
Kallelse 2016-05-25

Vård- och omsorgsnämnden
Tid Plats
 13:00-17:00  Multen, Kommunhuset, Bangatan 

7 i Fjugesta

Övriga
Anneli Carlsson, Förvaltningschef VON
Christian Cederhag, Verksamhetsutvecklare
Sandra Magnusson, Ekonom
Ankica Lucic, IFO-chef
Hanna Hansson, Folkhälsopedagog
Gordana Sutic, Utredningssekreterare

Ej tjänstgörande ersättare
Barbro Göransson (C)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (FP)
Marita Johansson (MP)
Lennart M Pettersson (S)
Margareta Carlsson (V)

Beslutande ledamöter
Henrik Hult (C)
John Hägglöf (M), vice ordförande
Kjell Edlund (S), 2:e vice ordförande
Astrid Söderquist (C)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Göran Östling (M)
Mikael Bergdahl (S)
Wivie Eriksson (S)
Fredrik Steckl (SD)
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Kallelse 2016-05-25

1 – Val av protokolljusterare, tid och plats Föredragande  

Ärendebeskrivning
Förslag den 27 maj 2016 kl 10.00, Sekreterares tjänsterum, Kommunhuset Bangatan 7 i Fjugesta.
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Kallelse 2016-05-25

2 – Förvaltningschef informerar Föredragande Anneli Carlsson 13:00

Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Anneli Carlsson informerar.
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Kallelse 2016-05-25

3 – Prognosrapport 1 - 2016 Vård- och 
omsorgsnämnden 
(VON 16-75)

Föredragande Anneli Carlsson, 
Christian Cederhag och Sandra 
Magnusson 13:15

Ärendebeskrivning
Prognosrapport 1-2016 för Vård- och omsorgsnämnden redovisar viktiga händelser i 
verksamheterna och målarbetet fram till 30 april 2016 samt en ekonomisk prognos för helåret.

Förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden godkänner prognosrapport 1 -2016 för Vård- och omsorgsnämnden.

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Vård och omsorgsnämnden godkänner prognosrapport 1 -2016 för Vård- och 
omsorgsnämnden.
2. Meddelar kommunfullmäktige att vård- och omsorgsnämnden inte kommer att 
uppnå de fastställda målen av kommunfullmäktige med de tilldelade medlen av 
kommunfullmäktige.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Prognosrapport 1- 2016 Vård- och omsorgsnämnden
 Prognosrapport 1 - 2016  Vård- och omsorgsnämnden
 §44 VONAU Prognosrapport 1-2016 Vård- och omsorgsnämnden
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Kallelse 2016-05-25

4 – Ombudgetering av medel efter 
ytterligare reduceringar inom vård- och 
omsorgsnämndens verksamheter 
(VON 16-63)

Föredragande Sandra Magnusson 

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2016-04-11 om besparingar motsvarande 1 500 tkr för 
helår. Besparingsåtgärderna leder till att medel ska omfördelas inom nämndens budget.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden omfördelar 1 500 tkr som reducerats till posten för oförutsett under 
förvaltningschefen.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden omfördelar 1 500 tkr som reducerats till posten för 
oförutsett under förvaltningschefen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ombudgetering efter ytterligare reduceringar
 §45 VONAU Ombudgetering av medel efter ytterligare reduceringar inom vård- och 

omsorgsnämndens verksamheter
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5 – Handlingsplan för Lekebergs kommuns 
arbete med våld i nära relationer 
(VON 14-165)

Föredragande Hanna Hansson 

Ärendebeskrivning
Vuxenenheten och barn- och familjeenheten har fått i uppdrag att revidera kommunens 
handlingsplan och rutiner för arbete med våld i nära relationer med anledning av Socialstyrelsens 
nya föreskrifter. Handlingsplanen innehåller syfte och övergripande målsättning, definitioner, 
målgrupper och aktörer. Den innefattar både förebyggande arbete till tidiga upptäckter och 
insatser samt beskriver hur kommunen kontinuerligt bör arbeta systematisk med området våld i 
nära relationer. Förutom handlingsplanen har gruppen sammanställt rutiner för respektive enhet, 
för samverkan mellan enheterna och rutiner för särskilda situationer (skyddad identitet), samt 
officiella kontaktuppgifter.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen anta handlingsplan för Lekebergs kommuns 
arbete med våld i nära relationer.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen anta handlingsplan för 
Lekebergs kommuns arbete med våld i nära relationer

