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     2022-03-10  

 

 

Sammanträde med Socialnämnden 

Tid: Torsdag den 17 mars 2022, kl. 08:45  

Plats: Kvallsta, kommunhuset.  

Ordförande: Kerstin Eskhult (C) 

Sekreterare: Stella Vallgårda  

Förhinder 

Ledamot som inte kan delta vid sammanträdet eller behöver delta på distans kan mejla till 
stella.vallgarda@knivsta.se.  

Verksamhetsbesök på socialpsykiatrin och stödboende med Louise Rodhe  

Efter sammanträdet 2022-03-17, 13.30, är socialnämnden inbjudna på besök hos 
socialpsykiatri och stödboende. Besöket börjar på servicehuset på Ängbyvägen, efter det 
promenerar vi till Stegen.  

Studiebesök på Villa Ängby  

Fredagen 2022-03-18, 11.00–11.45 finns möjlighet för socialnämnden att besöka Villa 
Ängby. Projektsamordnare Mona Lagvik finns på plats för att släppa in de som vill se 
fastigheten.  

   

Föredragningslista 

  Dnr 

1. Upprop   

2. Justering 

Förslag: 23 mars 2022 

  

3. Godkännande av dagordning   

 
Individärenden   

4. Faderskapsutredning enligt 2 kap. 1 §  

5. Faderskapsutredning enligt 2 kap. 1 §  

 
Informationsärenden   

6. Bris informerar om sin verksamhet inför ny 
ansökan om föreningsbidrag 
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7. Aktuellt från förvaltningen 

a) Covidläget  
b) Beredskap avseende Ukrainakrisen 
c) API faderskap 
d) Cosmic Link 
e) Aktuellt inför ombyggnationsstart Vilhelms gård 
f) Medarbetarförändringar 

 

 

8. Suicidpreventivt arbete med Lena Lindén   

 
Beslutsärenden   

9. Revidering av socialnämndens delegationsordning 
2022 

Tjänsteutlåtande 2022-02-24 

Förslag på reviderad Delegationsordning SN-2022/64 

Ändringar i revideringsförslag av Socialnämndens 
delegationsordning SN-2022/64  

 

SN-2022/64 

10. Patientsäkerhetsberättelse för 2021 

Tjänsteutlåtande 2022-02-23  

Patientsäkerhetsberättelse för 2021 

SN-2022/46 

11. Redovisning av ej verkställda gynnande beslut 
kvartal fyra 2021, samt årssammanställning 

Tjänsteutlåtande 2022-02-22  

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut kvartal 
fyra 2021, samt årssammanställning 

SN-2022/50 

12. Verksamhetsuppföljning av Hemsjukvård och 
rehabilitering - Åtgärdsplan 

Tjänsteutlåtande 2022-02-22 

Verksamhetsuppföljning hemsjukvård och 
rehabilitering, SN-2021/26 

Åtgärdsplan – Verksamhetsuppföljning hemsjukvård 
och rehabilitering, SN-2021/26 

 

 

SN-2021/26 
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13. Ekonomisk uppföljning per sista februari 2022 

Tjänsteutlåtande 2022-03-08 

Ekonomisk uppföljning för socialnämnden, februari 
2022 

SN-2022/10 

14. 
Initiativärende från Monika Lövgren (SD) Angående 
tillfälligt boende åt ukrainska flyktingar 
Initiativärende från angående tillfälligt boende åt 
ukrainska flyktingar 

SN-2022/78 

15. Anmälan av delegationsbeslut  

- Protokoll från socialnämndens individutskott 
2022-01-12, 2022-01-27 samt 2022-03-03 

- Delegationslista ur Viva, individ- och 
familjeomsorgen 2021-12-01-2022-02-28 

- Lista över diarieförda delegationsbeslut 2021-
12-09 – 2022-03-09 
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Handläggare 
Ulrika Brugård 

Tjänsteskrivelse 
2022-02-24 

Diarienummer 
SN-2022/64 

   

 

Socialnämnden 

Revidering av socialnämndens delegationsordning 2022 

 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att revidera delegationsordningen enligt förslag i 
beslutshandling med diarienummer SN-2022/64. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har behov att ändra delegat gällande överklaganden och vissa insatsbeslut 
inom individ och familjeomsorgen.  

Bakgrund 

Socialnämndens nuvarande delegationsordning antogs 2021-12-16. Socialnämnden har 
behov att ändra delegat gällande överklaganden och vissa insatsbeslut inom individ och 
familjeomsorgen  
 

Ändringar 
Kapitel 4. Handläggning – övriga ärenden 

4.1 och 4.5 slås ihop till ny 4.1, då de till vissa delar var likvärdiga. 
 

Kapitel 5. Ekonomiskt bistånd 

5.1 utökas med ”Beslut om att inledd utredning gällande ekonomiskt bistånd ska avslutas 
utan åtgärd” som finns i 4.1, med socialsekreterare som delegat. 

 

Kapitel 6. Lagen om mottagande av asylsökande m.fl. 

6.1 föreslås att delegat ändras från enhetschef till socialsekreterare. Enheten har nu väl 
fungerande rutiner för hanteringen. Socialsekreterare har redan delegation för att beslut om 
ekonomiskt bistånd enligt SoL. 
 

Kapitel 7. Öppenvård individ och familjeomsorg 

Punkt 7.1 och 7.11 slås ihop till ny 7.1 och omformuleras för ökad tydlighet.  

 
Kapitel 9. Placering och boende, vuxna, individ och familjeomsorg 
Punkt 9.2 förtydligas språkligt, delegat ändras inte. 

 

Kapitel 21. Överklaganden ändras enligt följande: 

Punkt 21.1 och 21.2 gällande omprövning och rättidsprövning ändras delegat:   
Från ”Delegat i det ursprungliga beslutet, efter samråd med närmast överordnad chef”  
Till ”Socialnämnden, Ordförande enligt jourlista” för ärende inom Biståndsenheten och Barn 
och Unga. För Vuxenenheten görs ingen ändring.  
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Punkt 21.4 gällande yttrande till domstol ändras delegat: 

Från ”Delegat i det ursprungliga beslutet, efter samråd med närmast överordnad chef”  
Till ”Socialnämnden, Ordförande enligt jourlista” för ärende inom Biståndsenheten och Barn 
och Unga. För Vuxenenheten görs ingen ändring.  
 

Punkt 21.5 om överklagande och yrkande om inhibition ändras: 

Från ”När delegat fattat det ursprungliga beslutet, får delegaten även besluta om 
överklagande av domstolens beslut/dom.” 
Till ”Socialnämndens, Ordförande enligt jourlista” för ärende inom Biståndsenheten och Barn 
och Unga. För Vuxenenheten görs ändring till: Delegat i det ursprungliga beslutet, efter 
samråd med överordnad chef.  
 
Kapitel 24. Hälso- och sjukvård, lex Maria, ändras enligt följande: 

Lagrumshänvisning i 24.1 korrigeras.  24.3 och 24.4 tas bort, är dubbletter av 24.1 och 24.2. 

 

Detaljerad information om ändringar i delegationsordningen återfinns i separat dokument 
”Ändringar i revideringsförslag Socialnämndens delegationsordning SN-2022/64”  
 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Beslutet bedöms vara kostnadsneutralt. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-02-24 

Förslag på reviderad Delegationsordning SN-2022/64 

Ändringar i revideringsförslag av Socialnämndens delegationsordning SN-2022/64  

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  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Bedömningen är att föreslagna ändringar i delegationsordningen handlar om 
arbetsfördelning som inte har direkt påverkan på barn. 

 

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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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. 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 bilaga, SN-2021/201. 
 
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. 
 
Verksamhetschef  Verksamhetschef har det övergripande ansvaret för hälso- och sjukvårdsverksamheten och för att tillgodose patientens 

behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet. 
 
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. 
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MAR   Medicinskt ansvarig för rehabilitering, organisatoriskt placerad inom Kvalitets- och utvecklingsavdelningen. 
 
SAS   Socialt ansvarig socionom, organisatoriskt placerad inom Kvalitets- och utvecklingsavdelningen. 
 
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 Biståndsenheten Biståndshandläggare Biståndsenheten handlägger ansökningar om bistånd inom socialtjänsten, organisatoriskt placerad 

inom Vård- och omsorgskontorets område Myndighet, Biståndsenheten. 
 
Sjuksköterska  Sjuksköterska Enheten Hemsjukvård och Sjuksköterska Enheten Estrids gård, organisatoriskt placerad inom Vård- och 

omsorgskontorets område Utförare.  
 
Upphandlingschef  Kommunens upphandlingschef, organisatoriskt placerad inom kommunens centrala administration. 

 
 
BrB   Brottsbalk (1962:700) 
 
CSN   Centrala studiestödsnämnden 
 
DOS-lagen   Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service 
 
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) 
 
IOP   Idéburet offentligt partnerskap (IOP) SOU 2019:56 
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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) 
 
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 Biståndsenheten   

Socialsekreterare Barn och unga 

Socialsekreterare Vuxenenheten  

Socialt ansvarig socionom 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Medicinskt ansvarig rehabilitering 

Sjuksköterska Enheten Hemsjukvård 

Sjuksköterska Estrids gård    

Kommunvägledare  

Upphandlingschef 
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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 
Upphandlingschef 

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 Upphandlingschef 
 

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 samarbetsöverenskommelse Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) 
inom socialnämndens verksamhetsområde 
 

SOU 2019:56 Socialnämnden 

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

6 kap. 3 § OSL Socialchef 

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

10 kap. 14 § OSL Socialchef 
 

3.12 Beslut i fråga om ej utlämnande av information i handling rörande avvikelse och lex 
Sarah 

26 kap. 1 § OSL Socialt ansvarig socionom 
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ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

3.13  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 

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

26 kap. 1 § OSL 
 
 

Socialchef 
 
 

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

Samtliga enhetschefer Vård- och 
omsorgskontoret 

3.16 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 

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

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

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

 Socialchef 
Får vidaredelegeras 

3.20 Beslut i fråga om rutiner för personuppgiftsbehandling  Socialchef 
Får vidaredelegeras 

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

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

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

Kommundirektör 
Får vidaredelegeras 
 

3.24 Neka begäran om tillgängliggörande av digital service för socialnämndens 
verksamheter 
 

12 § DOS-lagen Socialchef 
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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 
 
 
 
Beslut om att inledd utredning ska läggas ned vid återtagen ansökan eller avliden 
sökande 
 

11 kap. 1 § SoL 
 

 
 
Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenhetenen 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 
Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 
 
Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 
 
Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
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 Biståndsenheten 
 
Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 
 
Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 
 
Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
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 ÄRENDE  Lagrum/annan 

bestämmelse  
 

Delegat/kommentar 

4.3 Beslut i fråga om att konsultera sakkunniga samt i övrigt ta de kontakter som behövs 
för bedömning av behov av insatser 
 

11 kap. 2 § 1st. 

SoL 

Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 

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 

4.5 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 
 

4.6 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 

4.7 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 
 

4.8 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 

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  
 

4.10 Beslut i fråga om sekretesskydd för anmälare 
 
 
 

26 kap. 5 § OSL 
25 kap. 7 § OSL 
 

Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten  
 



 § 18 Revidering av socialnämndens delegationsordning 2022 - SN-2022/64-1 Revidering av socialnämndens delegationsordning 2022 : Förslag på reviderad Delegationsordning SN 2022 64

17 

 

4.11  
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

 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 
 

4.12 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 
 
Beslut om att inledd utredning gällande ekonomiskt bistånd ska avslutas utan åtgärd 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare Vuxenenheten 
 
 
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 
 

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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ÄRENDE Lagrum/annan 

bestämmelse 

Delegat/kommentar 

 

5.8 Beslut i fråga om bistånd i form av boende på härbärge/vandrarhem 
 

- upp till och med sju dagar 

- därutöver 

4 kap. 1 § SoL  
Enhetschef Vuxenenheten 

 
Områdeschef Myndighet 
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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 Socialsekreterare 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 
enhetens verksamhetsområde 
 

- inom kommunens egna verksamhet Råd och Stöd 
 
 

- inom kommunens egna verksamhet för boendestöd  
 
 

- extern öppenvård  

4 kap. 1 § SoL 
 

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

7.2 Beslut i fråga om bistånd i form av kontaktperson/kontaktfamilj 4 kap. 1 § SoL  
 

Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
 

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

4 kap. 1 § SoL 
 

Enhetschef Barn och unga 
 

7.4 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 
 

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

 Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
 

7.6 Beslut i fråga om bistånd i form av stödkontakt med handläggare, max tre månader 4 kap. 1 § SoL 
 

Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
 

7.7 Beslut i fråga om öppenvårdsinsats utan vårdnadshavares samtycke för barn över 15 år 3 kap. 6 a-b §§ 
SoL 

Enhetschef Barn och unga 
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ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

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

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

7.9 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 upp till två prisbasbelopp 
 

- belopp högre än två prisbasbelopp 
 

 

4 kap. 2 § SoL 
 

 
 
Enhetschef Barn och unga 
 
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, INDIVID OCH FAMILJEOMSORG  
 

 
 

 
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 
Enhetschef Vuxenenheten 
 
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  
 

  



 § 18 Revidering av socialnämndens delegationsordning 2022 - SN-2022/64-1 Revidering av socialnämndens delegationsordning 2022 : Förslag på reviderad Delegationsordning SN 2022 64

24 

 

  
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 

bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

8.9 Beslut i fråga om omkostnadsersättning  i samband med placering av barn vid 
stödboende.  

4 kap. 1 § SoL 
 

Enhetschef Barn och unga 
 

8.10 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 upp till två prisbasbelopp 
 

 
- belopp högre än två prisbasbelopp 

 
 

4 kap. 2 § SoL 
 
  

 
 
Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
 
Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
 
Områdeschef Myndighet 
 
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott  eller ordförande enligt jourlista 
om sammanträde inte kan avvaktas. 
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9. PLACERING OCH BOENDE, VUXNA, INDIVID OCH FAMILJEOMSORG  
 

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

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

- med planerad vård 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 stödboende 
 

- med planerad vård upp till och med fyra månader intern regi 
 

- med planerad vård upp till och med fyra månader extern regi 
 

- därutöver, intern regi 
 

- därutöver, extern regi 

4 kap. 1 § SoL 
 
 

 
 
Enhetschef Vuxenenheten 
 
Områdeschef Myndighet 
 
Områdeschef Myndighet 
 
Socialnämndens individutskott 

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

- med planerad vårdtid upp till och med fyra månader 
 

- därutöver. 
 

4 kap. 1 § SoL 
 
 

 
 
Enhetschef Vuxenenheten 
 
Beslut fattas av Socialnämndens 
individutskott 
 

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

4 kap. 1 § SoL Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 
 

9.5 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 
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ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 

bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

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

12 kap. Jordabalken 
(Hyreslagen) 

Enhetschef Vuxenenheten 

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

- upp till och med sju dagar 
 

- därutöver 
 

- jourtid 
 

 

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

9.8 Beslut i fråga om bistånd i form av boende på härbärge/vandrarhem 
 

- 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 60 timmar per månad 
 

- 60-100 timmar per månad 
 

- över 100 timmar per månad 
 

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas 
 

4 kap. 1 § SoL  
 
 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 
Enhetschef Biståndsenheten 
 
Socialnämndens individutskott 
 
Ordförande enligt jourlista 

10.2 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 Estrids gård 
Sjuksköterska Enheten Hemsjukvård  

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

4 kap. 1 § SoL Enhetschef Biståndsenheten 

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

- upp till 30 timmar i månaden 
 

- därutöver 

4 kap. 1 § SoL  
 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 
Enhetschef Biståndsenheten 

10.5 Beslut i fråga om bistånd i form av ledsagning 
 

- upp till 15 timmar i månaden 
 

- 15-30 timmar i månaden  
 

- därutöver 
 

4 kap. 1 § SoL 
 

 
 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 
Enhetschef Biståndsenheten 
 
Områdeschef myndighet 

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

- inom kommunens egen dagverksamhet för personer med demenssjukdom 

4 kap. 1 § SoL  
 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 

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

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 

10.8 Beslut i fråga om förordnande och entledigande av kontaktperson/kontaktfamilj 
 

 Enhetschef stöd och service 
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ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 

bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

10.9 Beslut i fråga om bistånd i form av korttidsplats 
 

- inom kommunens verksamhet 
 

- extern placering 
 

4 kap. 1 § SoL  
 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 
Enhetschef Biståndsenheten 

10.10 Beslut i fråga om bistånd i form av jourkorttidsplats upp till sju dagar inom kommunens 
verksamhet under helgdagar, kvällar och nätter 

4 kap. 1 § SoL Sjuksköterska Enheten Estrids gård 
Sjuksköterska Enheten Hemsjukvård 

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

- inom kommunens verksamhet 
 

- extern placering. 
 

4 kap. 1 § SoL  
 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 
Enhetschef Biståndsenheten 

10.12 Beslut i fråga om bistånd i form av boendestöd 
 

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 

10.13 Beslut i inom sitt verksamhetsområde i fråga om bistånd i form av familjeteam 
- inom kommunens egen verksamhet 

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare Biståndsenheten 
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11.  BISTÅND I FORM AV SÄRSKILDA BOENDEFORMER FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE, SoL   

  
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 

bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

11.1 Beslut i fråga om bistånd i form av särskilt boende 
 
 

- 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 Beslut i fråga om bistånd i form av boende i särskild boendeform för personer 
med funktionshinder 
 

- egen regi samt i verksamhet som drivs på entreprenad 
 

- extern regi, köp av plats 
-  

4 kap. 1 § SoL 
5 kap. 7 § SoL 
 

 
 
 
Enhetschef Biståndsenheten 
 
Områdeschef Myndighet 

11.3 Hyreskontrakt 
Kontraktsskrivning mellan socialnämnden och den enskilde i  särskilt boende 
 

- egen regi 
 

- av socialnämnden upphandlad verksamhet 
 

  
 
 
Enhetschef Estrids gård 
 
 
Administrativ chef 
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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 
Enhetschef Stöd och service 
 
Områdeschef Myndighet  
Områdeschef Utförare 
 

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. 
 

 
 

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

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/stödboende 
 

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

4 kap. 1 § SoL 
  

 
 
Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
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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 
 

- därutöver 
 

4 kap. 1 § SoL 
 

 
 
Enhetschef Barn och unga 
 
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 
Enhetschef Vuxenenheten 

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. 
 

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  
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ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 

bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

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.  
 

