlingsplan för Budget i balans 2020  
De åtgärder som beskrivits för nämnden i den tidigare separata handlingsplanen för 
ekonomi i balans håller på att genomföras enligt plan. Förändringar inom såväl lokaler 
som tjänster och ökad hemmaplanssatsning är sådant som tar tid och därför främst kan 
ge effekt på kommande år. Men förvaltningen ser även fortlöpande över möjligheterna 
till ytterligare åtgärder och kommer framöver även att mycket noga analysera de 
förändringar som pågående pandemi kan innebära för utfallet hos nämndens 
verksamheter. 
Vid tid för uppföljningen per sista juli kommer förvaltningen att mer ingående kunna 
beskriva hur arbetet då har fortskridit inom handlingsplan för ekonomi i balans. 
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Prognos helår och budgetavvikelse (tkr) 

Nämndens verksamheter 
Netto-
kostnad 
2019 

Budget 
2020 

Tillägg 
och 
avdrag 
2020 

Prognostise
rad netto- 
kostnad 
2020 

Prognosti
serad 
budget-
avvikelse 
2020 

Prognostiserad 
budgetavvikelse 
föregående 
prognos 2020 

Effektiviseringsbeting  -23 482   -23 482 -23 482 

       

Nämnd- och 
styrelseverksamhet 1 368 1 238  1 238 0 0 

Vård och omsorg enligt 
SoL och HSL       

-Förebyggande verksamhet 
SoL 3 033 3 530  3 562 -32 0 

-LOV - hemtjänst och 
delegerad HSL 38 560 33 450 -700 37 410 -4 660 -3 077 

-Vård & omsorg i ordinärt 
boende övrigt 26 282 28 796  29 244 -448 50 

-Vård & omsorg i särskilt/ 
annat boende  96 871 93 668 53 92 480 1 241 1 000 

       

Vård och omsorg enligt 
LSS och SFB       

-Insatser LSS i ordinärt 
boende 29 487 35 129 -633 33 930 567 1 110 

-Insatser LSS i boende med 
särskild service 39 054 42 417  41 317 1 100 1 161 

       

Färdtjänst och 
riksfärdtjänst 5 912 5 023  5 522 -499 -697 

       

Individ och familjeomsorg       

-Ifo, öppenvård och stöd 22 106 30 705 53 30 036 722 1 217 

-Ifo, vård och stöd 
institution/annat boende 35 464 32 104  31 854 250 -783 

-Ifo, ekonomiskt bistånd 8 621 9 219  8 805 414 -2 

Flyktingmottagande 6 324 664  2 188 -1 524 -2 508 

Arbetsmarknadsåtgärder 2 621 3 895  3 544 351 12 

Summa Socialnämnd 315 702 296 358 -1 227 321 131 -26 000 -26 000 
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Investeringar 
Förvaltningen ser inga förändringar på investeringsprognosen jämfört med föregående 
månad. Projektet att byta verksamhetssystem är igångsatt enligt plan. 

Prognos helår och avvikelse investeringar (tkr) 

Investerings-projekt 
KF- 
investerings
ram 2020 

Tillägg 
investerings
ram 2020 

Utgift 
investering 
2020 

Prognos 
utgift  
investering 
2020 

Prognos 
avvikelse 
investering 
2020 

Verksamhetssystem VoO 500 +2000 1500 1500 +1000 

Renovering av lokaler VoO 1000 0 0 0 1000 

 



Socialnämnden 2020

DRIFTBUDGET                                Nettokostnad i tkr KF budget 
2019

Nettokostnad 
P2019 

Nämndbudget 
2020

Beskrivning av vilka verksamheter som ingår i varje rad

Effektiviseringsbeting ‐23 482

Nämnd- och styrelseverksamhet 1 226 1 371 1 238 Nämndens sammanträden samt sekreterare

Vård och omsorg enligt SoL och HSL
-Förebyggande verksamhet SoL 4 293 2 605 3 530 Lyckträffen (bland annat SoL äldre) och Stegen (socialpsykiatri, sysselsättning och arbetsstöd)
-LOV - hemtjänst och delegerad HSL 35 952 35 909 33 450 Samtliga kostnader som belastar den hemtjänst och delegerad HSL som inryms i LOV. Både egenregi och 

privata utförare.