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Handlingsplan för Lekebergs kommuns arbete med våld i nära relationer
 Handlingsplan för arbete med våld i nära relationer
 §46 VONAU Handlingsplan för Lekebergs kommuns arbete med våld i nära relationer
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6 – Delegationsordning 2016 för Vård- och 
omsorgsnämnden 
(VON 16-66)

Föredragande Anneli Carlsson. 
Ankica Lucic och Gordana Sutic 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen tog ett inriktningsbeslut 2016-02-19 § 34 att samordna all socialtjänsten (IFO) 
under vård- och omsorgsnämnden. Nämnden fick i uppdrag att arbeta i enlighet med inriktningen 
att sammanföra socialtjänsten under vård- och omsorgsnämnden från och med 1 juli 2016. I och 
med detta beslut måste de delar som saknas i delegationsordningen gällande barn och ungdomar 
överföras från kultur- och bildningsnämnden till vård- och omsorgsnämnden samt att hela 
delegationsordningen uppdateras och revideras. Enligt kommunallagen 6 kap 33 § får en nämnd 
uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta 
på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. De lagliga förutsättningarna 
för delegering finns i kommunallagens 6 kap 33 – 38 §§. Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit 
fram ett förslag till delegationsordning 2016. Den nya delegationsordningen ska gälla från 1 juli 
2016.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden 1 Antar delegationsordning 2016 för Vård- och omsorgsnämnden. 2. 
Delegationsordningen gäller från och med 1 juli 2016.

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut till nämnden.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Delegationsordning 2016, Vård- och omsorgsnämnden
 Delegationsordning Vård- och omsorgsnämnden 2016
 Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden 2015 (gäller tom 30 juni 2016)
 §47 VONAU Delegationsordning 2016 för Vård- och omsorgsnämnden
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7 – Justering av riktlinjer för 
biståndsbedömning utifrån Socialtjänstlagen 
(SoL) 
(VON 15-92)

Föredragande Christian Cederhag 

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden antog 2015-12--14 nya riktlinjer för biståndsbedömning utifrån 
socialtjänstlagen. Ytterligare översyn av riktlinjerna är gjorda med bakgrund av de sparkrav som 
finns på förvaltningen. Justeringarna är mestadels strukturella, för att ge bättre beslutsunderlag till 
utförare. Några insatser har justerats vilket innebär att ambitionsnivån sänkts något. Justeringarna 
bedöms inte få så stora konsekvenser för enskilda eller för ekonomin. Nämnden föreslås därför att 
anta justeringarna i riktlinjerna.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar de föreslagna justeringarna i riktlinjer för biståndsbedömning 
utifrån Socialtjänstlagen (SoL).

Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar de föreslagna justeringarna i riktlinjer för 
biståndsbedömning utifrån Socialtjänstlagen (SoL).

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Förslag till justering av riktlinjer för biståndsbedömning enligt 

socialtjänstlagen
 Riktlinjer för biståndsbedömning utifrån Socialtjänstlagen Lekebergs kommun(justerat 

förslag)
 Riktlinjer för biståndsbedömning utifrån Socialtjänstlagen Lekebergs kommun
 §48 VONAU Justering av riktlinjer för biståndsbedömning utifrån socialtjänstlagen (SoL)
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8 – Uppdrag om att utreda om Lekebergs 
kommun ska fortsätta med Lagen om 
valfrihetssystem (LOV) 
(VON 16-79)

Föredragande Anneli Carlsson och 
Christian Cederhag 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2013-02-07 § 4 att införa valfrihetssystem enligt LOV. Sedan 2014 
arbetar Lekeberg enligt lagen om valfrihethetssystem (LOV) inom hemtjänsten. Idag finns en annan 
utförare som erbjuder hushållsnära tjänster och ett mindre antal hemtjänsttagare har valt denna 
utförare. Att arbeta enligt LOV innebär en större administrativ belastning för kommunen varje 
månad. Det bör utredas vidare om den vinst det innebär för de enskilda som får möjligheten att 
välja utförare motsvarar den administrativa insats det innebär att erbjuda valfrihet enligt LOV. 
Nämnden föreslås att uppdra åt förvaltningschef att utreda om Lekebergs kommun ska fortsätta att 
arbeta enligt LOV.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningschef att utreda om Lekebergs 
kommun ska fortsätta med Lagen om valfrihetssystem (LOV).

Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningschef att utreda om 
Lekebergs kommun ska fortsätta med Lagen om valfrihetssystem (LOV).

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Utreda om LOV ska avvecklas
 §49 VONAU Uppdrag om att utreda om Lekebergs kommun ska fortsätta med Lagen om 

valfrihetssystem (LOV)
 Protokollsutdrag VON 2012-12-18 § 74
 Protokollsutdrag KF 2013-02-07 § 4
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9 – Lägesrapport om arbetet med 
värdegrund 
(VON 16-41)

Föredragande Christian Cederhag 

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden uppdrog åt förvaltningschef, 160215 § 5, att arbeta fram en 
värdegrund. Värdegrund kan beskrivas som de grundläggande värderingar och principer som ska 
forma nämndens normer och handlingar. Arbetet med en värdegrund behöver involvera alla som 
verkar i organisationen. Ledarskapet i organisationen är avgörande för om arbetet med värdegrund 
ska bli framgångsrikt. I förvaltningens ledningsgrupp har tre enhetschefer utbildning i värdegrund, 
dessa kommer därför att arbeta med att ta fram och implementera en värdegrund. Arbetet 
kommer påbörjas efter sommaren för att fortgå under hösten 2016 och våren 2017. En mer 
detaljerad plan kommer att tas fram under hösten vilket involverar medarbetare och politiken. 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås lägga lägesrapporten om värdegrundsarbetet till 
handlingarna.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Lägesrapport värdegrundsarbetet
 Information om Värdegrund Vård- och omsorgsnämnden
 §50 VONAU Information och en lägesrapport om arbeter med värdegrund
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10 – Utredning avseende användandet av 
aktivitetsrummen på Kastanjen 
(VON 16-21)

Föredragande Christian Cederhag 

Ärendebeskrivning
När Kastanjen byggdes 2010 beslutades att även bygga aktivitetsrum för målgruppen, med visionen 
att skapa mötesplatser. Rummen och gymmet används även av andra än de som finns i 
verksamheten, men LSS-verksamheten står ensam för kostnaden för drift och underhåll. Hur 
rummen används och vad det kostar att driva lokalerna, och hur rummen kan användas i framtiden 
har därför utretts. Utredningen visar att rummen fyller en viktig funktion, men att medfinansiering 
behöver hittas. En möjlighet är att upplåta lokalerna till andra kommuner och allmänheten att hyra. 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås därför att uppdra åt förvaltningschef att arbeta vidare med 
förslaget att börja hyra ut lokalerna.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningschefen att arbeta vidare med 
förslaget att hyra ut aktivitetsrummen och gymmet.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningschefen att arbeta vidare 
med förslaget att hyra ut aktivitetsrummen och gymmet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Användandet av aktivitetsrummen på Kastanjen
 Utredning avseende användandet av aktivitetsrummen på Kastanjen
 §51 VONAU Utredning avseende användandet av aktivitetsrummen på Kastanjen
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11 – Svar på medborgarförslag - 
Medborgarförslag om dagverksamheten på 
Kastanjen samt nyttjandet av 
aktivitetsrummen 
(VON 16-76)

Föredragande Gordana Sutic 

Ärendebeskrivning
Anne-Marie Pettersson har inkommit med ett medborgarförslag till kommunen den 29 februari 
2016. Medborgarförslaget anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april 2016 och 
kommunfullmäktige beslutade att överlämna medborgarförslaget till vård- och omsorgsnämnden 
för besvarande. Medborgarförslag handlar om dagverksamheten i Kastanjen samt nyttjande av 
aktivitetsrummen som finns på Kastanjen. Hennes förslag är, för att uppnå en ekonomi i balans, att 
brukare av psykiatri i andra Sydnärkekommuner kan i mån av plats och avgift får disponera 
upplevelserummen och gymnastiksalen. Vidare föreslår hon att allmänheten också kan nyttja dessa 
lokaler mot en avgift på kvällstid. Förvaltningen har utrett frågan och tagit fram ett svar på 
medborgarförslaget.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar svar på medborgarförslag och anser därmed medborgarförslaget 
besvarat.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar svar på medborgarförslag och anser därmed 
medborgarförslaget besvarat.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Svar på  medborgarförslag  om dagverksamheten i Kastanjen samt 

nyttjande av aktivitetsrummen
 Medborgarförslag - Om dagverksamheten i Kastanjen samt nyttjande av aktivitetsrummen
 Svar på  medborgarförslag  om dagverksamheten i Kastanjen samt nyttjande av 

aktivitetsrummen
 Protokollsutdrag KF 2016-04-25 § 40
 §52 VONAU Svar på medborgarförslag - Medborgarförslag om dagverksamheten i 