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.  
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ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 

bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

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 
Enhetschef Vuxenenheten 
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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 i 
socialnämndens beslut om kompletterande 
beslutanderätt namngiven ledamot eller 
tjänsteperson, se bilaga 
 

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 
Enhetschef Vuxenenheten 
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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 
 

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 Biståndsenheten 

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 Biståndsenheten 
 
Enhetschef Biståndsenheten 

15.3 Beslut i fråga om bistånd i form av ledsagarservice 
 

- upp till 30 timmar per månad  
 
- 31-60 timmar per månad  

 
- därutöver 

 

7 § 9 § 3 p. LSS 
 

 
 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 
Enhetschef Biståndsenheten 
 
Områdeschef Myndighet 
 

15.4 Beslut i fråga om biträde av kontaktperson 
 

7 § och 9 § 4 p. LSS 
 

Biståndshandläggare Biståndsenheten 

15.5 Beslut i fråga om avlösarservice i hemmet  
 

- upp till 40 timmar per månad 
 

- därutöver 
 

7 § och 9 § 5 p .LSS 
 
 

 
 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 
Enhetschef Biståndsenheten 
 

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 Biståndsenheten 
 
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 Biståndsenheten 

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

7 § och 9 § 8 p. LSS 
 

Socialnämndens individutskott 
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ÄRENDE  
 
Lagrum/annan 

bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

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

 
7 § och 9 § 8 p. LSS Områdeschef Myndighet 

 

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 
 
Administrativ chef 
 

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

- egen regi 
 

- extern verksamhet, vid heldygnsplacering i annan kommun 
 

7 § och 9 § 10 p. LSS  
 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 
Områdeschef Myndighet 

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 om 
att behovet bör kunna upphöra 
 

15 § 6 p. LSS Biståndshandläggare Biståndsenheten 

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 Biståndsenheten 

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 Biståndsenheten 

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

Biståndshandläggare Biståndsenheten 
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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 framställan om ändring av betalningsmottagare av barnbidrag 
 

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

17.25 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, i familjehem eller i annat permanent boende 
(vuxna) 

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

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 ersättning från enskild som får bistånd i form av, hemtjänst, 
trygghetslarm, tillfällig vistelse i särskilt boende SoL, dagverksamhet SoL, 
ledsagning SoL, permanent plats i särskilt boende SoL, kost, transport avliden 
 

8 kap. 1 § 2 st. SoL,  
4 kap 1 § och 2 § SoL. 
5 kap, 5 §, 2 st SoL 
5 kap, 7 §, 3 st SoL 
7 kap, 1 §, 2 st SoL 
 

Avgiftshandläggare 
 

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

4 kap 1 § och 2 § SoL. 
9 kap. 1 och 2 §§ SoL 

Enhetschef Vuxenenheten 

 

18.5 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 
 

8 kap. 1 §, 1-2 st SoL 
9 kap. 1 §, 1-2 st SoL 
9 kap. 3 § SoL  
 

Socialchef 

 

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

8 kap. 1 §, 1-2 st SoL 
9 kap. 1 §, 1-2 st SoL 
9 kap. 4 § SoL  
19 § LSS 
 

Enhetschef Barn och Unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Administrativ chef 
 

18.7 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 
 

18.8 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 Biståndsenheten 
 

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 § 
smittskyddslagen 
(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 

20.5 Yttrande till försvarsmakten, efter samtycke från den enskilde  Hemvärnsförordningen 
(1997:146) 

Områdeschef Myndighet 
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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 
 
Biståndsbeslut inom Biståndsenheten 
Biståndsbeslut inom Barn och Unga 
 
Biståndsbeslut inom Vuxenenheten 

 

37 § FL 
38 § FL  

 
 
Socialnämnden 
Ordförande enligt jourlista  
 
Delegat i det ursprungliga beslutet, efter 
samråd med överordnad chef 

 

21.2 Beslut i fråga om att överklagande kommit in i rätt tid samt avvisande av överklagande som 
kommit in för sent 
 
Biståndsbeslut inom Biståndsenheten 
Biståndsbeslut inom Barn och Unga 
 
Biståndsbeslut inom Vuxenenheten 

 

45 § FL  
 
 
Socialnämnden 
Ordförande enligt jourlista  
 
Delegat i det ursprungliga beslutet, efter 
samråd med 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 
 
Biståndsbeslut inom Biståndsenheten 
Biståndsbeslut inom Barn och Unga 
 
Biståndsbeslut inom Vuxenenheten 

 

  
 
Socialnämnden 
Ordförande enligt jourlista  
 
Delegat i det ursprungliga beslutet, efter 
samråd med 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 handläggare 
eller enhetschef 
 
Biståndsbeslut inom Biståndsenheten 
Biståndsbeslut inom Barn och Unga 
 
Biståndsbeslut inom Vuxenenheten 
 
 

 

16 kap. 3 § SoL  
 
 
 
Socialnämnden 
Ordförande enligt jourlista  
 
Delegat i det ursprungliga beslutet, efter 
samråd med överordnad chef 



 § 18 Revidering av socialnämndens delegationsordning 2022 - SN-2022/64-1 Revidering av socialnämndens delegationsordning 2022 : Förslag på reviderad Delegationsordning SN 2022 64

49 

 

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 Biståndsenheten 
 
 

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 Biståndsenheten 
 
 

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 Biståndsenheten 
 
 

22.4 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 
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23. LEX SARAH 
 

 
 
 

 
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 socionom 

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 
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24. HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, LEX MARIA 
 

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

24.1 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 
 

4 § 1 st. 3 p HSL  Medicinskt ansvarig sjuksköterska, 
Medicinskt ansvarig för rehabilitering 

24.2 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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25. DÖDSBOÄRENDEN 
 

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

25.1 Beslut i fråga om att göra dödsboanmälan till 
Skatteverket. 
 

20 kap. 8a § ÄB 
 

Avgiftshandläggare 

25.2 Beslut i fråga om provisorisk förvaltning. 18 kap. 2 § ÄB Avgiftshandläggare 

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

18 kap. 1 § ÄB Avgiftshandläggare 

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

18 kap. 1 § ÄB Avgiftshandläggare 

25.5 Beslut i fråga om att överlämna förvaltning och avveckling till god man för 
bortavarande 
 

18 kap. 1 § ÄB Avgiftshandläggare 

25.6 Beslut i fråga om att föranstalta om bouppteckning 
 

20 kap. 2 §, 2 st. 
ÄB 
 

Avgiftshandläggare 

25.7 Beslut i fråga om att förvalta och avveckla dödsboet 

 

 Avgiftshandläggare 

25.8 Beslut i fråga om att ordna med gravsättning 

 

5 kap. 2 §  
Begravningslagen 
(1990:1144) 
 

Avgiftshandläggare 

 
 
 

Bilaga 
 
Förordnande av beslutanderätt enligt LVU och LVM (så kallad kompletterande beslutanderätt) SN-2021/201 
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Ändringar i revideringsförslag av Socialnämndens delegationsordning SN-2022/64 
 
I dokumentet presenteras hur de förändringar som föreslås i delegationsordningen från SN-2021/265 till SN-2022/64. Förändringar föreslås i kapitel 4, 5, 6, 7, 
9 och 21. Presenteras kapitelvis, först med utdrag ur nuvarande delegationsordning och därefter föreslagna formuleringar och delegater. 
 

Nuvarande delegationsordning SN-2021/265, kapitel 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 Biståndsenheten 
 
Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 
 
Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 
 

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 
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Föreslagen delegationsordning SN 2022-64, kapitel 4 Handläggning – övriga ärenden 
 
4.1 och 4.5 slås ihop till ny 4.1, då det till vissa delar var likvärdiga. Ökar tydligheten i delegationsordningen. Nummerordningen i kapitel 4 ändras därmed från 
4.5. 
 

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 
 
 
 
Beslut om att inledd utredning ska läggas ned vid återtagen ansökan eller avliden 
sökande 
 

11 kap. 1 § SoL 
 

 
 
Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenhetenen 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 
Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 
 
Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 
 
Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 
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Nuvarande delegationsordning SN-2021/265, kapitel 5 Ekonomiskt bistånd 
 

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 
 

 

 

Föreslagen delegationsordning SN 2022-64, kapitel 5 Ekonomiskt bistånd 
 
5.1 utökas med ”Beslut om att inledd utredning gällande ekonomiskt bistånd ska avslutas utan åtgärd” som finns i 4.1, med socialsekreterare som delegat, då 
det för ekonomiskt bistånd behöver vara samma delegat som beslutar om ansökt ekonomiskt bistånd och beslut om att avsluta utredningen utifrån ansökan.  

 
5.1 Beslut i fråga om försörjningsstöd samt ekonomiskt bistånd till livsföring i  

övrigt, enligt norm och kommunala riktlinjer. 
 
Beslut om att inledd utredning gällande ekonomiskt bistånd ska avslutas utan åtgärd 
 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare Vuxenenheten 
 
 

 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
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Nuvarande delegationsordning SN-2021/265, kapitel 6 Lagen om mottagande av asylsökande m.fl. 
  
 

6.1 Beslut i fråga om dagersättning.                                                    17 § LMA               Enhetschef Vuxenenheten 
 

 

 

Föreslagen delegationsordning SN 2022-64, kapitel 6 Lagen om mottagande av asylsökande m.fl. 
 
6.1 föreslås att delegat ändras från enhetschef till socialsekreterare. När det infördes att socialtjänstens skulle handlägga och utbetala LMA-ersättning (71:-/d) 
bedömdes att det i början var rimligt att delegat var enhetschef. Efter flera år med hanteringen har enheten väl fungerande rutiner för hanteringen och det är 
rimligt att ändra delegat till socialsekreterare, som är delegat för beslut om ekonomiskt bistånd enligt SoL. 

 
6.1 Beslut i fråga om dagersättning.                                                    17 § LMA               Socialsekreterare Vuxenenheten 
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Nuvarande delegationsordning SN-2021/265, kapitel 7 öppenvård individ och familjeomsorg 
 

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

- 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 
Enhetschef Vuxenenheten 

7.3 Beslut i fråga om bistånd i form av kontaktperson vuxna 
 

4 kap. 1 § SoL  
 

Enhetschef Vuxenenheten 

7.11 Beslut i fråga om bistånd i form av boendestöd 
 

4 kap. 1 § SoL Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 

Föreslagen delegationsordning SN 2022-64, kapitel 7 öppenvård individ och familjeomsorg 
7.1 och 7.11 slås ihop till ny 7.1 och omformuleras. Tydliggör att boendestöd är öppenvård. Delegat ändras inte, med undantag av att delegat för boendestöd 
inom vuxenenheten ändras till socialsekreterare istället för enhetschef. Detta utifrån ändring i organisation där handläggning av socialpsykiatri har flyttats från 
Biståndsenheten till Vuxenenheten. Delegat i Biståndsenheten för boendestödsinsats är biståndshandläggare.  
 

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

- inom kommunens egna verksamhet Råd och Stöd 
 
 

- inom kommunens egna verksamhet för boendestöd  
 
 

- extern öppenvård  

4 kap. 1 § SoL 
 

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

 
7.2 och 7.3 slås ihop till ny 7.2. Efter 7.2 blir det ny numrering i resten av kapitlet 

7.2 Beslut i fråga om bistånd i form av kontaktperson/kontaktfamilj 4 kap. 1 § SoL  
 

Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
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Nuvarande delegationsordning SN-2021/265, kapitel 9 Placering och boende vuxna, individ och familjeomsorg 
 

9.2 Beslut i fråga om bistånd i form av placering på stödboende 
 

- med planerad vård upp till och med fyra månader, 
 

- intern regi 
 

- externt extern regi 
 

- därutöver 
 

- intern regi 
 

- externt regi 

4 kap. 1 § SoL 
 
 

 
 
 
Enhetschef Vuxenenheten 
 
Områdeschef Myndighet 
 
Områdeschef Myndighet 
 
 
Områdeschef Myndighet 
 
 
Beslut fattas av Socialnämndens  
individutskott 

 

Föreslagen delegationsordning SN 2022-64, kapitel 9 Placering och boende vuxna individ- och familjeomsorg 
9.2 omformulerar och görs språkliga justeringar för ökad tydlighet. 

 
9.2 Beslut i fråga om bistånd i form av placering i stödboende 

 
- med planerad vård upp till och med fyra månader intern regi 

 
- med planerad vård upp till och med fyra månader extern regi 

 
- därutöver, intern regi 

 
- därutöver, extern regi 

4 kap. 1 § SoL 
 
 

 
 
Enhetschef Vuxenenheten 
 
Områdeschef Myndighet 
 
Områdeschef Myndighet 
 
Socialnämndens individutskott 

Nuvarande delegationsordning SN-2021/265, kapitel 21 Överklaganden 
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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 handläggare eller enhetschef. 
 

16 kap. 3 § SoL När delegat fattat det ursprungliga 
beslutet, får delegaten även besluta 
om överklagande av domstolens 
beslut/dom. 
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Föreslagen delegationsordning SN 2022-64, kapitel 21 Överklaganden 
21.1, 21.2, 21.4 och 21.5 delegat ändras till socialnämnden och ordförande enligt jourlista för Biståndsenheten och Barn och Unga.   

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

 
Biståndsbeslut inom Biståndsenheten 
Biståndsbeslut inom Barn och Unga 
 
Biståndsbeslut inom Vuxenenheten 
 

37 § FL 
38 § FL  

 
 
Socialnämnden 
Ordförande enligt jourlista  
 
Delegat i det ursprungliga beslutet, efter 
samråd med överordnad chef 

21.2 Beslut i fråga om att överklagande kommit in i rätt tid samt avvisande av  
överklagande som kommit in för sent. 
 
Biståndsbeslut inom Biståndsenheten 
Biståndsbeslut inom Barn och Unga 
 
Biståndsbeslut inom Vuxenenheten 
 
 

45 § FL  
 
 
Socialnämnden 
Ordförande enligt jourlista  
 
Delegat i det ursprungliga beslutet, efter 
samråd med 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. 
 
Biståndsbeslut inom Biståndsenheten 
Biståndsbeslut inom Barn och Unga 
 
Biståndsbeslut inom Vuxenenheten 
 
 

  
 
 
Socialnämnden 
Ordförande enligt jourlista  
 
Delegat i det ursprungliga beslutet, efter 
samråd med 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 
handläggare eller enhetschef. 
 
Biståndsbeslut inom Biståndsenheten 
Biståndsbeslut inom Barn och Unga 
 
Biståndsbeslut inom Vuxenenheten 
 
 

16 kap. 3 § SoL  
 
 
 
Socialnämnden 
Ordförande enligt jourlista  
 
Delegat i det ursprungliga beslutet, efter 
samråd med överordnad chef 
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Nuvarande delegationsordning SN-2021/265, kapitel 24 Hälso- och sjukvård, lex Maria 
Vid en tidigare revidering då lagrumshänvisning uppdaterades har 24.3 och 24.4 lagts till istället för att ändra lagrumshänvisning i 24.1.  

  
 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

24.1 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 

24.2 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 

24.3 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 
 

4 § 1 st. 3 p HSL Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska, Medicinskt 
ansvarig för rehabilitering 

24.4 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 

Föreslagen delegationsordning SN 2022-64, kapitel 24 Hälso- och sjukvård, lex Maria 
 

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

24.1 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 
 

4 § 1 st. 3 p HSL Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska, Medicinskt 
ansvarig för rehabilitering 

24.2 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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Handläggare 
Susanne Ahlman 

Tjänsteskrivelse 
2022-02-23 

Diarienummer 
SN-2022/46 

   

 

Socialnämnden 

Patientsäkerhetsberättelse för 2021 

 

Förslag till beslut 

att anta Patientsäkerhetsberättelse för 2021 

 

Sammanfattning av ärendet 

Patientsäkerhetsberättelsen för verksamheter i egen regi, Attendo hemtjänst och S:t Maria 
gruppbostad beskriver det systematiska patientsäkerhetsarbetet under 2021 och redovisar 
registrerade avvikelser och inkomna klagomål med dess åtgärder. Mål satta för 2021 och 
framåt utvärderas och kommande mål och strategier för 2022 och framåt redovisas.  
 
Strategin om digitalt verktyg för signering innebar en 56% förbättring på Estrids gård 
gällande uteblivna läkemedelsdoser men det kvarstår arbete för att nå det övergripande 
målet för alla verksamheter totalt. Två av de tre målen inom rehabiliteringsområdet, träning 
på distans och spårbarhet av hjälpmedel utifrån ny lagstiftning uppnåddes helt. En Lex Maria 
anmälan gjordes under året. 
Fortsatta strategier handlar bland annat om förbättrat teamarbete, kompetenslab, fortsatta 
egenkontroller av följsamhet till basal hygien och klädregler och specifik utbildning för 
lyftlicens. 
 
Ledningen för hälso- och sjukvården avser också att under 2022 påbörja ett mer metodiskt 
arbete för patientsäkerheten bland annat med analysverktyg för patientsäkerhet i 
kommunerna utifrån den nationella handlingsplanen för patientsäkerhet. 
 
Bakgrund 
Enligt patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659) ska vårdgivare årligen dokumentera sitt 
patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse. Berättelsen ska finnas tillgänglig för 
den som vill ta del av den.  
 
Patientsäkerhetsberättelsen är också en del av det ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete som vårdgivaren är skyldig att inrätta (SOSFS 2011:9).  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Förslag till beslut innebär inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Förslag till beslut innebär inga konsekvenser för barn. 
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-02-23  
Patientsäkerhetsberättelse för 2021 
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Beslutet ska skickas till 

Verksamhetschef för hälso- och sjukvård 

Områdeschef utförare 

Enhetschef Hemtjänst egen regi 

Enhetschef Estrids gård 

Verksamhetschef Attendo hemtjänst 

Föreståndare S:t Maria gruppboende 

Chef Kvalitet och utveckling 

 

 
 

Catrin Josephson 

Socialchef/Verksamhetschef enligt HSL
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Förslag till beslut är på övergripande strategisk nivå och utvecklingsområden tjänar till att 
förbättra patientsäkerheten inom ramen för hälso- och sjukvårdens befintliga ansvarsområde. 

 

 

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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Patientsäkerhetsberättelse 

för Socialnämnden 

2021 
 

 

  
 

 

 

 

 

 
 
SN-2022/46 
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Medicinskt ansvarig för rehabilitering 
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Inledning 

PSL 2010:659, SOSFS 2011:9 7 kap. 3 § 

Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Syftet 

med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt redovisa strategier, mål och resultat av 

arbetet med att förbättra patientsäkerheten. 

 

Denna patientsäkerhetsberättelse beskriver det systematiska förbättringsarbetet inom egen 

regi av hemtjänst, särskilt boende, serviceboende, personlig assistans samt Attendo hemtjänst 

och S:t Maria gruppboende. Utförare på särskilt boende och gruppbostäder i avtal med 

kommunen redovisar sina egna patientsäkerhetsberättelser. 

 
Källa:  

Socialstyrelsen ”Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 

2020–2024” 
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SAMMANFATTNING 

 

Strategier för ökad patientsäkerhet har under 2021 varit förbättrad teamsamverkan, ökat 

lärande, öka de individuella riskbedömningarna för trycksår, fall, nutrition och munhälsa, 

utvecklat fallpreventivt arbete, träning på distans, ökad kvalitet på och omfattning av 

egenkontroll för basal hygien och länsgemensamt utvecklingsarbete för en effektiv och nära 

vård. Vid utvärdering av målen framkommer att mål för träning på distans med digitalt stöd 

har uppnåtts och övriga mål kvarstår för 2022 och framåt.  

Under 2021 präglades samverkan fortsättningsvis av pandemifrågor men flera 

länsövergripandeprojekt kunde åter intensifieras, bland annat effektiv och nära vård samt byte 

av kommunikationsverktyg för kommunicering gällande utskrivningsklara patienter från 

slutenvård. En hjälpmedelsutredning genomfördes i Uppsala län i samarbete mellan länets 

kommuner och regionen.  

I samarbete med Vårdhygien upprättades en övergripande handlingsplan för förebyggande av 

smittspridning och vårdrelaterade sjukdomar som fastställdes av socialnämnden. 

Verksamheterna pratar öppet om risker som kan påverka patientsäkerheten. Personal ska ha 

god förståelse för värdet av att rapportera avvikelser. Ledningen ser ett behov av att jobba 

med avvikelser på ett annat sätt framöver och använda både teoretiska och praktiska metoder 

för inlärning. Under 2022 planeras ett tätare ledningssamarbete mellan samverkande enheter 

och forum avsatt för ändamålen både tvärprofessionellt och professionsindelat. 

Totalt antal registrerade avvikelser minskade med 19% jämfört med 2020. Förbättringen ses 

främst gällande uteblivna läkemedelsdoser och bristande eller utebliven behandling/träning. 

Utöver detta inkom 14 avvikelser från regionen till Estrids gård och Hemvård som gällde 

provtagningsrutiner, id märkning och remisshantering samt sjuksköterskas bedömning. Under 

året inträffade ett få allvarliga händelser, varav en bedömdes som Lex Maria. Vid utredning 

av fallincidenter framkom att balanssvårigheter och svårigheter att motta instruktioner för 

förebyggande av fall relaterat till kognitiv svikt, var de vanligaste bakomliggande orsakerna 

till fall.  

Den totala följsamheten till basala hygienrutiner ökade med 25% jämfört med 2020. Snittet 

för 2021 hamnar på 75% följsamhet. Estrids gård lyckades dock nå målet 100% följsamhet 

under juli månad, mitt i sommarperioden. 

 

Sex klagomål inkom vilka resulterade bland annat i åtgärder om utbildningsinsats i palliativ 

vård och uppdatering av rutiner.    

I det fortsatta arbetet avser hälso- och sjukvårdsledningen arbeta mer metodiskt med hjälp av 

olika verktyg för patientsäkerhetsarbetet, kompetens- och teamutveckling, fortsatta 

egenkontroller för följsamhet till basal hygien och ett utvecklat fallpreventivt arbete samt 

individuella riskbedömningar.  
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GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SÄKER 

VÅRD 

Engagerad ledning och tydlig styrning  

En grundläggande förutsättning för en säker vård är en engagerad och 

kompetent ledning och tydlig styrning av hälso- och sjukvården på alla 

nivåer.  