-Vård & omsorg i ordinärt boende övrigt 29 892 31 397 28 796 Boendestöd socpsykiatri, kontaktpersoner äldre och socialpsykiatri, trygghetlarm, nattpatrul, hjälpmedel 
-Vård & omsorg i särskilt/ annat boende 93 467 91 203 93 668 Särskilt boende och korttidsboende. Både egenregi och privata utförare.  

Vård och omsorg enligt lss och SFB
-Insatser LSS i ordinärt boende 31 420 29 986 35 129 Personlig assistans, Daglig verksamhet, ledsagning, kontaktpersoner, korttidsvistelse, hjälpmedel
-Insatser LSS i boende med särkild service 36 441 38 727 42 417 Boende med särskild service, både gruppbostäder och servicebostäder. Egenregi (framöver) och privata 

utförare.

Färdtjänst och riksfärdtjänst 4 099 5 684 5 023 Samtliga kostnader kring färdtjänst och riksfärdtjänst.

Individ och familjeomsorg
-Ifo öppenvård och stöd 17 175 22 838 30 705 Fröhusets familjecentral, satsningarna inom Råd och stöd för hemmasittare samt familjeteam/hemma‐

hos, Familjebehandling, Missbruksvård, samarbetssamtal 
-Ifo vård och stöd institution/annat boende 21 681 35 905 32 104 Stödboendet i Knivsta, stödboendeplaceringar, HVB‐hemsplaceringar, SIS‐placeringar
-Ifo, ekonomisk bistånd 9 141 8 589 9 219 Ekonomiskt bistånd

Flyktingmottagande 1 234 4 482 664 Samtliga kostnader för praktiskt mottagande samt vård (t ex placering på stödboende) och ekonomiskt 
bistånd under 2 år för nyanlända eller upp till maximalt 21 år för fd ensamkommande barn. 

Arbetsmarknadsåtgärder 3 347 3 012 3 895 Arbetsmarknadsenhet inom vuxenheten, arbete med feriejobb, OSA

Summa socialnämnd 289 368 311 708 296 358 I samtliga uppräknade insatser ingår även lokaler samt schabloniserade delar av kostnad för 
myndighetsutövande personal, administratörer och chefer.