Övergripande mål och strategier 2021 

PSL 2010:659, 3 kap. 1 §, SOSFS 2011:9, 3 kap. 1-3 § 

 

Vård och omsorgskontoret hade följande mål och strategier för 2021 och framåt: 

 Brukaren ska få bästa möjliga utredning och åtgärder utifrån sitt vårdbehov. 

 Alla medarbetare ska klara utbildning för lyftlicens och därmed erhålla licensen. 

 100 % följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler.  

 Minska uteblivna läkemedelsdoser till högst 10 % av avvikelsehanteringen. 

 Möjliggöra bevarande av fysiska funktioner vid nedsatt gångförmåga. 

 Effektiv och nära vård tillsammans med regionen. 

Detta ska uppnås bland annat genom förbättrad teamsamverkan, ökat lärande, öka de 

individuella riskbedömningarna för trycksår, fall, nutrition och munhälsa, utvecklat 

fallpreventivt arbete, träning på distans, ökad kvalitet på och omfattning av egenkontroll för 

basal hygien och länsgemensamt utvecklingsarbete. 

Resultat för 2021, se bilaga 2. 

Organisation och ansvar 

PSL 2010:659, 3 kap. 1 § och 9 §, SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 § p 1 

 

Verksamhetschef för hälso- och sjukvård, MAS och MAR har gemensamt forum för 

övergripande strategiska ledningsfrågor för patientsäkerheten.  

Verksamhetschef, MAS, MAR, områdeschef och enhetschefer för hälso- och sjukvård i egen 

regi har gemensamt forum för strategiska frågor på verksamhetsnivå. 

MAS och MAR har motsvarande forum i relevanta delar med externa LOV utförare och 

extern utförare av gruppbostad inom LSS där kommunen har hälso- och sjukvårdsansvaret. 

2021 har fokuserat på följande ämnesområden; 

 Covid 19. 

 Mål och strategier för året. 

 En anmälning enligt Lex Maria. 

 Lagar och föreskrifter, nyheter, riktlinjer. 

 Effektiv och nära vård. 

 Diskussion om planering för användande av patientsäkerhetsverktyg. 

 

MAS och MAR samverkar månatligen med leg. personal utifrån arbete med processer och 

rutiner och behov av informationsöverföring kring lagstiftning, föreskrifter och riktlinjer i 

samverkan med regionen med mera.  
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Samverkan för att förebygga vårdskador 

SOSFS 2011:9 4 kap. 6 § och 7 kap. 2 § p 3 

 

Förutom den interna samverkan förekommer ett intensivt samverkande mellan kommuner och 

regionen i länet. Under 2021 präglades samverkan fortsättningsvis av pandemifrågor men 

flera länsövergripandeprojekt kunde åter intensifieras, bland annat Effektiv och nära vård 

samt byte av kommunikationsverktyg för kommunicering gällande utskrivningsklara patienter 

från slutenvård.  

I samarbete med Vårdhygien upprättades handlingsplan för förebyggande av smittspridning 

och vårdrelaterade sjukdomar som fastställdes av socialnämnden. 

Inom dokumentstyrningen ViS1 regleras ett flertal områden i syfte att förebygga vårdskador 

bland annat avvikelser i samverkan. MAS och MAR deltar i framtagande av ViS dokument. 

Hjälpmedelshantering sker i samverkan i länet och genom avtal med HUL2 för att säkerställa 

hjälpmedelshanteringens kvalitet och säkerhet . 

 

Lokal samverkan 

Lokal tjänsteledning närvård - Vård och omsorg, skola, primärvård, habilitering och psykiatri 

Samverkansmöten mellan rehab och specialistansluten palliativ vård respektive habiliteringen. 

 

Länsövergripande forum 2021 

Patientsäkerhetsgruppen 

Nära vård och hälsa, vårdhygien, smittskydd och kommunernas MAS:ar 

Länsstyrelsens materielgrupp skyddsutrustning covid19 

HSVO3 Uppsala län – socialchefer (socialchef Knivsta tillika verksamhetschef enligt HSL4) 

och regionen 

Lokalredaktörer - referensgrupp VIS dokument 

RSSL5 covid19  

Effektiv och nära vård projektgrupper 

Inkontinensråd 

GAP UL6 – utskrivningsprocessen 

Cosmic Link7 införande 

Tekniska hjälpmedel 

Nätverk hjälpmedelsansvariga 

MASMAR nätverket 

Lokalt program område rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin 

                                                      
1 Vård i samverkan i Uppsala län 
2 Hjälpmedel i Uppsala län 
3 Hälso- och sjukvård och vård och omsorg i samverkan i Uppsala län 
4 Hälso- och sjukvårdslag 
5 Regional särskild sjukvårdsledning 
6 Gemensam analys och processgrupp i Uppsala län 
7 Kommunikationsverktyg i samverkan för utskrivningsklara patienter 
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Samverkan vid utbildningsinsatser 

Hygienombudsutbildningar 

Palliativa ombudsutbildningar 

Förskrivarutbildningar för hjälpmedelshantering 

Inkontinens och förskrivning av produkter 

 

Informationssäkerhet 

HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1 § 

 

Uppföljningar av informationssäkerheten av större betydelse 

Uppföljningar gjordes av vårt externa skydd efter 2020 års penetrationstester och de 

sårbarheter som där blev identifierade, däribland kommunens VPN-lösning.  

Riskanalyser som har gjorts 

Det har skett riskanalyser och uppdateringar av centrala programvaror inte minst utifrån den 

ökade hotbilden och incidenter riktade mot olika sårbarheter i digitala plattformar.  

Åtgärder som har vidtagits för förbättring av informationssäkerheten 

Möjliggjort säkra digitala möten genom kommunikationsverktyg för samhällsviktiga 

funktioner. 

Utvärdering av skydd mot olovlig åtkomst till datornätverk och informationssystem 

Behörighetsstyrning i verksamhetssystem inkluderat journalhanteringen. 

Granskning av hälso- och sjukvårdens journalföring 

Journalföringen granskas löpande i samband med utredningar av avvikelser och Lex Maria. I 

samband med detta har jourorganisationen uppmärksammats på nödvändiga förbättringar. 

Någon specifik granskning därutöver har inte skett under året. 

En god säkerhetskultur  

En grundläggande förutsättning för en säker vård är en god 

säkerhetskultur. Organisationen ger då förutsättningar för en kultur som 

främjar säkerhet.  

 

Berättelse från Estrids gård: 

 

”Ledningen skapar förutsättningar för hög kvalitet och säkerhet och prioriterar och hanterar 

säkerhetsfrågor på alla nivåer i verksamheten. Vi pratar öppet om risker som kan påverka 

säkerheten i verksamheten.  Personal ska ha god förståelse för värdet av att rapportera 

avvikelser... Enhetschef har det övergripande ansvaret för att utreda och avsluta avvikelserna 

och slutligen återkopplar enhetschefen avvikelserna till personalen på APT så att syftet med 

hela avvikelsehanteringen uppfylls. Vi har ett arbetsklimat där vi vågar fråga och ifrågasätta.”  

 

Berättelse från hemtjänst och enheten för hemsjukvård och rehabilitering: 

”Ledningen har ett viktigt ansvar att arbeta för att skapa förutsättningar för en säker vård och 

god säkerhetskultur inom verksamheten, där alla medarbetare har en viktig roll oavsett 
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profession. Omorganisering av enheterna hemtjänst, hemsjukvård och rehabilitering har skett 

under tredje kvartalet 2021 för att skapa förutsättningar för ledningen att arbeta mer aktivt 

med patientsäkerheten.  

Verksamheterna pratar öppet om risker som kan påverka säkerheten och ser ett behov av att 

jobba med avvikelser på ett annat sätt framöver och använda både teoretiska och praktiska 

metoder för inlärning. Det är ett arbete som kommer att påbörjas under 2022. Det har tydligt 

framgått i medarbetardialoger att behovet av olika metoder vid inlärning är efterfrågat då det 

varierar för personal vilken metod som är mest fördelaktig för var och en av medarbetarna, 

samt att det även öppnar upp för diskussioner när man använder olika metoder vid inlärning  

Vi arbetar för att det ska vara ett öppet arbetsklimat där personalen tryggt kan rapportera, 

diskutera och ställa frågor om patientsäkerhet. Under 2022 planeras ett tätare 

ledningssamarbete mellan samverkande enheter och forum avsatt för ändamålen både 

tvärprofessionellt och professionsindelat.” 

I det fortsatta arbetet avser hälso- och sjukvårdsledningen arbeta mer metodiskt med hjälp av 

olika verktyg för patientsäkerhetsarbetet. Se mål och strategier för kommande år sidan 19. 

 

Adekvat kunskap och kompetens 

En grundläggande förutsättning för en säker vård är att det finns 

tillräckligt med personal som har adekvat kompetens och goda 

förutsättningar för att utföra sitt arbete.  

 

Undersköterskor anställs på tillsvidare tjänster inom hemtjänst egen regi 

och Estrids gård. En sjuksköterska tjänstgör på varje våningsplan på Estrids gård vilket gör att 

varje sjuksköterska har patientansvar för 18 individer. En biträdande chef som är 

sjuksköterska tjänstgör dagtid. Inom enheten för hemsjukvård och rehabilitering har 

sjuksköterskor ett större antal individer de har patientansvar för. Det är relaterat till 

vårdtyngden som i ordinärt boende och LSS generellt är lägre. Inom ordinärt boende och LSS 

har en undersköterska samordningsansvar och avlastar främst sjuksköterskor med viss 

administration. Under hösten påbörjades översyn av bemanningen relaterat till ökad volym 

brukare med hemsjukvårdsbehov och ökad vårdtyngd. 

 

Bemanning av leg personal säkerställs genom användning av timvikarier vid kortare och 

oplanerad frånvaro och bemanningsföretag vid längre frånvaro av ordinarie personal.  

 

Inom hemtjänst används planeringsverktyg för att säkerställa personal med adekvat 

kompetens och delegering för insatserna hos respektive brukare. För schemaplanering av 

hemtjänsten används digital planering där bemanningskrav framgår. Behovet av personal 

varierar utifrån insatser som ska utföras. Vikariebokningen sker också i samma system. 

 

Det finns 10 hygienombud i verksamheterna och webutbildning i basala hygienrutiner 

genomförs för all personal samt repeteras på APT. Enhetschef/biträdandenhetschef på särskilt 

boende informerar och går igenom rutiner och processer med medarbetarna på APT och 

medarbetarna får även ta del av det skriftliga materialet. Vid behov kan arbetsgruppen även 

jobba med materialet i grupp och diskutera hur det påverkar det dagliga arbetet. 

 

Förflyttningsutbildning ges till all nyanställd personal av rehab personalen oavsett utförare. 

Under 2021 genomfördes förflyttningsutbildningar speciellt riktade till sommarvikarier. 
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Demens ABC genomförs på demensavdelning och inom hemtjänst egen regi. Enstaka 

lyftutbildning för lyftlicens genomfördes under 2021. 

Legitimerad personal har under 2021 återupptagit professionsträffar som sker regelbundet. De 

uppmuntras att fortbilda sig, och att själva vara aktiva i sin fortbildning. Vid gemensamt 

uppmärksammat behov kan APT användas för kompetensutveckling.  

Patienten som medskapare  

PSL 2010:659 3 kap. 4 § 

 

En grundläggande förutsättning för en säker vård är patientens och de 

närståendes delaktighet. Vården blir säkrare om patienten är 

välinformerad, deltar aktivt i sin vård och ska så långt som möjligt 

utformas och genomföras i samråd med patienten. Att patienten bemöts med 

respekt skapar tillit och förtroende.  

 

Verksamheterna välkomnar och tar till vara synpunkter som underlag för utveckling och 

förbättring. Blanketten ”Synpunkter och klagomål” finns tillgängligt på särskilt boende och 

lämnas vid inflyttningssamtal.  

Ambitionen hos hemsjukvård och rehabilitering för 2022 är att arbeta mer aktivt med 

synpunktshanteringen för att göra medarbetare mer medvetna hur processen ser ut och vad 

som klassas som synpunkt. Patienten görs delaktig i vård och insatser genom dialog och val 

av insatser där det är möjligt, ex hjälpmedel. Dialog och uppdatering av insatser och status 

sker med patienter vid förändringar i hälsotillstånd och vid medicinsk vårdplanering och med 

anhöriga där patienter önskar deras inblandning. Patienterna erbjuds så långt det är möjligt att 

själva önska när på dagen hembesök lämpligast görs.  

Brukare och närstående informeras alltid om brukare drabbas av vårdskada. 

Ytterligare diskussioner i verksamheterna tillsammans med brukare behövs för att tydliggöra 

hur den enskilde faktiskt kan göras mer delaktig i sin egen vård och behandling. 

AGERA FÖR SÄKER VÅRD 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 2 §, 7 §, 8 §, 7 kap. 2 § p 2, PSL 2010:659, 3 kap. 10 §  

 

Vårdgivaren ska utöva egenkontroll, vilket ska göras med den frekvens och i den omfattning 

som krävs för att vårdgivaren ska kunna säkra verksamhetens kvalitet. Egenkontrollen kan 

innefatta jämförelser av verksamhetens nuvarande resultat med tidigare resultat, i jämförelse 

med andra verksamheter, nationella och regionala uppgifter. 

 

Basal hygien: 

Observationsmätningar och självskattningar av följsamhet till basal hygien och klädregler 

utförs varje månad. Resultat se bilaga 1. 

Nationella kvalitetsindikatorer fall, trycksår, nutrition och munhälsa: 

Uppföljning av arbetet har gjorts där det framgår att verksamheterna inte lyckats utföra 

riskbedömningar i någon större utsträckning. 

Läkemedelshantering: 

Narkotikakontroller och temperaturkontroller. 

Tekniska hjälpmedel: 
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Egenkontroll om att elrullstolar och personlyftar följs upp en gång per år samt lyftselar var 6 

månad. 

Det finns utvecklingspotential när det gäller att utforma fler adekvata egenkontroller till 

respektive arbetsprocess. 

Öka kunskap om inträffade vårdskador  

SOSFS 2011:9 7 kap. 2 § sista stycket, HSLF-FS 2017:40 3 kap. 1 §, PSL 2010:659 3 kap. 3 § 

Genom identifiering, utredning samt mätning av skador och vårdskador 

ökar kunskapen om vad som drabbar patienterna när resultatet av 

vården inte blivit det som avsetts. Kunskap om bakomliggande orsaker 

och konsekvenser för patienterna ger underlag för utformning av åtgärder 

och prioritering av insatser.  

Har vården varit säker  
Genom att registreringskulturen av avvikelser är god inom särskilt bonde och ordinärt boende 

fångas olika typer av allvarlighetsgrader upp (bedöms under utredningsfas). Vid 

allvarlighetsgrad 3-4 ska avvikelsen skickas till MAS och MAR i systemet. Utöver detta görs 

stickprov av MAS och MAR bland inkomna avvikelser som studerar händelsebeskrivningar 

och fångar upp ev. ytterligare allvarliga händelser. 

Under året inträffade ett fåtal allvarliga händelser, varav en bedömdes som Lex Maria.  

En utveckling av orsakssamband har gjorts i avvikelsesystemet, där direkta orsaker och 

bakomliggande orsaker analyseras direkt i verktyget. De bakomliggande orsakerna är de 

orsaker som vi bäst bygger åtgärder på för en varaktig förbättring. 

 

Relevanta riskområden utifrån inträffade händelser är läkemedelshantering (dubbel dos eller 

förväxling samt lugnande läkemedel till sköra äldre), kommunikation, utebliven bedömning 

vid förändrat hälsotillstånd, användande av hjälpmedel och vid vårdövergångar, exempelvis 

vid utskrivning från sjukhus.  

  

Vårdskador eller risker för vårdskador upptäcks som regel i rimlig tid. Det finns också en 

tydlig riktlinje för avvikelser i samverkan med regionen, vilket gör att det till exempel inom 

läkaråtagandet för särskilt boende och korttidsplatser uppmärksammas risker och formaliseras 

avvikelser som diskuteras, utreds, åtgärdas och återkopplas. I överenskommelse med 

vårdcentralen förbättrades interna men också gemensamma rutiner. Utvecklingsområde är att 

ytterligare formalisera dessa lokala samverkansrutiner enligt den dokumentstyrning som finns 

etablerad i länet. 

 

Tillförlitliga och säkra system och processer  

Genom att inkludera systematiskt patientsäkerhetsarbete som en naturlig 

del av verksamhetsutvecklingen kan både de reaktiva och proaktiva 

perspektiven på patientsäkerhet bejakas. Genom att minska oönskade 

variationer stärks patientsäkerheten.  

Hur tillförlitliga är arbetsprocesser och system  

Under året arbetade MAS och MAR med att säkerställa relevanta 

övergripande arbetsprocesser inför publicering och implementering av ledningssystemet 

under 2022. Personal har varit delaktig i utarbetande av process för delegering och digital 

signering för att säkerställa arbetsgången. Rutiner och övriga stöddokument kopplas till 
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respektive process. På Estrids gård tillkom nya enhetsrutiner under 2021 i samband med 

åtgärder relaterade till inträffade avvikelser och Lex Maria. 

 

Det finns behov av att stärka följsamheten till arbetsprocesser. Det pågår kontinuerlig 

uppföljning av exempelvis basal hygien. Rutin för individuella riskbedömningar för trycksår, 

nutrition, fall och munhälsa finns, men verksamheterna har inte lyckats följa den under året 

vilket gör att mål och strategier för patientsäkerheten fortsättningsvis gäller det området vid 

sidan av övriga angivna områden.  

Säker vård här och nu  
Hälso- och sjukvården präglas av ständiga interaktioner mellan 

människor, teknik och organisation. Förutsättningarna för säkerhet 

förändras snabbt och det är viktigt att agera på störningar i närtid.  

Är vården säker idag?  

Verksamheterna har en god försörjning av det material som krävs för 

vården av brukare. Tillgången till skyddsutrustning relaterat till Covid19 har 

varit mycket god under året. Hjälpmedel finns i tillräcklig utsträckning med viss fördröjning 

av leveranser p g a förseningar i lervaranskedjan på grund av pandemin. 

 

En befarad störning i uthålligheten på särskilt boende har varit bristen på kontinuitet av 

sjuksköterskor på Estrids gård. En analys har gjorts av verksamheten och en intensiv 

rekrytering har pågått under året. Två andra faktorer var införandet av nytt journalsystem 

inklusive ICF struktur och KVÅ och system för digital signering av läkemedel och ordinerade 

insatser från leg. personal samt delegering. Dessa båda infördes under våren med en och en 

halv månad mellan dem. Vid analys framkom att de båda sistnämnda inte påverkade 

sjuksköterskesituationen. 

 

Under hösten tillsattes ny enhetschefstjänst för hemsjukvård i ordinärt boende. Syftet var att 

stärka hälso- och sjukvårdens ledning inom tidigare hemvårdsorganisering. Under hösten 

konstaterades att enheten för hemsjukvård och rehabilitering stördes av överbelastning på 

sjuksköterskesidan varav planering påbörjades för att utöka antalet sjuksköterska. Se även sid 8. 

 

Vid analys konstaterar vi att kontinuitet och teamsamverkan inte fungerar optimalt och 

behöver därför fortsätta att utvecklas. 

Riskhantering  

SOSFS 2011:9, 5 kap. 1 §, 7 kap. 2 § p 4 

 

Vårdgivare ska fortlöpande bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa 

som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet. För varje sådan händelse ska vårdgivare 

uppskatta sannolikheten för att händelsen inträffar, och bedöma vilka negativa konsekvenser 

som skulle kunna bli följden av händelsen.  

 

De kända generella riskerna för vårdskador i samband med vård och omsorgsarbete hanteras 

genom att bygga fungerande processer och rutiner med syfte att den enskilde individen inte 

ska riskeras vårdskada. Ett kommande arbete är att utveckla arbetet med riskbedömningar i 

anslutning till processerna i ledningssystemet.  

I samband med avvikelsehantering bedöms allvarlighetsgrad och sannolikhet för upprepande i 

det enskilda fallet, så även vid hantering av avvikelser i samverkan med regionen. 
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Individuella riskbedömningar enligt nationella kvalitetsindikatorer, nutrition, fall, trycksår och 

munhälsa, ger ytterligare fokus på särskilda riskområden i vården av äldre.  

Under 2021 arbetades intensivt med riskerna för smittspridning i samverkan med regionen 

utan att någon specifik metod användes. De generella riskerna åtgärdades enligt rutiner från 

Vårdhygien och Smittskydd i länet. 

Stärka analys, lärande och utveckling  

Analys och lärande av erfarenheter är en del av det fortlöpande arbetet 

inom hälso- och sjukvården. När resultaten används för att förstå vad 

som bidrar till säkerhet, hållbarhet, önskvärd flexibilitet och goda 

resultat, kan verksamheten utvecklas så att kvaliteten och säkerheten 

ökar och risken för vårdskador minskar.  

Avvikelser 

PSL 2010:659, 6 kap. 4 §, SOSFS 2011:9 5 kap. 5 §, 7 kap. 2 § p 5 

Verksamheterna rapporterar avvikelser i aktuellt verksamhetssystem. Det finns en god 

rapporteringskultur inom Vård och omsorgskontoret. Enstaka verksamheter behöver dock 

stärka sin rapportering. S:t Maria, personlig assistans, Tegelparken och Attendo hemtjänst har 

mycket små volymer avvikelser. Vad som här dock börjat registreras är fallincidenter inom 

hemtjänst Attendo (sex stycken) samt att personlig assistans registrerat några uteblivna 

läkemedelsdoser och sex fallincidenter. Registrerade avvikelser minskade dock totalt med 

19%. 

  

 
Diagram 1.   
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Diagram 2. 

 

Antal fallincidenter minskade marginellt (åtta färre än 2020). I hemtjänsten minskade 

registreringar av fall medans de ökade på Estrids gård. Ökningen på Estrids gård är mest 

relaterad till demensenheten enligt verksamheten. Detta kan i sin tur relateras till att personer 

med demens har nedsatt kognitiv funktion8 som är en av de mest förekommande 

bakomliggande orsakerna till att förebyggande av fall är speciellt utmanande inom 

demensenheter. 

 

 
 

Diagram 3. Mest förekommande bakomliggande orsaker till fall enligt verksamheterna 
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Diagram 4.  

 

 
Diagram 5.  

  

Utifrån antalet registrerade avvikelser har brister i behandling eller träning förbättrats.  Här är 

det fortsatt viktigt att minska avvikelserna då träning är viktig i det fallförebyggande arbetet.  

 

Att hitta tydligare arbetssätt för att jobba fallförebyggande är ett prioriterat område. 

Arbetsmodell behöver tas fram med stöd av rutiner och processer.  
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Diagram 6. Uteblivna doser efter införande av digital signering 25 maj 2021  

 

 

Åtta avvikelser om utebliven dos inträffade under juli-december inom Estrids gård vilket är en 

mycket stor förbättring jämfört med tidigare år. Denna förbättring kan tillskrivas införandet av 

den digitala signeringen och personalens uthållighet gällande inlärning av nya system under 

året. Den totala minskningen av utebliven dos på Estrids gård blev 56% under 2021.  

 

Uteblivna doser utgör nu 55% av alla läkemedelsavvikelser och 23% av all 

avvikelsehantering inklusive fallincidenter. Det finns förbättringsbehov för att nå målet om att 

de ska utgöra 10% av all avvikelsehantering. 

 

 
Diagram 7. 

 

Antalet avvikelser från Knivsta vårdcentral ökade och handlade främst om 

provtagningsrutiner. Ambulans och akutmottagning skickade avvikelser om bristande id 

märkning av brukare och uteblivna akutremisser. I ett par av avvikelserna anges bristande 

eller utebliven bedömning från sjuksköterska. 
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Provtagningsrutiner diskuterades i samråd med vårdcentralen och bättre rutiner för 

akutremisser och id märkning under främst jourtid klargjordes. Rutiner för dagsjuksköterskor 

följs upp under 2022. 

 

Under perioden för regionens vaccination med dos 3 mot Covid19 uppmärksammades att en 

brukare på korttidsplats fick en extra dos av säsongsinfluensavaccin på regionens 

vaccinationsplats i Knivsta. Brukaren fick inga komplikationer. Avvikelse skickades för att 

uppmärksamma regionen på felhanteringen. 

 

Lex Maria 

En Lex Maria anmälan gjordes efter att en brukare med demens fått lugnande läkemedel med 

för täta intervall och att dygnsdosen överskreds. Brukaren råkade i sammanhanget ut för en 

fallincident men inga skador uppkom. 

I samband med Lex Maria förankrades händelsen i berörd organisation för ett gemensamt 

lärande bland berörda sjuksköterskor. För vård och omsorgspersonal och sjuksköterskor 

planerades utbildning under 2022 i personcentrerad vård och handledning i syfte att öka 

kompetensen för att förebygga och bemöta oro och sömnsvårigheter på demensavdelning. 

Klagomål och synpunkter 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §, 3 a § och 6 §, 7 kap. 2 § p 6 

Inkomna klagomål utreds på enhetsnivå. De kommuniceras på ledningsmöten samt på APT. 

MAS och MAR tar del av inkomna klagomål och återkopplar till respektive enhet vid behov 

och är i vissa fall behjälplig i utredningsprocessen.  

Område Antal Åtgärder 

Kompetens 1 Utbildningsinsats palliativ 

vård 

Delegering 1 Planeringsinsats 

Kommunikation mellan 

vårdgivare - 

specialistansluten 

hemsjukvård 

(1) Pågående arbete i länet om 

utveckling och förbättring av 

samverkan kring palliativ 

vård 

Uppdatering av rutiner och 

tillhörande listor 

1 Sortering och systematisk 

uppdatering 

Teknikproblem  1 Reservtelefon i 

verksamheten med aktuella 

system inlagda 

Läkemedelshantering 1 Problem ej orsakat av 

verksamheten  

Fallrisk tillsyn 1 Pågående utredning 

 

Summa inkomna klagomål 6  

 

Tabell 1. Inkomna klagomål 2021 där parentes anger att det är en del av ett annat angivet 

klagomål 
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Ökad riskmedvetenhet och beredskap  

Alla delar av vården behöver planera för en hälso- och sjukvård som 

flexibelt kan anpassas till kortsiktigt eller långsiktigt förändrade 

förhållanden med bibehållen funktionalitet, även under oväntade 

förhållanden. I patientsäkerhetssammanhang beskrivs detta som 

resiliens.  

Patientsäkerhet i framtiden 

Vi bedömer att vi kan arbeta mer patientsäkert i framtiden genom kompetensutveckling. Den 

största enskilda åtgärden för detta är uppbyggnaden av kompetenslab inom Vård och 

omsorgskontoret. Kompetenslab ska, utifrån analys av faktiska händelser och registrerade  

avvikelser samt synpunkter och klagomål, innehålla scenarios ur vardagen för vård och 

omsorgspersonal samt leg. personal att öva på. Scenarios fokuserar inte på det tekniska 

handhavandet utan kommunikation och samarbete, följsamhet till rutiner samt etik och 

bemötande. 

 

Ett oväntat förhållande är covid19 pandemin som startade 2020. Många lärdomar har dragits. 

Arbetet behöver formellt utvärderas och dokumenteras för att tjäna som beredskap inför nya 

oväntade förhållanden.  

 

Kontinuitetsbrist av sjuksköterskor har försvårat utvecklingen av patientsäkerhetsarbetet 

under de senaste tre åren generellt och i berörda verksamheter. Under 2021 drabbades Estrids 

gård extra hårt vilket skapat fördröjningseffekter som konsekvens för exempelvis individuella 

riskbedömningar och infektionsregistrering. Det finns prioriteringsordningar för leg. personal 

att tillämpa vid oförutsedda eller planerade störningar. 
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MÅL, STRATEGIER OCH UTMANINGAR FÖR KOMMANDE ÅR 

HSL ledningen har beslutat om följande mål och strategier för 2022 och framåt. Vi har insikt 

om att måluppfyllelse tar olika lång tid och att det är viktigt att tänka långsiktigt och att ha 

uthållighet. Vissa mål kommer alltid att finnas kvar oavsett måluppfyllelse eller inte under 

innevarande år. De mål som helt uppfylldes under 2021 (se bilaga 2) är dock inte aktuella att 

fortsätta med under 2022 och framåt. 

 

Personcentrerad vård 

Mål 

Brukaren ska få bästa möjliga utredning och åtgärder utifrån sitt vårdbehov. 

Strategi: 

 Teamsamverkan - ökat nyttjande av alla kompetenser. 

 Individuella riskbedömningar fall, undernäring, munhälsa, trycksår. 

 Utveckla det fallförebyggande arbetet - skapa rutiner och processer för teamets 

samarbete. Vad ska göras och av vem. Tydliggöra i verksamheterna det fallpreventiva 

arbetet. 

 Kompetenslab – ökat lärande genom scenario övningar   

 

Riskmoment förflyttning med personlyft 

Mål: 

Alla medarbetare ska gå utbildningen för lyftlicens, klara den och därmed erhålla licensen. 

Strategi: 

 Ökat lärande i det svenska språket genom någon form av modell i verksamheterna för 

ändamålet. 

 Fortsatta utbildningsinsatser i hantering av lyft.  

Basal hygien och klädregler 

Mål: 

100 % följsamhet till rutiner och regler (enligt länsgemensam riktlinje). 

Strategi: 

 Egenkontroller fortsätter månatligen eller oftare vid bestämmelse om det. 

 Handlingsplan/åtgärder skapas enhetsvis i ledningssystemet och följs upp. 

 Basal hygien fast punkt på APT. 

 Praktisk handledning i vardagen 

 

Läkemedelshantering 

Mål: 

Att minska uteblivna doser till högst 10 % av avvikelsehanteringen. 

Strategi : 

Använda systemet för digital signering på korrekt sätt 
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Tekniska hjälpmedel 

Mål: 

Spårbarhet för alla hjälpmedel. 

Strategi: 

Implementering av nytt arbetssätt utifrån MDR, (Medical Device Regulations, förordning för 

medicintekniska produkter). 

 

Effektiv och nära vård 

Mål: 

En effektiv och nära vård tillsammans med regionen. 

Strategi: 

Bevakning och deltagande i länsgemensamt utvecklingsarbete. 

 

Analysverktyg för patientsäkerhet  

Mål: 

Utvecklat patientsäkerhetsarbete kopplat till den nationella handlingsplanen för 

patientsäkerhet. 

Strategi: 

Använda verktyg för stärkt patientsäkerhetsarbete i kommunerna9. 

Använda verktyget Säkerhetskulturtrappan från A till E10 

  

                                                      
9  skr.se/Hälsa, sjukvård/Patientsäkerhet/Systematiskt patientsäkerhetsarbete 
10  skr.se/Hälsa, sjukvård/Patientsäkerhet/Patientsäkerhetskultur 
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Bilaga 1.  

 

Systematisk uppföljning av följsamhet till basala hygienrutiner 

Mål: 100% följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler 

Kontroll: Observationsmätningar och självskattningar 

Resultat  

 

Diagram 8. Följsamhet hos Estrids gård, S:t Maria, hemtjänst egen regi och Attendo 

 

Analys av resultat:  

Det finns en ojämnhet i omfattningen av mätningar hos ett par av verksamheterna. I det ena 

fallet kan relateras till ombyte av personal och att kunnigt hygienombud slutat. Detta är tydligt 

då fyra månaders mätningar saknas. Det saknas observationer av leg. personal i hög 

omfattning. Estrids gård lyckades ha 100% följsamhet under juli månad vilket är 

anmärkningsvärt relaterat till semesterperiod. 

Åtgärd: Handlingsplaner görs vid negativt trendbrott i följsamheten. Två handlingsplaner har 

redovisats med påföljande förbättringar i resultat. Leg. personal i ordinärt boende påbörjar 

självskattningar under 2022 då utvärdering av observationsmätningar sedan oktober 2019 

visar att det inte är adekvat att observationsmäta. Inom särskilt boende behöver leg. personal 

observeras vid varje mätningstillfälle. 

Uppföljning av åtgärd: Åtgärder följs upp av MAS, på enhetsnivå och på HSL-

ledningsmöten (stående punkt). 
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Bilaga 2.  

 

Måluppfyllelse 2021 

 

Personcentrerad vård 

Mål 

Brukaren ska få bästa möjliga utredning och åtgärder utifrån sitt vårdbehov. 

Resultat 

Målet är inte uppnått då de specifika strategierna inte har hunnit genomföras. Idag får brukare 

utredning och åtgärder utifrån vårdbehov men vi behöver anstränga oss mera för att förbättra 

utredningarna. 

 

Riskmoment förflyttning med personlyft 

Mål: 

Alla medarbetare som går utbildningen för lyftlicens ska klara den och därmed erhålla 

licensen. 

Resultat 

Målet är delvis uppnått. Utbildningar har genomförts men alla deltagare blir inte godkända. 

 

Basal hygien och klädregler 

Mål: 

100 % följsamhet till rutiner och klädregler (enligt länsgemensam riktlinje). 

Resultat 

Målet är inte uppnått. Estrids gård klarade dock 100% under juli månad. Se även bilaga 1. 

 

Läkemedelshantering 

Mål: 

Att minska uteblivna doser till högst 10 % av avvikelsehanteringen. 

Resultat: 

Målet är delvis uppnått med exempelvis 56% förbättring på Estrids gård. 

 

Fysiska funktioner 

Mål: 

Möjliggöra bevarande av fysiska funktioner vid nedsatt gångförmåga. 

Resultat: 

Målet är uppnått för de brukare som deltog i det specifika projektet träning på distans med 

digitalt stöd.  

Sjukgymnaster/fysioterapeuter erbjuder och stöder i träning utifrån bedömning och 

kommunens rehabiliteringsansvar för övriga brukare. 
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Tekniska hjälpmedel 

Mål: 

Spårbarhet för alla hjälpmedel enligt MDR. 

Resultat: 

Målet delvis nått fortsatt utvärdering under 2022. Riktlinje för medicintekniska produkter 

samt rutiner för hjälpmedelsförskrivning uppdaterades och beskriver spårbarhet och hantering 

av hjälpmedel. 

 

Effektiv och nära vård 

Mål: 

En effektiv och nära vård tillsammans med regionen. 

Resultat: 

Strategin följs men måluppfyllelse kan inte värderas då projektet är långt framåtsyftande. 
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Socialnämnden 

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut kvartal fyra 2021, 
samt årssammanställning 

 

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 under 2021-års fjärde rapporteringsperiod, inte 
verkställts inom tre månader från beslut 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 redovisningen till kommunfullmäktige samt till 
kommunrevisorer. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden ska redovisa till kommunfullmäktige samt till kommunrevisionen samman-
ställning på beslut som rapporterats som ej verkställda till inspektionen för vård och omsorg.  
 
Under fjärde kvartalet 2021 har totalt fem beslut rapporterats. Två beslut rapporteras för 
första gången, övriga återrapporteras. Inget av besluten gäller avbrott i verkställighet. Inget 
ärende har pandemirelaterade orsaker till att de inte varit verkställda. Vid rapporteringen är 
alla fem verkställda. Ett beslut gäller äldreomsorg, fyra beslut gäller individ- och 
familjeomsorg. Besluten gäller två män och tre kvinnor, varav fyra gäller barn, som inte har 
fått sina insatser utförda under minst tre månader. Den tid som förflutit från gynnande beslut 
till verkställighet är från tre månader upp till åtta månader. 
 
Kvartal 1 2021 rapporterades arton beslut, kvartal 2 och 3 rapporterades tretton beslut och 
kvartal 4 fem beslut, varav alla är verkställda vid rapporteringen. Under året har totalt 
trettiofyra beslut gällande trettioen personer rapporterats vid minst ett kvartal som ej 
verkställt. Sexton barn har under 2021 inte fått sina beslutade insatser verkställda under 
minst tre månader. Tretton av besluten har gällt äldreomsorg, tolv omsorg om personer med 
funktionshinder och nio inom individ och familjeomsorg. Efter två år med pandemi utifrån 
Covid-19 konstateras att både beslut som inte kunnat verkställas inom rimlig tid och avbrott 
ökade markant till tredje kvartalsrapporteringen 2020, framförallt inom äldreomsorgen, men 
har därefter minskat. Kvartal 4 2021 är det första kvartalet då orsakerna inte är relaterade till 
pandemin. Antalet rapporterade beslut är lika många vid kvartal 4 2021 som vid kvartal 1 
2020. Vård- och omsorgskontoret går in i 2022 utan att ha några beslut att återrapportera till 
IVO. 
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Bakgrund 
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 
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO), och överlämna sammanställning till kommunfullmäktige samt till kommunrevisionen. 
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.  
 
I dokument ”Redovisning av ej verkställda gynnande beslut kvartal fyra 2021, samt årssam-
manställning” redovisas kvartal fyra ingående och en sammanställning av år 2021.   
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig 
budgetram. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-02-22  
Redovisning av ej verkställda gynnande beslut kvartal fyra 2021, samt årssammanställning 

Beslutet ska skickas till 

Akten  
Kommunfullmäktige  
Revisorer  
Enhetschefer inom Vård- och omsorgskontoret  
Områdeschef myndighet  
Områdeschef utförare  
Socialchef 
 

 
 
 
Catrin Josephson  
Socialchef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

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  

 

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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Redovisning av ej verkställda gynnande beslut kvartal fyra  

2021, samt årssammanställning 

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, liksom om en insats har avbrutits och inte verk-

ställts på nytt inom tre månader. Socialnämnden ska fortsätta att rapportera ett ej verk-

ställt 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 LSS ska socialnämnden kvartalsvis lämna en statistikrapport till kom-

munfullmäktige.2 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 ska också framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som 

gäller bistånd till kvinnor respektive män.  

Rapporten för fjärde kvartalet 2021 handlar om ej verkställda gynnande beslut under årets 

fjärde rapporteringsperiod, avslutad 31 december 2021. Rapporten är även en samman-

ställning för helår 2021.  

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut kvartal fyra 2021  

Under fjärde kvartalet 2021 har totalt fem ej verkställda beslut rapporterats. Två beslut 

rapporteras för första gången, övriga återrapporteras. Inget av besluten gäller avbrott i 

verkställighet. Vid rapporteringen är alla fem verkställda. Inget ärende har pandemirela-

terade orsaker till att de inte varit verkställda.  

Ett beslut gäller äldreomsorg, fyra beslut gäller individ- och familjeomsorg. Besluten 

gäller två män och tre kvinnor. Varav fyra gäller barn, som inte har fått sina insatser 

utförda under minst tre månader. Den tid som förflutit från gynnande beslut till verk-

ställighet är från tre månader upp till åtta månader. 

                                            
1 16 kap 6f § SoL, 28 f § LSS 
2 16 kap 6 h § SoL, 28 h § LSS 
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Tabell: Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut kvartal fyra 2021 

Beslut Typ Skäl 

Vidtagna 

åtgärder, i 

väntan på, 

övrigt Man Kvinna 

Datum för 

avbrott  Verkställt 

Avslut

as av 

annat 

skäl 

Tid från 

beslut/ 

avbrott, 

antal 

dagar 

210205 
SoL ÄO 

htj tlarm 

Missat att 

trygghetslarm 

tillkommit i 

beställning/uppdrag 

Har haft 

minst tre 

ordinarie 

besök per 

dag. 

  X   211008   245 

210723 
SoL IFO, 

Öv 

Fördröjning i 

uppstartsmöte 
    X   211109   109 

210723 
SoL IFO, 

Öv 
Fördröjning i 

uppstartsmöte 
  X     211109   109 

210723 
SoL IFO, 

Öv 
Fördröjning i 

uppstartsmöte 
  X     211109   109 

210521 
SoL IFO, 

Öv 
Fördröjning i 

beställning/uppdrag 
    X   211125   188 

ÄO=äldreomsorg, OF=omsorger om personer med funktionsnedsättning, htj=hemtjänst, dagv=dagvård, 

avl=avlösning i hemmet, säbo=särskilt boende, vxv=växelvård, öv=öppenvård, bos=boendestöd, 

fb=familjebehandling, ass=assistent, kp=kontaktperson, kf=kontaktfamilj VST=verkställighet, Resursbrist för 

att matchande uppdragstagare ej funnits. 