Nämndens verksamheter nettokostnad i tusentalskronor

Nämnd- och styrelseverksamhet

Nettokostnad 2019

1 368

Nämndbudget 2020

1 238

Prognostiserad nettokostnad april 2020

1 238

Prognostiserad avvikelse april 2020 

0

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per mars

0

Skillnaden mellan prognoser

0

Block Vård och omsorg enligt SoL och HSL

-Förebyggande verksamhet SoL

Nettokostnad 2019

3 033

Nämndbudget 2020

3 530

Prognostiserad nettokostnad april 2020

3 562

Prognostiserad avvikelse april 2020 

-32

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per mars

0

Skillnaden mellan prognoser

-32

-LOV - hemtjänst och delegerad HSL

Nettokostnad 2019

38 560

Nämndbudget 2020

33 450

Prognostiserad nettokostnad april 2020

37 410

Prognostiserad avvikelse april 2020 

-4 660

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per mars

-3 077

Skillnaden mellan prognoser

-1 583

-Vård & omsorg i ordinärt boende övrigt

Nettokostnad 2019

26 282

Nämndbudget 2020

28 796



Prognostiserad nettokostnad april 2020

29 244

Prognostiserad avvikelse april 2020 

-448

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per mars

50

Skillnaden mellan prognoser

-498

-Vård & omsorg i särskilt/ annat boende 

Nettokostnad 2019

96 871

Nämndbudget 2020

93 668

Prognostiserad nettokostnad april 2020

92 480

Prognostiserad avvikelse april 2020 

1 241

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per mars

1 000

Skillnaden mellan prognoser

241

Vård och omsorg enligt lss och SFB

-Insatser LSS i ordinärt boende

Nettokostnad 2019

29 487

Nämndbudget 2020

35 129

Prognostiserad nettokostnad april 2020

33 930

Prognostiserad avvikelse april 2020 

567

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per mars

1 110

Skillnaden mellan prognoser

-543

-Insatser LSS i boende med särskild service

Nettokostnad 2019

39 054

Nämndbudget 2020

42 417

Prognostiserad nettokostnad april 2020

41 317

Prognostiserad avvikelse april 2020 

1 100

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per mars

1 161

Skillnaden mellan prognoser



-61

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Nettokostnad 2019

5 912

Nämndbudget 2020

5 023

Prognostiserad nettokostnad april 2020

5 522

Prognostiserad avvikelse april 2020 

-499

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per mars

-697

Skillnaden mellan prognoser

197

Individ och familjeomsorg

Ifo öppenvård och stöd

Nettokostnad 2019

22 106

Nämndbudget 2020

30 705

Prognostiserad nettokostnad april 2020

30 036

Prognostiserad avvikelse april 2020 

722

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per mars

1 217

Skillnaden mellan prognoser

-495

Ifo vård och stöd institution/annat boende

Nettokostnad 2019

35 464

Nämndbudget 2020

32 104

Prognostiserad nettokostnad april 2020

31 854

Prognostiserad avvikelse april 2020 

250

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per mars

-783

Skillnaden mellan prognoser

1 033

Ifo ekonomiskt bistånd

Nettokostnad 2019

8 621

Nämndbudget 2020

9 219



Prognostiserad nettokostnad april 2020

8 805

Prognostiserad avvikelse april 2020 

414

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per mars

-2

Skillnaden mellan prognoser

416

Flyktingmottagande

Nettokostnad 2019

6 324

Nämndbudget 2020

664

Prognostiserad nettokostnad april 2020

2 188

Prognostiserad avvikelse april 2020 

-1 524

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per mars

-2 508

Skillnaden mellan prognoser

984

Arbetsmarknadsåtgärder

Nettokostnad 2019

2 621

Nämndbudget 2020

3 895

Prognostiserad nettokostnad april 2020

3 544

Prognostiserad avvikelse april 2020 

351

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per mars

12

Skillnaden mellan prognoser

339

Summa socialnämnd

Nettokostnad 2019

315 702

Nämndbudget 2020

296 358

Prognostiserad nettokostnad april 2020

321 131

Prognostiserad avvikelse april 2020 

-26 000

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per mars

-26 000

Skillnaden mellan prognoser

0



Lista över diarieförda delegationsbeslut 2020‐04‐08‐2020‐05‐19
Färdigst/exp‐datum Dokumentnr. Dokumenttitel Ansvarig person Ärende Diarieenhet

2020‐05‐15 SN‐2020/126‐3 Delegationsbeslut Lex Sarah, att skicka anmälan till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Ulrika Brugård SN‐2020/126 Rapport enligt Lex Sarah om missförhållanden 
eller risk för missförhållanden enligt 14 kap 3 § SoL/24 b § LSS

Socialnämnd

2020‐05‐08 SN‐2020/9‐1 Delegationsbeslut om att genomföra avropsanmälan på 
ramavtalet "Hälso‐ och sjukvårdsmaterial 2018".

Fredrik Söderlind SN‐2020/9 Avropsanmälningar SKL Kommentus Inköpscentral 
2020

Socialnämnd

2020‐05‐05 SN‐2020/40‐7 Beslut att anmäla missförhållanden i omsorgen till IVO, Lex 
Sarah

Catrin Josephson SN‐2020/40 Lex Sarah ‐ rapport om missförhållanden eller 
risk för missförhållanden enligt 14 kap. 3 § SoL, brister i 
handläggning samt skydd för unga februari‐augusti 2019

Socialnämnd

2020‐05‐05 SN‐2020/107‐7 Beslut om att tilldela upphandling Emir Subasic SN‐2020/107 Upphandling av matlådor till ordinärt boende i 
Knivsta kommun

Socialnämnd
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