Rapporterade beslut under drygt ett års tid - under pandemi 

Efter två år med pandemi utifrån Covid-19 konstateras att både beslut som inte kunnat 

verkställas inom rimlig tid och avbrott ökade markant till tredje kvartalsrapporteringen 

2020, framförallt inom äldreomsorgen, men har därefter minskat. Kvartal 4 2021 är det 

första kvartalet då orsakerna inte är relaterade till pandemin. Antal beslut att rapportera 

var desamma mellan andra och tredje kvartalet. Antalet rapporterade beslut är lika många 

vid kvartal 4 2021 som vid kvartal 1 2020. 

Tabell: Rapporterade beslut, ej verkställda inom tre månader efter beslut 

respektive efter avbrott  
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Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut för helår 2021 

Vid ingången av 2021 gällde majoriteten av besluten som rapporterats insatsbeslut inom 

äldreomsorgen, framförallt avbrott i verkställighet på grund av pandemin eller att insatser 

inte verkställdes efter beslut med orsaker knutna till pandemin. Inom området omsorg om 

personer med funktionsnedsättning har det förekommit en del beslut som inte varit verk-

ställda utifrån pandemiorsaker.  

Dagverksamheten för dementa var stängd under en lång period, vilket bidrog till avbrott i 

verkställighet. Inom hemtjänsten och omsorgen om personer med funktionsnedsättning 

har enskilda tackat nej till insatser för att de själva och anhöriga inte vågat ta emot insat-

sen på grund av oro för smitta. Några har senare åter tackat ja till insatsen. Ett flertal 

individer har inte ansökt om förlängt bistånd då tiden för beslutet upphört. I och med det 

har beslut avslutats utan att verkställas. Några har behövt mer omfattande insatser och 

därmed har aktuell insats avslutats utan att verkställas.  

Individ och familjeomsorgens verkställighet av beslut har inte drabbats av pandemin. De 

beslut som rapporterats gällande individ och familjeomsorg har haft andra orsaker än 

pandemin. 

Kvartal 1 2021 rapporterades arton beslut, kvartal 2 och 3 rapporterades tretton beslut och 

kvartal 4 fem beslut, varav alla är verkställda vid rapporteringen. Vård- och omsorgskon-

toret går in i 2022 utan att ha några beslut att återrapportera till IVO. 

Totalt har trettiofyra beslut gällande trettioen personer rapporterats som ej verkställt vid 

minst ett kvartal. Sexton barn har under 2021 inte fått sina beslutade insatser verkställda 

under minst tre månader. Tretton av besluten har gällt äldreomsorg, tolv omsorg om 

personer med funktionshinder och nio inom individ och familjeomsorg.  

Tabell: Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut 2021 

  
Kvartal 1 

2021 

Kvartal 2 

2021 

Kvartal 3 

2021 

Kvartal 4 

2021 

Gällde ej verkställt**  6 9 9 5 

Gällde avbrott** 12 4 4 0 

Ännu ej verkställda***  3 3 3 0 

Avbrott*** 4 2 0 0 

Avslutade**** 5 2 2 0 

Nu verkställda 6 6 8 5 

Totalt antal rapporter 18 13 13 5 

Män 10* 8* 7* 2 

Kvinnor 8* 5* 6* 3 

Barn 6 7 6 4 

Beslut SoL ÄO 9 5 5 1 

Beslut SoL OF 2 1 0 0 

Beslut LSS OF 5 5 4 0 

Beslut SoL IFO 2 2 4 4 

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

** Gällde ej verkställt beslut, respektive avbrott vid första rapporteringen       
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*** Vid rapportering aktuellt kvartal är beslutet fortfarande ej i verkställighet 

**** Avslutade utan att verkställas 

Tabell: Rapporterade beslut 20213 

 

Observera att besluten i stapel för Nu verkställda även återfinns i de föregående 

staplarna för kvartalet i det fall de blivit verkställda efter att först ha varit ej verkställda 

inom samma kvartal, eller sedan föregående kvartal. 

 

Tabell: Verksamhetstyp för de rapporterade besluten 
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IVO överväger att ansöka om utdömande av särskilt avgift för ej verkställt beslut 

IVO har under 2021 begärt att få in yttrande och handlingar gällande nio ärenden, 

utifrån övervägande att ansöka om utdömande av särskild avgift för ej verkställda 

beslut. Alla gällande barn som inte fått insatserna verkställda inom tre månader, 

fyra gäller individ och familjeomsorg och fem gäller omsorg om personer med 

funktionsnedsättning.  

IVO har fattat beslut om att avsluta och inte gå vidare med ansökan om utdöman-

de av särskild avgift i två av dessa ärenden och avslutat. I båda fallen uppmärk-

sammar de nämnden att man har en skyldighet att lämna in yttrande och de 

begärda uppgifterna till tillsynsmyndigheten, vilket inte skett i dessa ärenden.  

IVO har ännu inte fattat beslut i de övriga ärendena.  

DOM 

Ingen dom från Förvaltningsrätten 2021 gällande åläggande att till staten betala en 

särskild avgift enligt 16 kap. 6 a § SoL för underlåtenhet att inom skälig tid 

verkställa beslut om bistånd.  

Volymtrend för insatsbeslut  

Mellan 2019 och 2020 minskade insatsbesluten med 117 insatser, vilket motsvarar 

sju procent.4 

Lagrum 2019 2020 

SoL 4:1 IFO5 340 247 

SoL 4:1 ÄO, OF 1111 1080 

LSS 9 139 146 

Totalt SoL + LSS 1590 1473 

Analys 2021 

Under fjärde kvartalet 2021 har totalt fem ej verkställda beslut rapporterats, av dessa var 

två rapporterats för första gången, övriga har återrapporterats. Fyra av besluten gäller 

barn. Alla fem beslut har under kvartalet kunnat verkställas. Den tid som förflutit från 

gynnande beslut till verkställighet är från tre månader upp till åtta månader. Inget beslut 

har pandemirelaterade orsaker till att de inte varit verkställda.  

Under året har totalt trettiofyra beslut gällande trettioen personer rapporterats vid minst 

ett kvartal. Tretton av besluten har gällt äldreomsorg, tolv gäller omsorg om personer med 

                                            
4 Samma individ kan ha flera insatsbeslut under året. 

5 Exklusive ekonomiskt bistånd 
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funktionshinder och nio beslut inom individ och familjeomsorg. Sexton barn har behövt 

vänta mer än tre månader på att få sina insatser verkställda. IVO har utrett eller utreder 

sju av nämndens inrapporterade beslut, alla gällande barn, utifrån övervägande att ansöka 

om utdömande av särskild avgift för ej verkställda beslut.  

Under 2021 har dagverksamhet för personer med demens åter kunnat öppna utifrån 

förändrad situation i pandemin. Individer som tackat nej till att få sina insatser verkställa 

en tid har antingen åter tagit emot insatser, tackat nej till insatserna eller så har behovet 

kunnat tillgodoses genom annat insatsbeslut. 

Inom omsorger för personer med funktionsnedsättning bidrar svårigheter i rekrytering av 

uppdragstagare till att verkställighet fördröjs, liksom att brukarna ibland vill avvakta med 

att verkställa insatsen, i vissa fall har det funnits pandemirelaterade orsaker till detta. 

Berörda enheter har arbetat för att insatser ska kunna verkställas inom skälig tid, vilket 

bedöms ha haft god effekt.  

Inom individ och familjeomsorgen finns orsakerna till stor del i brister vad gäller 

informationsöverföring och samverkan mellan berörda enheter. Ett arbete pågår för att 

säkra processen framöver.  

Under året har IVO inte fått in yttranden från nämnden i ärenden gällande ej verkställda 

beslut. Vård- och omsorgskontoret genomför en översyn av processen och kommer 

genomföra de åtgärder som krävs för att säkerställa att yttranden inlämnas till tillsyns-

myndigheten. 

 

 

Ulrika Brugård 

Socialt ansvarig socionom 
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Socialnämnden 

Verksamhetsuppföljning av Hemsjukvård och rehabilitering - 
Åtgärdsplan 

 

Förslag till beslut 

Åtgärdsplan – verksamhetsuppföljning hemsjukvård och rehabilitering har redovisats för 
socialnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

I februari 2021 genomfördes verksamhetsuppföljning av verksamheten Hemsjukvård och 
rehabilitering inom Enheten för hemvård. I den rapport som presenterades för 
socialnämnden 2021-05-27,  SN-2021-26 ”Verksamhetsuppföljning hemsjukvård och 
rehabilitering” identifierades ett antal utvecklingsområden och åtgärder. Socialnämnden 
beslutade vid sammanträdet 2021-05-27 att verksamheten, vid socialnämndens 
sammanträde 2 september 2021, muntligen och skriftligen skulle redovisa hur verksamheten 
avser att arbeta med de krav på åtgärder och utvecklingsområden som presenterats i 
rapporten. 
 
Återrapporteringen har försenats, troligen på grund av en verksamhetsförändring med 
delning av Enheten för hemvård där  Hemsjukvård och rehabilitering tidigare var en del, men 
numera är en separat enhet. När förseningen upptäcktes inkom verksamheten med den 
begärda åtgärdsplanen 2022-02-03. Kvalitets- och utvecklingsavdelningen godkänner 
åtgärdsplanen och kommer att följa upp om åtgärderna haft önskad effekt i samband med 
kommande verksamhetsuppföljningar.   
 
 
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 
upphandlad 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 
 
Verksamhetsuppföljning genomfördes i  hemsjukvård och rehabilitering i februari 2021 och 
resultatet presenterades vid socialnämndens sammanträde 2021-05-27, SN-2021-26 
”Verksamhetsuppföljning hemsjukvård och rehabilitering”. 
 
Uppföljningens bedömning var att verksamheten, på det stora hela, är välfungerande. Det 
som fungerar särskilt bra är att personalen får ta och tar ett stort ansvar över sitt arbete, 
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engagemanget gentemot patienterna, samarbetet inom enheten, samt att personalen tagit ett 
extra stort ansvar i och med pandemin Covid-19 för att minska smittspridningen. Vid 
uppföljningen identifierades dock ett antal utvecklingsområden och åtgärdspunkter gällande 
verksamhetsplanering, uppföljning, systematiskt kvalitetsarbete, arbetsplatsträffar och 
kompetensplaner. Socialnämnden beslutade vid sammanträdet 2021-05-27 att 
verksamheten, vid socialnämndens sammanträde 2 september 2021, muntligen och 
skriftligen skulle redovisa hur verksamheten avser att arbeta med de krav på åtgärder och 
utvecklingsområden som presenterades i rapporten. 
 
I samband med 2021 års kvalitets-/ verksamhetsberättelse upptäcktes att återrapportering 
inte skett i avsedd tid. Trolig orsak är den verksamhetsförändring som genomfördes 
sommaren 2021 där Enheten för hemvård delades upp i två olika enheter, Enheten för 
hemvård och Enheten för hemsjukvård och rehabilitering och nya chefer tillsattes för 
enheterna. Ett glapp uppstod mellan tidigare och nuvarande chef varför återrapporteringen 
missats. Ytterligare en orsak kan vara att verksamhetscontrollers som ansvarat för 
uppföljningen inte längre arbetar kvar i Knivsta kommun.  
 
Enheten för hemsjukvård och rehabilitering har  2022-02-03 inkommit med Åtgärdsplan – 
Uppföljning av hemsjukvård och rehabilitering, se bilaga.  Kvalitets- och 
utvecklingsavdelningen godkänner åtgärdsplanen och kommer att följa upp om åtgärderna 
haft önskad effekt i samband med kommande verksamhetsuppföljningar 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig 
budgetram 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-02-22 
Verksamhetsuppföljning hemsjukvård och rehabilitering, SN-2021/26 
Åtgärdsplan – Verksamhetsuppföljning hemsjukvård och rehabilitering, SN-2021/26 
 
 

Beslutet ska skickas till 

Akten  
Verksamhetscontroller  
Socialchef  
Områdeschef utförare 
Enhetschef hemsjukvård och rehabilitering 
Kvalitets- och utvecklingschef  
MAS  
MAR 

Catrin Josephson 
Socialchef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej x   

 

Förklara oavsett svar. 

Åtgärdsplanen  påverkar verksamheten hemsjukvård och rehabilitering. Verksamhetens 
målgrupp är framförallt vuxna personer 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 

Ja  Nej 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 
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Åtgärdsplan  – Verksamhetsuppföljning av 

Hemsjukvård och rehabilitering 2021. 

 

Område Aktivitet Genomfört Uppföljning Övrigt    

Risksituationer Boka in brand och HLR-

utbildning för personalgruppen. 

Säkerställa allas deltagande. 

Använda APT till att gå igenom 

befintliga rutiner vid brand. 

  

Pågår 2022-05-31  

Verksamhetsplanering, 

uppföljning och mål 

Aktivt arbeta med att synliggöra 

processen för att planera och 

följa upp verksamheten.  

Aktivt erbjuda verksamheten att 

medverka i verksamhetsplanering 

och uppföljning för 2022 via 

APT och planeringsdagar. 

 

Pågår 2022-05-31  

Arbetsmiljö och 

risksituationer 

Säkerställa att APT planeras och 

genomförs 1 gång/månad för hela 

verksamheten.  

 

Säkerställa att APT-planering 

skickas ut för hela terminer 

vår/höst med god 

framförhållning.  

 

Säkerställa att agenda finns för 

verksamheten att fylla i och ta 

del av innan APT.  

Klart   

 Aktivt arbeta med kommunens 

värderingar via 

Medarbetardialog, APT och 

planeringsdagar under 2022.  

Gemensamt ta fram vad dessa 

innebär just i denna verksamhet. 

 

Pågår 2022-12-31  

Kompetens Säkerställa att 

medarbetardialoger erbjuds, 

genomförs och dokumenteras 

Klart   
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enligt Knivsta kommuns 

instruktioner.  

Säkerställa att individuell 

utvecklingsplan tas fram utifrån 

medarbetardialogen.  

 

Samverkan Samplanering på chefsnivå för att 

förbättra förutsättningarna för 

teamsamverkan.  

 

Med hjälp av verksamheten 

kartlägga behov av och förtydliga 

nuvarande samarbetsprocesser 

gentemot samverkansparterna 

med utgångspunkt i ”brukaren i 

centrum” 

 

Optimera nuvarande 

teamsamverkan samt aktivt 

arbete med att implementera och 

använda de IT-lösningar som 

finns. 

 

Pågår 2022-12-31  

Systematiskt kvalitetsarbete Genom APT lyfta upp och 

involvera medarbetare i 

kvalitetsarbetet genom att 

informera och aktivt arbeta med 

processerna för 

synpunktshantering och 

avvikelser. 

 

Aktivt arbeta, för att medarbetare 

ska känna trygghet och föra 

dialog kring brukarnöjdsamheten. 

Hur verksamheten kan fånga upp 

brukarnöjdsamheten i vardagliga 

arbetet.  

 

Använda inplanerade 

professionsmöten till att gå 

igenom samtliga rutiner för att 

säkerställa att dessa är kända av 

all personal.  

 

Via APT presentera inkomna 

avvikelser, pågående aktiviteter 

kring inkomna avvikelser samt 

uppföljning av dessa.  

 

Involvera medarbetarna i analys 

och utredningsarbetet både vad 

gäller patientrelaterade 

avvikelser men även 

Pågår 2022-12-31  
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personalrelaterade avvikelser 

registrerade i KIA.  

 

Personuppgiftsbehandling Implementera och genomföra 

rutinändring gällande 

brukarspecifik kommunikation 

genom att flytta över den i 

patientsäkra system, så som 

verksamhetssystemet Viva, 

Prator och TES för att kunna 

kommunicera med 

personnummer eller ärende-ID. 

Säkerställa att denna efterföljs av 

medarbetare.  

 

Pågår 2022-05-31  

Introduktion och rutiner Säkerställa att sjuksköterskor får 

möjlighet till att hålla sig 

uppdaterade på rutiner utifrån 

gällande styrdokument.  

 

Införa professionsmöten där 

rutiner och riktlinjer lyfts upp 

och diskuteras för en 

samstämmig tolkning.  

 

Pågår 2022-05-31  

Basal Hygien Verksamheten har en stående 

punkt på APT där hygienombud 

kan utbilda och informera om det 

senaste inom basal hygien.  

Övergå från 

observationsmätningar till 

självskattningar enligt uppsatt 

schema.  

Sammanställning av 

hygienmätningar presenteras 

även under denna punkt. 

 

Pågår 2022-12-31  

Dokumentation och 

kommunikation 

Arbeta för att medarbetarna 

känner till vad skyldigheten att 

föra patientjournal innebär 

genom att gemensamt gå igenom 

förskriften och rutin kring 

patientjournal på antingen APT 

eller Planeringsdag.  

Delta i MAS/MAR-möten för 

dialog. 

 

Pågår 2022-12-31  

Handledning av 

omsorgspersonal 

Genom professionsträffar 

diskutera innebörden av att vara 

en handledare för 

omsorgspersonal med målbild att 

ta fram viktiga gemensamma 

punkter att arbeta efter inom 

respektive område.  

Pågår 2022-12-31  
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Bidra till hög 

patientsäkerhet 

Börja utföra risk och 

konsekvensanalyser över 

verksamhetens egna 

genomförande utifrån uppdrag, 

riktlinjer och rutiner.  

 

Genomföra förändringar utifrån 

analyserna med målbild om en 

patientsäkrare vård.   

 

Pågår 2022-12-31  

Patientsäkerhetsberättelsens 

mål och strategier  

På APT och planeringsdagar 

arbeta aktivt med 

patientsäkerhetsberättelsens mål 

och strategier. Arbeta gemensamt 

ledning och medarbetare för en 

tydligare process.  

 

Pågår 2022-12-31  

Avvikelser och Lex-Maria Tydliggöra processen kring 

avvikelsehanteringen för såväl 

ledning som medarbetare och 

samverkande enheter.  

 

Använda avvikelserådet till att 

analysera, följa upp och 

utvärdera avvikelser på ett 

tvärprofessionellt plan.  

Pågår  2022-12-31  

Läkemedelshantering Säkerställa att alla punkter på 

åtgärdsplan från 2018 års 

Apoteksgranskning av 

läkemedelshantering är 

genomförda. 

Ge läkemedelsansvarig 

sjuksköterska utrymme för att 

kunna följa rutinerna kring 

läkemedelshanteringen.  

 

Pågår  202205-31  

Narkotika Säkerställ att sjuksköterska får 

utrymme för att kunna följa 

rutinerna kring kontrollräkning.  

 

Säkerställ att rutiner kring 

kontrollräkningen är väl kända 

och efterföljs.  

 

pågår 2022-05-31  

Medicintekniska produkter, 

MTP 

Förteckning medicintekniska 

produkter 

Anm:   

Kvalitets- och utvecklingschef i 

samråd med  MAR föreslår att 

dokumentet inte ska bifogas 

åtgärdsplanen  då  det har formen 

Pågår 2022-03-31  



 § 21 Verksamhetsuppföljning av Hemsjukvård och rehabilitering - Åtgärdsplan - SN-2021/26-3 Verksamhetsuppföljning av Hemsjukvård och rehabilitering - Åtgärdsplan : Åtgärdsplan - Verksamhetsuppföljning Hemsjukvård och rehabilitering 2021

 

 

5 (5) 

 

av en checklista för MTP som 

uppdateras  och förändras utifrån 

verksamhetens behov.  

Medintekniska produkter följs 

upp och inspekteras regelbundet 

vilket registreras och 

dokumenteras. 
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UPPFÖLJNING 

1. Sammanfattning  

 

En verksamhetsuppföljning har gjorts av verksamheten Hemsjukvård och rehabilitering inom 

enheten för hemvård. Uppföljningen bygger på granskning av olika typer av styrdokument, rutiner 

och dokument som används inom verksamheten, enkät som skickats till verksamhetens ledning, 

samt på intervjuer med personal och ledning. Bedömningen görs utifrån gällande lagstiftning och 

författningar, samt bestämmelser i Knivsta kommun.1  

 

Bedömningen är att verksamheten, på det stora hela, är välfungerande. Det som fungerar särskilt 

bra är att personalen får ta och tar ett stort ansvar över sitt arbete, engagemanget gentemot 

patienterna, samarbetet inom enheten, samt att personalen tagit ett extra stort ansvar i och med 

pandemin Covid-19 för att minska smittspridningen. Utvecklingsområden och åtgärdspunkter har 

dock identifieras och dessa handlar framförallt om verksamhetsplanering, uppföljning, 

systematiskt kvalitetsarbete, arbetsplatsträffar och kompetensplaner. Alla utvecklingsområden och 

åtgärdspunkter återfinns under avsnitt 8.  

 

2. Bakgrund  
 

Inom Socialnämndens ansvarsområde utförs viss verksamhet i egen regi och annan verksamhet 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. Modellen gäller för både upphandlad och kundvaldstyrd verksamhet och kommunens 

egna verksamheter. Uppföljningen sker enligt Socialnämndens plan för den interna kontrollen. I 

modellen för uppföljning som Socialnämnden beslutat om ingår det att den uppföljda 

verksamheten, utifrån identifierade åtgärdspunkter och utvecklingsområden tar fram en 

åtgärdsplan. Vård- och omsorgskontoret 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 Hemsjukvård och rehabilitering arbetar i enlighet med 

bestämmelser i Knivsta kommun och i enlighet med gällande lagstiftning, författningar och 

allmänna råd.2  
 

 

                                                           
1 Hälso- och sjukvårdslag (2017:30), Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete - Vård och 

omsorg SN-2015/397 
2 Hälso- och sjukvårdslag (2017:30), Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete - Vård och 

omsorg SN-2015/397 
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4. Genomförande och metod  

 

Uppföljningen har genomförts av verksamhetscontroller Karin Allard tillsammans med 

medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Susanne Ahlman och medicinskt ansvarig för 

rehabilitering (MAR) Marini Adams. Verksamhetscontroller har följt upp verksamhetens kvalitet. 

MAS och MAR har ansvarat för att följa upp verksamhetens arbete inom ramen för hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL).3 Verksamhetscontroller har haft huvudansvaret för uppföljningen och 

därför ansvarat för att planera, genomföra, återkoppla, samt sammanställa denna rapport. 

 

Inför uppföljningen begärdes relevanta dokument in från verksamheten, såsom sammanställningar 

av HSL-avvikelser för 2020 och inkomna synpunkter och klagomål under 2020, samt övriga 

dokument som verksamheten bedömde vara av betydelse för uppföljningen. Ledningen besvarade 

även en enkät om verksamheten.  

 

Intervjuerna av verksamhetens ledning och medarbetare genomfördes under februari 2021. Varje 

intervju innehöll två delar, en med frågor om kvalitet och en intervju med frågor utifrån hälso- 

och sjukvårdslagen. Vid intervjutillfället med personalen deltog inte ledningen och vice versa, för 

att personalen skulle ha möjlighet att uttrycka sig fritt.  

 

Både ledning och personal har fått möjlighet att sakgranska anteckningarna från intervjuerna 

innan rapporten sammanställdes. Verksamhetens enhetschef och socialchefen vid Vård- och 

omsorgskontoret har fått möjlighet att faktagranska rapporten innan den slutfördes och skickades 

vidare till Socialnämnden. Rapporten redovisas sedan för verksamheten, socialchefen och för 

Socialnämnden.  

 

Utifrån uppföljningen identifierades utvecklingsområden och åtgärdspunkter och dessa redovisas 

längst bak i rapporten. Verksamheterna ska utifrån dessa utvecklingsområden ta fram en plan för 

hur dessa områden ska åtgärdas. Det är ledningen för vård och omsorg som ansvarar för att 

godkänna innehållet i åtgärdsplanen innan den lämnas vidare till nämnd. Det är sedan 

Socialnämnden som avgör när åtgärdsplanen ska redovisas för nämnden, både muntligt och 

skriftligt. 

5. Beskrivning av verksamheten  

 

Verksamheten Hemsjukvård och rehabilitering drivs i egen regi av Knivsta kommun.4 

Hemsjukvård och rehabilitering är en del av Enheten för hemvård. Verksamhetens insatser ges 

efter behov till personer som bor eller vistas mycket i Knivsta kommun och är från 17 år, bor i 

ordinärt boende med eller utan insatser såsom hemtjänst, korttidsvård, personlig assistans eller 

boendestöd, samt till personer som bor på särskilt boende eller i gruppbostad. Verksamhetens 

arbetsterapeuter har hjälpmedelsansvar för Knivstas kommuns invånare från 21 år. 

Verksamhetens insatser ges till de som har ett långvarigt behov och inte kan besöka vårdcentralen. 

Insatserna föregås av vård- och omsorgsplanering eller samråd med ansvarig läkare på 

                                                           
3 Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 
4 I enlighet med 12 kapitlet 2 § och 5 § Hälso- och sjukvårdslagen 
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vårdcentralen.5 Syftet med verksamhetens arbete är att ge förutsättningar till en god hälsa och ett 

självständigt liv med delaktighet och god livskvalitet till de som har behov av insatserna. 

Verksamheten utgår från ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt och fokuserar på 

patienternas aktiva roll och kunskaper, samt hur dessa kan vara resurser för vården. 

 

Verksamheten har under det senast året arbetet mycket med att hantera pandemin Covid-19. Detta 

arbete har inneburit att de har fått ställa om och satsat på utbildning kring hanteringen av viruset 

och de ökade krav på bland annat skyddsutrustning som viruset inneburit. Verksamheten har lagt 

ner ett stort arbete för att säkerställa att de haft rätt och tillgängligt skyddsmaterial.  

 

Organisation  

Verksamheten leds av enhetschef, biträdande enhetschef och samordnare. Förutom ledningen 

består verksamheten av tio årsarbetare, varav tre sjuksköterskor, fyra arbetsterapeuter och tre 

fysioterapeuter/sjukgymnaster. Hemsjukvårdens sjuksköterskor arbetar måndag till fredag 07:00 

till 19:00. Vardagar från 19:00 till 07:00, samt helger bemannas verksamheten av sjuksköterskor 

från ett bemanningsföretag. Övriga professioner arbetar dagtid måndag till fredag.  

6. Uppföljning av kvali tet  

 

I följande avsnitt finns en beskrivning av vad som framkommit av uppföljningen, utifrån 

verksamhetens dokumentation samt de intervjuer som genomförts. I slutet av varje avsnitt finns en 

bedömningar av verksamhetens arbete. Det som redovisas är antingen det som är extra 

välfungerande, eller mindre bra. Det som fungerar bra redovisas företrädesvis inte. 

Bedömningarna bygger på lagstiftning, författningar, allmänna råd och bestämmelser i Knivsta 

kommun.6  

 

Styrkor inom verksamheten 

Det framkommer att personalen tar ett stort ansvar över planering och att hantera eventuella 

problem som uppstår i vardagen. De är stolta över att ha en bred kompetens, att kunna bemöta 

patienter professionellt och att de månar om patienterna. Personalen anser att de har ett gott 

samarbete mellan professionerna inom enheten och att de delar med sig av sina respektive 

kunskaper.  

 

Ledningen anser att personalen har gjort ett extra bra jobb i och med pandemin Covid-19 , då de 

behövt förhålla sig till ny information, stått upp mot rädslor och oro, samt hanterat problem i 

arbetsmiljön på ett bra sätt. De lyfter också att det inte har varit någon smittspridning hos varken 

patienter eller personal på enheten under denna period, vilket sticker ut. 

 

 

                                                           
5 Av Hemvårdens verksamhetsplan för 2021 framgår det att verksamhetens sjuksköterskor arbetar på beställning 

från vårdcentralen. Sjuksköterskorna har ungefär 90 patienter. Rehab-personalen arbetar enligt ViS (vård i 

samverkan) och tröskelprincipen som innebär att kommunens sjukgymnaster/fysioterapeuter besöker de patienter 

som inte har möjlighet att ta sig till vårdcentralen. Rehab-personalens antal patienter är varierande. Vad gäller 

arbetsterapeuter finns ett avtal att kommunen har ansvar för alla patienter som har behov av arbetsterapeut. 
6 Hälso- och sjukvårdslag (2017:30), Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, samt Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete - Vård och 

omsorg SN-2015/397 



 § 21 Verksamhetsuppföljning av Hemsjukvård och rehabilitering - Åtgärdsplan - SN-2021/26-3 Verksamhetsuppföljning av Hemsjukvård och rehabilitering - Åtgärdsplan : Rapport - Verksamhetsuppföljning hemsjukvård och rehabilitering

 

 

5 

[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
] 

 

Verksamhetsplanering, uppföljning och mål 

Ledningen beskriver hur de arbetar med den så kallade röda tråden, från kommunfullmäktiges mål 

till enhetens specifika mål. De beskriver dock att de inte har kunnat jobba lika noggrant som de 

borde med detta på grund av pandemin. Personalen inom Hemsjukvård och rehabilitering deltar 

inte i att sätta mål för verksamheten själva. Ledningen uppger dock att personalen deltar i på 

vilket sätt målen ska uppnås, samt att de går igenom verksamhetsplanen och målarbetet på 

arbetsplatsträffar (APT) och planeringsdagar.  

 

Det framkommer att personalen inte känner till verksamhetsplanen med målen för verksamheten. 

I hemvårdens verksamhetsberättelse för 2020 framgår det dock att det fanns en planering för 

hemsjukvården. Det står exempelvis att verksamheten skulle arbeta aktivt med 

personalrekrytering för att minska behovet av bemanningspersonal. Vilket lyckades då 

hemsjukvården rekryterade under året och därför blev fullt bemannade. Hemvården har också i sin 

verksamhetsplan för 2021 uppsatta mål som bör beröra hela verksamheten, såsom ”Vi ämnar bli 

mer av ett "vi" så att inte stödet för den enskilde kommuninvånaren i onödan begränsas av 

enhetsgränserna inom organisationen.” 

 

Bedömning 

Medarbetarna vid Hemsjukvård och rehabilitering behöver bli involverade i processen för att 

planera, samt följa upp verksamhetens mål. För att verksamheten ska arbeta i linje med Vård- och 

omsorgskontorets ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete utgör detta därför ett 

utvecklingsområde.7  

 

Arbetsmiljö och risksituationer 

Ledningen beskriver att de har en låg personalomsättning. Under det senaste året har det skett en 

rekrytering av en sjuksköterska.  

 

Personalen påtalar att de endast har haft tre APT under det senaste året. De känner inte igen 

kommunens gemensamma värderingar delaktighet, engagemang och tydlighet.  

 

Personalen tror att det finns rutiner kopplade till respektive risksituation såsom brand. 

Brandutbildning sker regelbundet och personalen som intervjuas har gått en brandutbildning, men 

de är inte helt uppdaterade på verksamhetens brandrutiner. De beskriver att de hade behövt gå 

igenom dessa på egen hand. Gällande hot och våld görs en riskanalys hos patienter och en specifik 

handlingsplan tas fram vid behov. Under det senaste året har de risksituationer som inträffat 

handlat om värmebölja och en hotfull situation hos en patient. Personalen upplevde att rutinerna 

fungerade bra vid dessa tillfällen.  

 

Bedömning 

Brandrutiner inom vård och omsorg är särskilt viktiga, då personalens insatser kan vara avgörande 

vid utrymning och därför ingår det i det systematiska brandskyddsarbetet att säkerställa att 

personalen har den kunskap och förutsättningar som behövs.8 En åtgärdspunkt är därför att 

verksamheten ser till att alla medarbetare känner till enhetens rutiner kring brand. 

 

                                                           
7 Se 5 kapitlet 4 § socialtjänstlagen, samt Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete - Vård och omsorg 

SN-2015/397 kapitel 4.3 om Uppföljning och utveckling samt Medarbetarskap 
8 Se Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om Ansvar och systematiskt brandskyddsarbete; 

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/brandskydd/ansvar-sba-och-

skriftlig-redogorelse/ 
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Tanken med kommunens gemensamma värderingar, delaktighet, engagemang och tydlighet är att 

de ska följa kommunens medarbetare i vardagen, samt genomsyra verksamheterna och utgöra 

grunden i arbetet. På grund av att personalen inte känner till kommunens gemensamma 

värderingar är det ett utvecklingsområde att göra dessa till en känd del av verksamheten.  

 

Knivsta kommun har anvisningar för APT, vilka finns att läsa om på kommunens interna 

webbplats Navet. Där beskrivs det att varje arbetsplats ska ha APT minst 1 gång per månad och att 

de ska vara inplanerade för minst ett halvår i taget. Alla medarbetare ska ges möjlighet att delta 

vid dessa träffar. Eftersom personalen vid Hemsjukvård och rehabilitering beskriver att de endast 

har haft tre APT under det senaste året är det ett utvecklingsområde att säkerställa att APT sker 

varje månad, i enlighet med kommunens rutiner.   

                                                                                                          

Kompetens 

Det framkommer att verksamhetens medarbetare är legitimerade sjuksköterskor, arbetsterapeuter 

och fysioterapeuter. Ledningen berättar att det finns en kompetensplan för varje medarbetare, 

vilken tas fram vid medarbetarsamtalen. De anser att planen är tydlig, då den beskriver vad man 

vill uppnå och att det sker en uppföljning. Personalen uppger att de aldrig fick något 

medarbetarsamtal under hösten 2020 och de vet inte om det finns individuella kompetensplaner 

för dem. Personalen anser dock att de önskemål om utbildning som de har haft har fått positivt 

mottagande från ledningen och att dessa genomförts.  

 

Vad gäller intern kompetensutveckling är den välfungerande och beskrivs ske via avstämningar 

och rapporteringar.  

 

Bedömning 

Knivsta kommun har ett framtaget material för medarbetarsamtal som chefer inom kommunen ska 

följa. I det materialet finns instruktioner om att medarbetare ska erbjudas ett medarbetarsamtal 

minst en gång per år. I det samtalet ska chefer använda sig av en specifik mall, där bland annat en 

utvecklingsplan med individuella mål ska fyllas i för varje medarbetare. Då medarbetarna vid 

Hemsjukvård och rehabilitering inte kan minnas att de har fått göra en sådan plan under 2020 

innebär det en åtgärdspunkt att säkerställa att en sådan utvecklingsplan tas fram för varje 

medarbetare, under ett medarbetarsamtal.  

 

Samverkan   

Verksamheten samverkar och samarbetar med flera olika aktörer för att ge patienterna en god vård 

och omsorg med hög patientsäkerhet, både inom den egna enheten, med andra aktörer inom 

Knivsta kommun och med externa aktörer såsom med vårdcentral och sjukhus.  

 

Internt samarbete  

Samarbetet inom Hemsjukvård och rehabilitering beskrivs som välfungerande.   

 

Personalen ser ett utvecklingsbehov när det gäller samarbetet med omsorgspersonalen inom 

hemtjänsten. Informationsöverföring mellan den legitimerade personalen och omsorgspersonal är 

viktigt och personalen önskar därför att de hade en struktur kring detta, såsom teammöten, där de 

skulle kunna följa upp och föra dialog kring patienterna. Det har planerats för att ha olika möten 

för att förbättra samarbetet inom verksamheten, men inget av det har blivit av. Ledningen 
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beskriver att mycket har fått sättas på paus på grund av pandemin och personalen berättar att 

möten behövt ställas in på grund av scheman och liknande inom hemtjänsten.   

 

Ledningen anser att samarbetet mellan ledningen och personal har förbättrats, men att personalen 

till en början upplevde ledningen som mindre närvarande i och med omorganiseringen. Från 

personalens sida uppfattas samarbetet med ledningen olika utifrån de olika professionerna. Delar 

av personalen upplever att samarbetet med ledningen fungerar betydligt bättre sedan 

omorganisationen 2020 och framhåller att de får mer information sedan dess. Andra upplever 

tvärtom att de fått mindre information från ledningen under 2020 och de beskriver särskilt att de 

bara har haft tre APT under året, samt att de tagit flera månader att få svar på mail från 

enhetschefen. Under den senaste tiden har verksamhetens biträdande enhetschef blivit  

personalens ”närmaste chef” och har varit den som personalen haft mest kontakt med. I och med 

detta skifte uppfattar personalen samarbetet med ledningen som bättre än tidigare.   

 

Samverkan med andra aktörer inom kommunen 

Verksamheten upplever att samarbetet med biståndsenheten hade kunnat fungera bättre. 

Ledningen beskriver att biståndshandläggare kan lova saker som Hemsjukvård och rehabilitering 

ska utföra som biståndshandläggare inte har rätt att lova. Personalen uppger att det här kan bli 

problematiskt i och med att patienter skrivs ut från akademiska sjukhuset. Verksamheten har 

börjat ha återkommande möten med biståndsenheten på grund av det här under hösten, vilket 

ledningen anser har förbättrat samverkan. Personalen beskriver att de inte har haft dessa sedan i 

höstas. De anser inte att samarbetet med biståndsenheten har förbättrats av de möten som hölls då, 

utan att de fortfarande har skilda förväntningar på varandra.  

 

Samverkan med externa aktörer  

Personalen beskriver att utskrivningsprocessen kan haka upp sig då patienter skrivs ut från 

sjukhuset, för att de på sjukhuset kan besluta om insatser gällande HSL utan att föra en dialog om 

detta med Hemsjukvård och rehabilitering. För rehab-personalens del händer det ibland att 

patienters ansvariga läkare på sjukhuset bedömer att patienten inte ska skrivas in i Prator9 trots att 

rehab-/hjälpmedelsbehov finns efter utskrivning. I och med att det här faller under kommunens 

HSL-ansvar, innebär det att verksamheten inte alltid hinner förbereda inför utskrivningen i god 

tid. Ibland får de istället ett fristående meddelande från fysioterapeut/arbetsterapeut, precis när 

patienten skrivs ut, med information om att patienten behöver uppföljning i hemmet. Rehab-

personalen har skrivit några avvikelser gällande detta. 

 

Andra samarbeten som uppges vara områden som kan förbättras är de med primärvården och 

privata hemtjänstutförare.  

 

Bedömning   

Ett utvecklingsområde är att verksamheten fortsätter att arbeta för ett bättre samarbete med 

hemtjänsten och med kommunens biståndshandläggare, då personalen beskriver att de här 

samarbetena inte fungerar optimalt. Processerna för dessa samarbeten behöver förtydligas för att 

                                                           
9 Digitalt sammanhållet kommunikationsverktyg mellan region och kommuner i Uppsala län 
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fungera fullt ut i enlighet Vård- och omsorgskontorets ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete, samt Socialstyrelsens föreskrifter.10 

 

Systematiskt kvalitetsarbete  

Ledningen beskriver att det inte finns några tydliga rutiner kring förbättringsarbete. Däremot 

följer de upp arbetet dagligen, vid APT samt genom diskussioner inom HSL-ledningen.  

 

Brukarnöjdhet 

Ledningen beskriver att de nationella undersökningar11 som genomförs inte angår Hemsjukvård 

och rehabilitering i tillräcklig utsträckning och att de därför planerar för interna undersökningar. 

Ledningen vill att personalen månadsvis ska ställa frågan, till ett urval av patienter, om vad 

patienterna skulle vilja förändra. Ledningen planerar att detta arbete ska komma igång inom den 

närmaste tiden, februari eller mars 2021. Personalen som medverkade under intervjun känner inte 

till denna planering och är inte involverade i att ta fram något material för att mäta den interna 

nöjdheten. De beskriver dock att de får höra det direkt från patienterna om någon är missnöjd. 

Personalen berättar att ledningen har gått igenom resultatet av de nationella undersökningarna 

under APT, men att dessa resultat framförallt varit relevanta för hemtjänsten.  

 

Synpunkter och klagomål  

Ledningen beskriver att rutiner för synpunkter och klagomål finns och att det som inkommer 

diarieförs. Enhetschef utreder, för statistik och svarar på de synpunkter och klagomål som 

inkommer. Hemsjukvård och rehabilitering har få synpunkter och klagomål på verksamheten.  

 

Personalen tror att det finns rutiner kring synpunkter och klagomål, men är osäkra gällande detta. 

När det kommer in muntliga synpunkter eller klagomål tar personalen upp dessa i arbetsgruppen 

och gör en plan för att åtgärda problemen. De känner inte till om det finns några rutiner kring 

återkoppling till den som framförde synpunkten eller klagomålet. Personalen har inte fått någon 

information om statistik eller liknande gällande synpunkter och klagomål.  

 

Lex Sarah 

Ledningen har rutiner kring Lex Sarah och känner till skyldigheten att rapportera enligt denna 

lag.12  

 

Bedömning 

Verksamhetens ledning bedriver ett fungerade systematiskt kvalitetsarbete, vilket ligger i linje 

med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete, samt Vård- och omsorgskontorets ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete.13 Det framgår dock att medarbetarna varken känner till hur ledningen planerar att 

följa upp nöjdheten hos brukarna, eller rutinerna för synpunkter och klagomål. Därför är det ett 

                                                           
10 Se Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete - Vård och omsorg SN-2015/397 om Processer och rutiner 

och Samverkan och samarbete, samt 4 kapitlet 6 § SOSFS 2011:9 
11 Såsom exempelvis Socialstyrelsens undersökning Hur ser äldre på äldrevården 
12 Eftersom personalen vid denna verksamhet inte utför arbetsuppgifter som styrs av socialtjänstlagen har de inte 

ett formellt ansvar att rapportera enligt Lex Sarah 
13 SOSFS 2011:9 och ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete - Vård och omsorg SN-2015/397 
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utvecklingsområde att involvera medarbetarna i verksamhetens kvalitetsarbete, för att arbeta fullt 

ut enligt Vård och omsorgskontorets ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.14 

7. Uppföljning av kommunal hälso- och sjukvård 

 

Kontinuerligt genomförs uppföljningar av hälso- och sjukvården inom varje verksamhetsområde, 

både inom egen regi och hos privata utförare. Uppföljningarna omfattar utförare inom 

äldreomsorgen, inom verksamheter för stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och 

inom den kommunala psykiatrin, dvs. socialpsykiatri. Det är MAS som har huvudansvaret att följa 

upp lagstiftning och ingångna samverkansavtal för hälso- och sjukvård. Nedan redovisas resultatet 

av uppföljningen av hälso- och sjukvård vid hemsjukvård och rehabilitering 2021, med en 

bedömning om utvecklingsområden och åtgärderpunkter där brister har identifierats.  

 

Sekretess 

Offentlighets- och sekretesslag15 reglerar skyddet för den enskilde i verksamhet som omfattas av 

hälso- och sjukvård. 

 

Verksamheten har rutiner kring sekretess och nyanställda får information om vad som gäller vid 

introduktionen. Både ledningen och personalen beskriver att frågan om sekretess är komplicerad 

och att den är något de ofta diskuterar kring. Framförallt är det svårt för personalen att förhålla sig 

till sekretessen i samverkan med samverkanspartners såsom biståndshandläggare etc. Personalen 

genomgår under perioden för denna uppföljning en sekretessutbildning. 

 

Personuppgiftsbehandling 

Personuppgiftsbehandling omfattas av regelverk kring sekretess och tystnadsplikt samt dataskydd 

(GDPR).16 Fråga ställs till verksamheten om användande av fax och epost vid 

informationsöverföring av hälso- och sjukvårdsuppgifter. 

 

Legitimerad personal faxar inte uppgifter. Prator används vid vårdkontakter utanför kommunen. 

Kundnummer används inom kommunen. HSL-beställning skickas till extern utförare med initialer 

och personalen vet oftast vem det handlar om.  

 

Bedömning: 

Säkerställ identitet på annat sätt än initialer. Det är inte säker informationsöverföring att förutse 

att extern utförare vet vem ärenden gäller. Förväxling av brukare kan ske vilket ska förebyggas.  

 

Patientens delaktighet i omvårdnad och rehabilitering  

Lagstiftningen anger att hälso- och sjukvård så långt som möjligt ska utformas i samråd med 

patienten.17 Närstående ska också få möjlighet att medverka om det är lämpligt utifrån 

bestämmelser om sekretess. Fråga ställs om hur patienterna görs delaktiga i vård och behandling. 

 

Patientens mål står i fokus för rehab-personalen. Sjuksköterska betonar anhörigas roll då deras 

information är viktig för att möta patienten på bästa sätt. Det är dock alltid en balansgång då 

sekretess ska tas hänsyn till samt patientens integritet. 

                                                           
14 Se ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete - Vård och omsorg SN-2015/397 om Roller och ansvar 

samt Medarbetare 
15 SFS 2009:400, 25 kap 
16 Dataskyddsförordningen, EU 2016/679  
17 Patientlag, SFS 2014:21, 5 kap. Delaktighet 
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Gällande hjälpmedel finns möjlighet för patienten att välja men det brukar endast finnas ett par 

alternativ att välja mellan. Oftast blir det en rekommendation från professionen. 

 

Introduktion och rutiner  

Vid sidan av de enhetsspecifika rutinerna upprättar MAS och MAR övergripande riktlinjer 

(fastställda av nämnd) och rutiner samt att det finns en dokumentstyrning i länet – ViS18, med 

dokument som ska följas av alla länets vårdgivare. Fråga ställs till verksamheten om kännedom 

om rutiner med koppling till introduktion för nyanställda. 

  

Ledningen anger att det finns en checklista för introduktion. Samordnaren  ger mycket 

övergripande introduktion annars är det personalen själv som introducerar. Chef följer upp om 

problem uppstår. Det är oklart om sjuksköterskans ansvar för madrassförskrivning ingår i 

introduktionen vilket chef anger behöver ses över och det kan också behöva utvecklas vad det 

innebär. De olika forumen för legitimerad personal finns med som punkt i checklistan. Det läggs 

in i allas kalender eftersom de bjuds in till stående möten. Introduktionsmaterialet uppdateras 

minst en ggr/år  

 

Introduktionen upplevs av personal som tydlig. Checklista finns. Det pågår ett arbete med att 

uppdatera checklista för sjuksköterskeintroduktionen. Vid introduktion följs checklistan samt att 

en mentor utses. 

 

Ledningen anger att de går igenom styrdokument och checkar av om det finns frågor kring ny 

information som ges. Personalen läser nya dokument utöver befintliga riktlinjer och rutiner. De 

anger att de får tydlig information från MAS och MAR om nya rutiner och riktlinjer. Vid varje 

tillfälle man ska utföra något man inte gör daglig dags används Riktlinjer för rehabilitering och 

hjälpmedel enligt arbetsterapeut. ViS upplevs som en djungel av dokument för sjuksköterskor 

jämfört med rehab. Få dokument används av rehab eftersom det inte finns så många gällande 

rehabområdet. Riktlinjer för samverkan kring utskrivningsklara nämns samt ansvarsfördelning 

mellan primärvård och kommunal hemsjukvård från sjuksköterskans arbetsområde. 

 

Bedömning: 

Sjuksköterskor behöver säkerställa att de har kontroll över gällande rutiner i ViS även om det är 

många dokument. Det finns riktlinjer och rutiner för exempelvis läkemedel, Waranbehandling, 

vaccinationer, diabetsläkemedel, nutrition och palliativ vård. 

 

Basal hygien  

Basal hygien och klädregler regleras i riktlinjer och rutiner samt att observationsmätningar ska 

utföras månatligen, enligt riktlinje i ViS mellan kommunerna, smittskydd och vårdhygien.19  

Under pandemin har hygien fått prioriterat fokus. Ledningen deltar i uppföljningar av 

följsamheten på HSL-ledningsmöten centralt. Fråga om uppföljning av resultat ställs till 

personalen. 

 

Resultaten av följsamheten hos legitimerad personal tas emellanåt upp på APT. Ibland tar 

hygienombudet (sjukgymnast) upp det i arbetsgruppen. Det görs ingen specifik uppföljning för 

legitimerad personal tillsammans med chef. 

 

Bedömning: 

Säkerställ att all legitimerad personal observations mätes eller självskattas och diskutera 

följsamheten utifrån resultaten. Legitimerad personal är viktiga föredömen för en god basal 

hygien och sjuksköterskor förväntas ha ett ledarskap i omvårdnad. 

                                                           
18 Vård i samverkan - Region Uppsala och kommunerna i Uppsala län 
19 Vård i samverkan - Region Uppsala och kommunerna i Uppsala län 
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Dokumentation och kommunikation  
Föreskrift om journalföring och behandling av personuppgifter20 beskriver vilket innehåll en 

patientjournal ska ha. Fråga ställs till personalen om dokumentation säkerställs utifrån kraven i 

föreskriften.  

Gruppen känner inte till föreskriften. 

 

Bedömning: 

Legitimerad personal ansvarar för att känna till vad skyldigheten att föra patientjournal innebär 

och behöver läsa igenom föreskriften på arbetsplatsen. 

Utöver detta upprättar MAS och MAR en rutin utifrån föreskriftens krav samt följer upp 

föreskriften och eventuella frågor från legitimerad personal på MAS/MAR-möte med chefer och 

legitimerad personal. 

 

Teamet och individuella riskbedömningar  

Teamets betydelse har belysts i patientsäkerhetsberättelse21 specifikt gällande individuella 

riskbedömningar kring fall, nutrition och trycksår. Fråga ställs till personalen om beskrivning av 

teamsamarbetet. 

 

Ledningen anger att det finns samarbete på teammöten och avstämningsmöten samt på 

avvikelseråd varannan vecka, vilket fungerar bra. Ledningen anger att samarbetet kan förbättras 

gällande hur man ska arbeta med kvalitetsregistret Senior alert. 

Samarbetet beskrivs av personalen som bra men saknar strukturell genomgång av patienterna för 

att säkerställa vården tillsammans. Försök har gjorts med riskbedömningar och systematisk 

registrering i Senior Alert men utförs inte längre. Detta beskrivs bero på att det inte organiserats 

på ett strukturerat sätt från ledningen. Sjukgymnast arbetar med andra fysiska tester än DFRI 

bedömningen vid arbetet kring fallincidenter då DFRI anges vara otillräckligt. 

 

När rapporten skrivs har ledningen informerat att arbete pågår med att styra upp arbetet med 

Senior alert. Beräknad tid för genomförandestart är mars månad. 

  

Handledning av omsorgspersonal  

Ett av sjuksköterskans huvudsakliga arbetsområden är ledarskap för omvårdnad.22 Inom 

rehabområdet sker mycket förflyttningar vilket kräver särskild undervisning till omsorgspersonal 

och anpassad handledning/undervisning vid komplexa ärenden. Fråga ställs till hela gruppen om 

handledning av omsorgspersonal och att ge exempel på sådant.  

  

Ledningen anger att rehab arbetar väldigt bra med personalgruppen kring förflyttningar och vid 

efterfrågan följer de med och instruerar på plats hos brukare. Rehab beskriver att de instruerar 

förflyttning på APT och vid förflyttningsutbildningar. De tar själva initiativ till att visa på plats 

ute hos brukaren när de vet att det är komplexa förflyttningar men skulle vilja att personal 

efterfrågar det mer. Vid till exempel såromläggning visar sjuksköterska och delegerar. Jämfört 

med särskilt boende krävs inte handledning i samma utsträckning enligt sjuksköterska, eftersom 

brukare på särskilt boende har sämre hälsotillstånd.  

 

Bedömning: 

Diskutera handledning i omvårdnad utifrån ett helhetsperspektiv på brukaren till exempel gällande 

hygien, nutrition, sömn och elimination. Vad det innebär för ledarskapet i omvårdnad annat än det 

som undervisas vid delegerade uppgifter eller specifikt ordinerade uppgifter.  

 

                                                           
20 HSLF-FS 2016:40 
21 SN -2021/63 
22 Svensk sjuksköterskeförening | Ideell förening för sjuksköterskans professionella utveckling (swenurse.se)  
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Bidra till hög patientsäkerhet  

Varje hälso- och sjukvårdspersonal är skyldig att bidra till en hög patientsäkerhet enligt lagen om 

patientsäkerhet23. Fråga ställs till personalen om grad av patientsäkerhet i verksamheten. 

  

Rehab anger att patientsäkerheten är ”ganska hög”. Här ges exempel på vad som görs från rehab 

för att säkerställa för brukare i sammanhanget utskrivningsklara. Sjuksköterska anmärker dock på 

bristande planeringar av regionen i samband med utskrivningar. 

 

Bedömning: 

Fokusera på andra områden än utskrivningsklara patienter och vad externa vårdgivare brister i 

gällande patientsäkerhet. Diskutera hur ni själva bidrar till en hög patientsäkerhet inom områden 

ni själva har ansvar för som kan utvecklas för en högre patientsäkerhet för patienterna i 

hemsjukvård. Ett utvecklingsområde blir att utföra risk- och konsekvensanalyser för att ringa in de 

konkreta risker som behöver åtgärdas. 

 

Patientsäkerhetsberättelsens mål och strategier  

Vårdgivaren är enligt patientsäkerhetslagen och föreskrift om ledningssystem24 skyldig att 

dokumentera det systematiska förbättringsarbetet i en patientsäkerhetsberättelse varje år. Mål och 

strategier för kommande år ska redovisas. Mål och strategier överenskommes och följs upp på 

HSL ledningsmöte med chefer. Fråga ställs till verksamheten om hur de arbetar för att nå målen i 

patientsäkerhetsberättelen. 

  

Ledningen anger att arbete görs för att nå målen men det behöver bli tydligt för personalen att det 

är patientsäkerhetsberättelsens mål som  avses. Legitimerad personal anger att det kan hända att 

de arbetar för att nå målen men känner i så fall inte till det. 

 

Bedömning: 

Tydliggör den röda tråden mellan mål i patientsäkerhetsberättelsen och pågående arbete. Arbeta 

gemensamt för att nå patientsäkerhetsmålen på ett strategiskt sätt.  

  

Avvikelser och Lex Maria  

All personal är enligt lagstiftning och föreskrift om ledningssystem skyldig att delta i det 

systematiska förbättringsarbetet. Fråga ställs om hur hemsjukvård arbetar med avvikelser 

tillsammans utifrån en övergripande nivå till exempel förbättringsarbete generellt kring 

fallincidenter och om det finns förbättringsåtgärder som prioriterats inom läkemedelshanteringen.  

  

Ledningen anger att alla avvikelser gås igenom på avvikelseråd och om det behövs teamets syn på 

avvikelserna. De återkommande avvikelserna noteras. Deltagare är alla legitimerade, cheferna, 

samordnare och gruppledare. Enhetschef har nyligen fått handledning av MAS i det systematiska 

arbetet med avvikelser i själva ledningssystemet där fokus inte handlar om den enskilde utan om 

en övergripande nivå. 

 

Personalen anger att det systematiska förbättringsarbetet sker teambaserat inom rehab och på 

avvikelseråd varannan vecka. Legitimerad personal, chef och gruppledare deltar. Det beskrivs att 

man inte riktigt vet vad man ska göra på avvikelseråd. Det är inte något strategiskt arbete. De blir 

tillfrågade om de har något som de vill ta upp.  

 

Gällande läkemedelshantering kan inget svar ges på det av personal.  

 

 

                                                           
23 SFS 2010:659 
24 SOSFS 2011:9 
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Bedömning 

Utveckla en tydligare struktur för avvikelserådet. Arbeta där med förbättringsområden inom 

befintliga avvikelser, följ upp och utvärdera. 

 

Rehabiliteringsområdet 
 

Bedöma om hemsjukvårdsbehov 

I ViS dokument om hemsjukvård anges strukturen för kommunal hemsjukvård som riktad 

information till enskilda. Fråga ställs till verksamheten om hur ärenden inkommer och hur det 

säkerställs att det är ett ärende för kommunal hemsjukvård.  

 

Det inkommer ärenden från anhöriga och enskilda och från personal i verksamheterna. Varje 

ärende bedöms om det är ett ärende för hemsjukvård eller om den enskilde kan ta sig till 

vårdcentral för att få hjälp. Hjälpmedelsbehov är ju alltid ett ansvar för hemsjukvård. 

  

Förskrivning och riskanalysverktyg 

Förskrivningsprocessen finns nationellt upprättad och följer föreskriften25 om användningen av 

medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården. Socialnämnden har beslutat om Riktlinjer för 

individuellt förskrivna hjälpmedel där bland annat förskrivarutbildning regleras.26 Fråga ställs till 

verksamheten om processen, förskrivarkompetens och riskanalysverktyg. 

  

Ledningen anger att förskrivarkompetensen säkerställs under introduktionen och hos 

arbetsgruppen. Utbildning bokas under introduktionen, det finns med i checklistan för 

introduktion. Det råder stort egenansvar också beroende på var man arbetar. Exempelvis är det 

skillnad i arbetet gentemot LSS eller säbo. Det går inte att arbeta utan att ha kompetensen.  

 

Verksamheten beskriver att förskrivningsprocessen säkerställs dels via professionernas 

grundutbildning och dels genom att all ny personal får information gällande 

förskrivningsprocessen via introduktionsutbildningen med MAR. Detta påminns även 

återkommande om i de olika hjälpmedelsutbildningarna på HUL 27. Förskrivarprocessen 

diskuteras även på kommunens reguljära hjälpmedelsmöten. Rehab följer de rutiner som finns och 

nyanställda får introduktion med MAR. Man måste gå utbildningen inom HUL eftersom man inte 

får förskriva annars. De har också hjälp av hjälpmedelsmöten med MAR. Riskanalysverktyget 

används varje gång vid särskilt hjälpmedelsbeslut för arbetsterapeut och av sjukgymnast vid 

särskilda ärenden. 

 

Basutrustning   

Basutrustning regleras i ”Riktlinjer för medicintekniska produkter”, beslutade av nämnd. 

Fråga ställs om ansvarsfördelning för basutrustning då chef är ansvarig för att registrering och 

kontroll utförs av produkterna. Rehab anger att deras ansvar sträcker sig till att uppmärksamma 

chef om något de uppmärksammar. Ett exempel är att lyften ser trasig ut vilket har framförts flera 

gånger.  

 

Sjuksköterskans område  

 

Informationsöverföring och rapportering  

Utföraren av hemsjukvård har en extern jourorganisation som utför hälso- och sjukvård även 

helgdagar dygnet runt, vilket kräver att överrapportering och kommunikation är säkerställd mellan 

sjuksköterskor. Senaste dokumentationen kring patientärendena läses som rutin i journalsystemet. 

                                                           
25 SOSFS 2008:1 
26 SN-2020/252 
27 HUL-Hjälpmedel i Uppsala län 
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Mail används som rapportering och kommunikationsverktyg.  

 

Bedömning: 

Säkerställ att muntlig rapportering sker vid behov som komplement vid komplexa ärenden och 

vård i livets slut. Använd funktioner i verksamhetssystemet (journaldelen) istället för vanlig mail. 

Detta oavsett journalsystem. 

 

Läkemedelshantering  

Enligt föreskrift om läkemedelshantering28 ska kvalitetsgranskning ske i verksamhet av extern 

granskare regelbundet. Verksamheten erhöll en åtgärdsplan hösten 2018 av apoteket som 

granskare. Granskningen 2020 sköts fram på grund av pandemin. Fråga ställs om hur 

sjuksköterskor arbetat med åtgärdsplanen. 

 

Bristerna ska rättas till enligt sjuksköterska, som också beskriver vissa åtgärder som genomförs. 

 

Bedömning:  

Gå igenom åtgärdsplanen och säkerställ att alla aktiviteter är åtgärdade inför kommande 

granskning. Stäm av med MAS vid behov av stöd. 

  

Vaccination  

Förutsättning för vaccinationer på brukare i hemvård skiljer sig mot särskilt boende då tillgång till 

läkare inte är av samma omfattning relaterat till regleringen för läkarsamverkan.29 Fråga ställs om 

hur de årliga vaccinationerna mot säsongsinfluensa säkerställs. 

 

Vaccination sker på vårdcentral för de brukare som får vaccin för första gången.  De som tidigare 

fått vaccin ges i hemmet av sjuksköterska utan läkarmedverkan. Detta arbetssätt sker för alla 

brukare oavsett boendeform inom hemvården. 

  

Narkotika  

Enligt läkemedelsriktlinjer/rutiner ska kontrollräkning av narkotika, vid sidan av kontrollräkning 

vid varje uttag/tillförsel, ske varje månad. Detta granskas också vid kvalitetsgranskningar av 

apotek. 

 

Sjuksköterska anger att detta sker enligt rutin. 

 

Bedömning: 

Vid rapportering till MAS om narkotikasvinn augusti 2020 framgår vid granskning av 

narkotikajournaler och från rapporterande sjuksköterskor att kontrollräkning inte utförts 

månatligen. Säkerställ att rutiner följs. Säkerställ att sjuksköterskor kontrollräknar narkotika enligt 

rutin. 

 

Medicintekniska produkter, MTP 

Medicinteknisk apparatur (MTA) och material omfattas av ett tydligt regelverk samt kommunens 

riktlinjer om MTP. 30 MTA ska kunna spåras och ska registreras för att ha kontroll över att 

produkterna underhålls. Utbildning ges av sjukhuset till personal innan brukare skrivs ut i de fall 

särskild MTA ska hanteras i kommunal verksamhet som inte ingår i det kommunala basförrådet. 

 

                                                           
28 HSL-FS 2017:37 
29 ViS i Uppsala län - Vaccinering i särskilt och ordinärt boende 
30 SN-2019/341 
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I samband med Lex Maria anmälan 2020 tydliggjordes rutin för kontroll av akutväska, oavsett 

enhet. Fråga ställs om spårbarhet och hur sjuksköterskor säkerställer kompetens att hantera ny 

produkt samt kontroll och service i vissa fall.  

 

Ledningen anger att det finns en MTP ansvarig på enheten och att förteckning över MTA ska 

finnas eftersom det ingår i MTP ansvaret.   

Rutiner finns för att utrustning är kontrollerad och eventuellt servad som den ska. 

Kontroll av akutväska ska göras före och efter användning anger sjuksköterska som hoppas att det 

görs av alla. 

 

Bedömning: 

Förteckning över medicinteknisk apparatur bifogas åtgärdsplanen. 

8. Slutsatser, åtgärdspunkter och utvecklingsområden 

 

Den här uppföljningen visar på att Hemsjukvård och rehabilitering, på det stora hela, är 

välfungerande. Detta framgår av det medarbetare och ledning beskriver och verksamhetens 

dokumentation. Det som fungerar särskilt bra är att personalen får ta och tar ett stort ansvar över 

sitt arbete, engagemang gentemot patienterna, samarbetet inom enheten, samt att personalen tagit 

ett extra stort ansvar i och med pandemin Covid-19 för att minska smittspridningen. 

 

De svagheter i kvaliteten som identifierats handlar framförallt om att medarbetarna inte är 

involverade i tillräcklig utsträckning i verksamhetsplanering, uppföljning och i det systematiska 

kvalitetsarbetet, samt efterlevnad av bestämmelser i kommunen om arbetsplatsträffar och 

kompetensplaner. De åtgärdspunkter och utvecklingsområden som upptäckts listas nedan.31 

 

Åtgärdspunkter avseende verksamhetens kvalitet:  

 

Risksituationer - Brandrutiner inom vård och omsorg är särskilt viktiga, då personalens insatser 

kan vara avgörande vid utrymning och därför ingår det i det systematiska brandskyddsarbetet att 

säkerställa att personalen har den kunskap och förutsättningar som behövs.32 Verksamheten 

behöver se till att alla medarbetare känner till enhetens rutiner kring brand, eftersom personalen i 

dagsläget inte är helt uppdaterade kring dessa rutiner.  

 

Utvecklingsområden avseende verksamhetens kvalitet:  

 

Verksamhetsplanering, uppföljning och mål – Medarbetarna behöver bli involverade i processen 

för att planera, samt följa upp verksamhetens mål, för att verksamheten ska arbeta i enlighet med 

Vård- och omsorgskontorets ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.33  

 

                                                           
31 Samtliga utvecklingsområden och åtgärdspunkter finns även redovisade tidigare i rapporten under respektive 

avsnitt 
32 Se Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om Ansvar och systematiskt brandskyddsarbete; 

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/brandskydd/ansvar-sba-och-

skriftlig-redogorelse/ 
33 Se 5 kapitlet 4 § socialtjänstlagen, samt Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete - Vård och omsorg 

SN-2015/397 kapitel 4.3 om Uppföljning och utveckling samt Medarbetarskap 
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Arbetsmiljö och risksituationer - Tanken med kommunens gemensamma värderingar, delaktighet, 

engagemang och tydlighet är att de ska följa kommunens medarbetare i vardagen, samt 

genomsyra verksamheterna och utgöra grunden i arbetet. På grund av att personalen inte känner 

till kommunens gemensamma värderingar bör dessa göras till en känd del av verksamheten.  

 

Knivsta kommun har anvisningar för arbetsplatsträffar (APT), vilka finns att läsa om på 

kommunens interna webbplats Navet. Där beskrivs det att varje arbetsplats ska ha APT minst 1 

gång per månad och att de ska vara inplanerade för minst ett halvår i taget. Alla medarbetare ska 

ges möjlighet att delta vid dessa träffar. Eftersom personalen vid Hemsjukvård och rehabilitering 

beskriver att de endast har haft tre APT under det senaste året bör det säkerställas att APT sker 

varje månad.  

 

Kompetens - Knivsta kommun har ett framtaget material för medarbetarsamtal som chefer inom 

kommunen ska följa. I det materialet finns instruktioner om att medarbetare ska erbjudas ett 

medarbetarsamtal minst en gång per år. I det samtalet ska chefer använda sig av en specifik mall, 

där bland annat en utvecklingsplan med individuella mål ska fyllas i för varje medarbetare. Då 

medarbetarna vid Hemsjukvård och rehabilitering inte kan minnas att de har fått göra en sådan 

plan under 2020 bör det säkerställas att en sådan utvecklingsplan tas fram för varje medarbetare, 

under ett medarbetarsamtal. 

 

Samverkan -Verksamheten bör fortsätta arbetet för ett bättre samarbete med hemtjänsten och med 

kommunens biståndshandläggare, då personalen beskriver att de här samarbetena inte fungerar 

optimalt. Processerna för dessa samarbeten behöver förtydligas för att fungera fullt ut i enlighet 

Vård- och omsorgskontorets ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, samt 

Socialstyrelsens föreskrifter.34 

 

Systematiskt kvalitetsarbete - Det framgår att medarbetarna varken känner till hur ledningen 

planerar att följa upp nöjdheten hos brukarna, eller rutinerna för synpunkter och klagomål. 

Medarbetarna bör bli involverade i verksamhetens kvalitetsarbete, för att verksamheten ska arbeta 

fullt ut enligt Vård och omsorgskontorets ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.35 

 

 

Åtgärdspunkter och utvecklingsområden avseende utförandet av hälso- och sjukvård: 

 

Personuppgiftsbehandling - Säkerställ identitet på annat sätt än initialer. Det är inte säker 

informationsöverföring att förutse att extern utförare vet vem ärenden gäller. Förväxling av brukare 

kan ske vilket ska förebyggas. 

 

Introduktion och rutiner - Sjuksköterskor behöver säkerställa att de har kontroll över gällande rutiner i 

ViS även om det är många dokument. Det finns riktlinjer och rutiner för exempelvis läkemedel, 

Waranbehandling, vaccinationer, diabetsläkemedel, nutrition och palliativ vård. 

 

                                                           
34 Se Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete - Vård och omsorg SN-2015/397 om Processer och rutiner 

och Samverkan och samarbete, samt 4 kapitlet 6 § SOSFS 2011:9 
35 Se ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete - Vård och omsorg SN-2015/397 om Roller och ansvar 

samt Medarbetare 
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Basal hygien - Säkerställ att all legitimerad personal observations mätes eller självskattas och 

diskutera följsamheten utifrån resultaten. Legitimerad personal är viktiga föredömen för en god 

basal hygien och sjuksköterskor förväntas ha ett ledarskap i omvårdnad. 

  

Dokumentation och kommunikation - Legitimerad personal ansvarar för att känna till vad 

skyldigheten att föra patientjournal innebär och behöver läsa igenom föreskriften på arbetsplatsen. 

Utöver detta upprättar MAS och MAR en rutin utifrån föreskriftens krav samt följer upp 

föreskriften och eventuella frågor från legitimerad personal på MAS/MAR-möte med chefer och 

legitimerad personal. 

 

Handledning av omsorgspersonal - Diskutera handledning i omvårdnad utifrån ett 

helhetsperspektiv på brukaren till exempel gällande hygien, nutrition, sömn och elimination. Vad 

det innebär för ledarskapet i omvårdnad annat än det som undervisas vid delegerade uppgifter 

eller specifikt ordinerade uppgifter. 

 

Bidra till hög patientsäkerhet - Fokusera på andra områden än utskrivningsklara patienter och vad 

externa vårdgivare brister i gällande patientsäkerhet. Diskutera hur ni själva bidrar till en hög 

patientsäkerhet inom områden ni själva har ansvar för som kan utvecklas för en högre 

patientsäkerhet för patienterna i hemsjukvård. Ett utvecklingsområde blir att utföra risk- och 

konsekvensanalyser för att ringa in de konkreta risker som behöver åtgärdas. 

 

Patientsäkerhetsberättelsens mål och strategier -Tydliggör den röda tråden mellan mål i 

patientsäkerhetsberättelsen och pågående arbete. Arbeta gemensamt för att nå 

patientsäkerhetsmålen på ett strategiskt sätt.  

 

Avvikelser och Lex Maria - Utveckla en tydligare struktur för avvikelserådet. Arbeta där med 

förbättringsområden inom befintliga avvikelser, följ upp och utvärdera.  

 

Informationsöverföring och rapportering - Säkerställ att muntlig rapportering sker vid behov som 

komplement vid komplexa ärenden och vård i livets slut. Använd funktioner i 

verksamhetssystemet (journaldelen) istället för vanlig mail. Detta oavsett journalsystem. 

 

Läkemedelshantering - Gå igenom åtgärdsplanen och säkerställ att alla aktiviteter är åtgärdade 

inför kommande granskning. Stäm av med MAS vid behov av stöd. 

  

Narkotika - Vid rapportering till MAS om narkotikasvinn augusti 2020 framgår vid granskning av 

narkotikajournaler och från rapporterande sjuksköterskor att kontrollräkning inte utförts 

månatligen. Säkerställ att rutiner följs. Säkerställ att sjuksköterskor kontrollräknar narkotika enligt 

rutin. 

  

Medicintekniska produkter, MTP - Förteckning över medicinteknisk apparatur ska bifogas 

åtgärdsplanen. 
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Handläggare 
Ekaterina Widén 

Tjänsteskrivelse 
2022-03-08 

Diarienummer 
SN-2022/10 

Förvaltningsekonom   

 

 

Socialnämnden 

Ekonomisk uppföljning per sista februari 2022 

 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden tar emot den ekonomiska uppföljningen per sista februari 2022. 

2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens prognos per sista februari visar på ett underskott på 1 miljon kronor. 
Underskottet beror på tillkomna placeringar inom HVB och familjehem utöver de som var 
medräknat i budgeten, samt ökade kostnader för köpt bemanning.  

 

Bakgrund 

I den av kommunfullmäktige beslutade Mål och budget 2022 fastställdes uppföljningsplanen  
för 2022. I uppföljningsplanen uppdras socialnämnden att motta ekonomisk  
uppföljning fyra gånger under 2022 med start per februari och med sista månad augusti.  
Uppföljningstillfällena innefattar även ett delårsbokslut per sista augusti.  
 

Ekonomisk konsekvensanalys 

För en fördjupad ekonomisk analys, se bilagan till tjänsteskrivelsen. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 

 

Underlag för beslut 

Ekonomisk uppföljning för socialnämnden, februari 2022 

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Akten 

 

Catrin Josephson 

Socialchef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

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? 

 

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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Nämndens verksamheter nettokostnad i tusentalskronor

Nämnd- och styrelseverksamhet

Nettokostnad 2021

1 272

Nämndbudget 2022

1 361

Prognostiserad nettokostnad februari 2022

1 361

Prognostiserad avvikelse februari 2022

0

Block Vård och omsorg enligt SoL och HSL

-Förebyggande verksamhet SoL

Nettokostnad 2021

2 875

Nämndbudget 2022

3 614

Prognostiserad nettokostnad februari 2022

3 614

Prognostiserad avvikelse februari 2022

0

-LOV - hemtjänst och delegerad HSL

Nettokostnad 2021

37 545

Nämndbudget 2022

36 786

Prognostiserad nettokostnad februari 2022

36 357

Prognostiserad avvikelse februari 2022

429

-Vård & omsorg i ordinärt boende övrigt

Nettokostnad 2021

17 648

Nämndbudget 2022

24 740

Prognostiserad nettokostnad februari 2022

24 740

Prognostiserad avvikelse februari 2022

0

-Vård & omsorg i särskilt/ annat boende 

Nettokostnad 2021

90 846

Nämndbudget 2022

94 109

Prognostiserad nettokostnad februari 2022

93 887
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Prognostiserad avvikelse februari 2022

222

Vård och omsorg enligt lss och SFB

-Insatser LSS i ordinärt boende

Nettokostnad 2021

31 978

Nämndbudget 2022

38 802

Tillägg och avdrag 2022

-1 995

Prognostiserad nettokostnad februari 2022

37 007

Prognostiserad avvikelse februari 2022

-200

-Insatser LSS i boende med särskild service

Nettokostnad 2021

41 177

Nämndbudget 2022

47 328

Prognostiserad nettokostnad februari 2022

47 148

Prognostiserad avvikelse februari 2022

180

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Nettokostnad 2021

3 932

Nämndbudget 2022

4 846

Prognostiserad nettokostnad februari 2022

4 646

Prognostiserad avvikelse februari 2022

200

Individ och familjeomsorg

Ifo öppenvård och stöd

Nettokostnad 2021

26 471

Nämndbudget 2022

24 163

Prognostiserad nettokostnad februari 2022

24 446

Prognostiserad avvikelse februari 2022

-283

Ifo vård och stöd institution/annat boende

Nettokostnad 2021

33 317
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Nämndbudget 2022

32 919

Prognostiserad nettokostnad februari 2022

34 567

Prognostiserad avvikelse februari 2022

-1 648

Ifo ekonomiskt bistånd

Nettokostnad 2021

8 056

Nämndbudget 2022

8 947

Prognostiserad nettokostnad februari 2022

8 847

Prognostiserad avvikelse februari 2022

100

Flyktingmottagande

Nettokostnad 2021

-1 008

Nämndbudget 2022

1 025

Prognostiserad nettokostnad februari 2022

1 025

Prognostiserad avvikelse februari 2022

0

Arbetsmarknadsåtgärder

Nettokostnad 2021

3 724

Nämndbudget 2022

4 474

Prognostiserad nettokostnad februari 2022

4 474

Prognostiserad avvikelse februari 2022

0

Summa socialnämnd

Nettokostnad 2021

297 833

Nämndbudget 2022

323 115

Tillägg och avdrag 2022

-1 995

Prognostiserad nettokostnad februari 2022

322 120

Prognostiserad avvikelse februari 2022

-1 000
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Inledning 

I av den Kommunfullmäktige beslutade Mål och budget 2022 uppdras nämnderna att motta 

ekonomisk uppföljning tre till fyra gånger under verksamhetsåret. Uppföljningen ska rapporteras 

till nämnderna första gången per februari och sista gången i samband med delårsbokslutet. 

Utöver detta kan en behovsprövad prognos presenteras på nämndnivå enbart om nämnden 

uppvisar underskott i tidigare uppföljningar eller om något annat väsentligt har skett. Beslutet 

om att motta den ekonomiska uppföljningen ska anmälas till kommunstyrelsen. 
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Drift 

Prognosen för Socialnämnden per sista februari visar på ett underskott på 1 miljon kronor. 

Underskottet beror till viss del på ökade kostnader för externt köpt vård på enheten Barn och 

Unga, samt ökade kostnader för köpt bemanning på myndighetsområdet, både på handläggar- 

och chefsnivå. 

Verksamheter som prognostiserar budget i balans eller en marginell avvikelse är  Nämnd- och 

styrelseverksamhet, Förebyggande verksamhet SoL, Vård & omsorg i ordinärt boende övrigt, 

Insatser LSS i ordinärt boende, samt boende med särskild service, IFO ekonomisk bistånd, 

Flyktingmottagande samt Arbetsmarknadsåtgärder. 

Största negativa avvikelsen om - 1,6 miljoner kronor uppvisar verksamheten Individ och 

familjeomsorg vård och stöd institution/annat boende. Avvikelsen beror till stor del på 

tillkommande placeringar inom HVB och Familjehem utöver de budgeterade. 

Prognosen för verksamheter LOV - hemtjänst och delegerad HSL och Vård & omsorg i särskilt/ 

annat boende indikerar ett överskott vilket beror på en förväntad ersättning för sjuklönekostnader 

under perioden dec 2021-feb 2022. 

Verksamheten färdtjänst och riksfärdtjänst prognostiserar ett överskott på 0,2 miljoner kronor, 

vilket beror på att kostnader under jan-feb har varit något lägre än budgeterat. 

Bokslutsreglering 

Volymer för insatser enligt LSS och SFB prognostiseras understiga den budgeterade nivån och 

bokslutsregleringen beräknas bli -2 miljoner kronor. 

Osäkerhetsfaktorer 

Socialnämndens verksamheter är av den karaktären att årets första prognoser alltid innehåller ett 

stort mått av osäkerhet. Det går inte att förutspå hur många ansökningar eller orosanmälningar 

som kommer att inkomma under året och som efter utrett behov landar i större insatser. 

Det som därutöver innebär den största osäkerhetsfaktorn för denna prognos är världsläget och 

hur det kan komma att påverka verksamheternas kostnader och volymer på olika sätt. Det har i 

den här uppföljningen inte spekulerats i detta. Analysen utgår istället ifrån ett normalläge för 

verksamheterna. 

Prognos helår och budgetavvikelse (tkr) 

Nämndens verksamheter 
Nettokost
nad 2021 

Budget 
2022 

Tillägg 
och 

avdrag 
2022 

Prognostiserad 
nettokostnad 

2022 

Prognostiserad 
budgetavvikelse 

2022 

Effektiviseringsbeting      

      

Nämnd- och 
styrelseverksamhet 

1 272 1 361  1 361 0 

      

Vård och omsorg enligt SoL 
och HSL 
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-Förebyggande verksamhet 
SoL 

2 875 3 614  3 614 0 

-LOV - hemtjänst och 
delegerad HSL 

37 545 36 786  36 357 429 

-Vård & omsorg i ordinärt 
boende övrigt 

17 648 24 740  24 740 0 

-Vård & omsorg i särskilt/ 
annat boende 

90 846 94 109  93 887 222 

      

Vård och omsorg enligt lss 
och SFB 

     

-Insatser LSS i ordinärt 
boende 

31 978 38 802 -1 995 37 007 -200 

-Insatser LSS i boende med 
särskild service 

41 177 47 328  47 148 180 

      

Färdtjänst och riksfärdtjänst 3 932 4 846  4 646 200 

      

Individ och familjeomsorg      

-Ifo öppenvård och stöd 26 471 24 163  24 446 -283 

-Ifo vård och stöd 
institution/annat boende 

33 317 32 919  34 567 -1 648 

-Ifo, ekonomisk bistånd 8 056 8 947  8 847 100 

      

Flyktingmottagande -1 008 1 025  1 025 0 

      

Arbetsmarknadsåtgärder 3 724 4 474  4 474 0 

      

Summa socialnämnd 297 833 323 115 -1 995 322 120 -1 000 
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Investeringar 

I dagsläget finns det inga inplanerade investeringar för 2022. Satsningar i form av digital 

utveckling och övriga projekt kräver oftast ingen investering. Dessa satsningar görs för övrigt 

oftast med externa statliga medel, vilket alltid nyttjas i första hand när det är möjligt. 

Prognos helår och avvikelse investeringar (tkr) 

Investeringsprojekt 
KF- 

investerings
ram 2022 

Tillägg 
investerings

ram 2022 

Utgift 
investering 

2022 

Prognos 
utgift  

investering 
2022 

Prognos 
avvikelse 

investering 
2022 

Inventarier 100  0 0 100 

 Digitalisering – innovation  1000  0 0 1100 

      

Summa 1100  0 0 1100 
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Knivsta 2022-03-09 

Initiativärende / Socialnämnden 

Angående tillfälligt boende åt ukrainska flyktingar 

De ryska aggressionerna mot Ukraina kan inte gå tyst förbi utan vi måste hjälpa till i största möjliga 

utsträckning.  

Kommunen har hyrt Villa Ängby för att kunna bygga om Estrids Gård och Wilhelms Gård. Vi anser att 

kommunen ska se över möjligheten att öppna upp Villa Ängby för människor som flytt kriget i 

Ukraina och som behöver värme, kärlek och mat. 

Vi yrkar Socialnämnden att besluta: 

- Att skjuta upp flytten av äldreboendena och bereda möjligheten att inkvartera ukrainska 

flyktingar där så länge. 

- Att ta tillbaka beslutet om ombyggnad av äldreboendena och erbjuda ukrainska flyktingar 

som behöver någonstans att bo. 

 

 

 

Monika Lövgren, Gruppledare Sverigedemokraterna Knivsta 

2:e vice ordförande socialnämnden 
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