Kastanjen samt nyttjandet av aktivitetsrummen
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12 – Remissvar - Bildande av 
Naturreservatet i Vretalundsskogen 
Lekebergs kommun 
(VON 16-69)

Föredragande Gordana Sutic 

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden har mottagit en remiss gällande bildandet av Naturreservatet 
Vretalundsskogen i Lekebergs kommun. Syftet med bildandet är att vårda och bevara värdefull 
lövrik skog på ädellöv samt säkerställa närnatur med höga naturvärden. Området ligger i direkt 
anslutning till Hidinge skola och används ofta i undervisning samt är ett område för rekreation. 
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig positiva till bildandet av naturreservat Vretalundsskogen.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden 1. Antar svaret på remissen angående Naturreservat 
Vretalundsskogen. 2. Överlämnar remissvaret till Sydnärkes Miljöförvaltning.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden
1. Antar svaret på remissen angående Naturreservat Vretalundsskogen.
2. Överlämnar remissvaret till Sydnärkes Miljöförvaltning.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Remissvar bildande av Naturreservatet Vretalundsskogen
 Remiss gällande bildande av naturreservatet Vretalundsskogen vid Hidinge skola, Lekebergs 

kommun - Beslut och skötselplan
 Remiss gällande bildande av naturreservatet Vretalundsskogen vid Hidinge skola, Lekebergs 

kommun - Följebrev och sändlista
 Remissvar  - Bildande av naturreservatet Vretalundsskogen i Lekebergs kommun
 §53 VONAU Remisssvar - Bildande av Naturreservatet Vretalundsskogen Lekebergs 

kommun
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13 – Ersättare för Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS) under 
semesterperioden 
(VON 16-77)

Föredragande Anneli Carlsson 

Ärendebeskrivning
Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska det finnas en Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), som 
ansvarar för att de patienter som berörs av kommunens ansvarsområde, får en säker och 
ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet. Det åligger även MAS att göra anmälan om en 
patient drabbas av eller utsätts för risk eller allvarlig skada enlig Lex Maria. Inom vård och 
omsorgsförvaltningen är Ulrica Edlund Medicinskt ansvarig sjuksköterska. Under hennes 
semesterperiod vecka 25 till och med vecka 28 är enhetschef för Hemtjänsten Anna-Karin 
Gruffman-Arne utsedd till Medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden utser Anna-Karin Gruffman-Arne till Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
(MAS), vecka 25-28 under semesterperioden 2016.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden utser Anna-Karin Gruffman-Arne till Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS), vecka 25-28 under semesterperioden 2016.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ersättare för Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
 §54 VONAU Ersättare för Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) under semesterperioden
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14 – Rapportering av ej verkställda beslut 
enligt SoL och LSS till IVO, kvartal 1 2016 
(VON 16-7)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt 4 kap 
1 § gällande SoL och LSS till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Rapporteringen gäller såväl nya 
beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal. För kvartal 1, 2016 finns 3 ej 
verkställda beslut att rapportera in till IVO. 1 ej verkställda beslut inom SoL, ÄO Äldreomsorg. 2 ej 
verkställda beslut inom LSS, OF Omsorger om personer med funktionsnedsättning. Rapporteringen 
av ej verkställda beslut redovisas även till revisorer och kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden 1. Godkänner redovisningen av ej verkställda beslut. 2. Rapporterar in 
tre ej verkställda beslut för kvartal 1 2016 till (IVO) Inspektionen för vård och omsorg. 3. 
Vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden
1. Godkänner redovisningen av ej verkställda beslut.
2. Rapporterar in tre ej verkställda beslut för kvartal 1 2016 till (IVO) Inspektionen för 
vård och omsorg.
3. Vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO, kvartal 1, 

2016
 Borttagen på grund av Sekr.
 Borttagen på grund av Sekr.
 §55 VONAU Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO, kvartal 1 2016
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Kallelse 2016-05-25

15 – Borttagen på grund av Sekr. 
(VON 16-78)

Föredragande  

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av Sekr.
 Borttagen på grund av Sekr.
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Prognosrapport 1 - 2016 Vård- 
och omsorgsnämnden

3

VON 16-75
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Tjänsteskrivelse 2016-05-18 1 (1)

Dnr: VON 16-75

Tjänsteskrivelse - Prognosrapport 1- 2016 Vård- och 
omsorgsnämnden
   

Ärendebeskrivning
Prognosrapport 1-2016 för Vård- och omsorgsnämnden redovisar viktiga händelser i 
verksamheterna och målarbetet fram till 30 april 2016 samt en ekonomisk prognos 
för helåret.

Förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden godkänner prognosrapport 1 -2016 för Vård- och 
omsorgsnämnden.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Anneli Carlsson Sandra Magnusson
Förvaltningschef Handläggare
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1 Prognosrapport 1 
Första kvartalet har präglats av konsekvenser av rådande ekonomiska förutsättningar 2016 
med en budgetram om 117 532 tkr och mot bakgrund av resultatet 2015. Analys och 
bedömningar avseende möjlighet till måluppfyllelse i MER-planen har skett. Samtal om och 
förslag på reduceringar i förvaltningens samtliga verksamheter har upptagit en stor del av 
chefernas tid. Nämnden har under perioden antagit förslag till reduceringar för 2016 med 
sammanlagt 5 183 tkr (4,41 % av budget) samt föreslagna justeringen av målvärdena i MER-
plan 2016 som avser Vård och Omsorgsnämndens mål och indikatorer. Sammantaget ser vi 
fortfarande stor risk att inte uppnå ekonomi i balans inom områdena personliga assistenter, 
kontaktpersoner, försörjningsstöd, placeringar samt bostadsanpassningar. 

Nämnden meddelade kommunfullmäktige vid nämndens sammanträde den 11 april att 
följande av kommunfullmäktige uppsatta mål inte kommer att kunna uppnås: 

a) Lekebergs kommun erbjuder en trygg och god omsorg för alla utifrån behov. 

b) Lekebergs kommun växer och utvecklas på hållbart sätt med indikatorn: nämnderna och 
styrelserna håller sin budget. 

c) Att sjukfrånvaron inte överstiger 5,6 %. 

Hänskjuter frågan till kommunfullmäktige för ställningstagande "Att nämnden ej kan uppnå 
målen med de av kommunfullmäktige tilldelade medlen". 
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2 MER-styrning 

2.1 Politiskt fattade beslut 

Fattade politiska beslut 

Beslut Status Kommentar 

2013-04-09 § 20. Platser 
särskilt boende. Förvaltningen 
ska se över möjligheterna att ta 
fram en plan om/hur 
lägenheter i fastigheten 
Björken kan omvandlas med 
särskild service 

Pågår Ärendet ingår i utredningen 
Linden. Nybyggnation av SÄBO 
pågår också. 

2013-05-28 § 42. Tillsyn från 
Socialstyrelsen om kommunens 
arbete med våldsutsatta 
kvinnor och barn. Uppdrag att 
kommunen ska arbeta med 
våldsutsatta kvinnor och barn 
som bevittnar våld. 

Pågår Ny handlingsplan tas fram ihop 
med KUB och Folkhälsoteamet 
gällande våld i nära relation. 
Beslut tas om handlingsplanen i 
VON och KUB i maj 2016. Den 
skickas vidare till KS för 
antagande. 

2013-05-28 § 43. Enhetschefen 
för Vuxenenheten får i uppdrag 
att se över och revidera 
riktlinjer för ekonomiskt 
bistånd (försörjningsstöd) 

Ej påbörjat Riktlinjer bör ses över och 
revideras för att försöka 
motverka att man stannar 
länge i försörjningsstöd. 
Ej påbörjat på grund av 
bemanningsbrist 

2013-11-26 § 95. 
Arbetsmiljöverkets inspektion 
om personförflyttningar hos 
hemvården. Uppdrag att se 
över rutiner. 

Pågår  

2015-09-22 § 61. Uppdra åt 
förvaltningschef att ta fram 
förslag på en Vård- och 
omsorgsplan för Lekebergs 
kommun avseende perioden 
2016-2030. 

Pågår Verksamhetsutvecklare har fått 
uppdrag att ta fram ett förslag 
på Vård- och omsorgsplan. 

2015-12-14 § 83. Uppdrar åt 
förvaltningschef att utreda och 
ta fram underlag för att 
eventuellt ompröva beslutet att 
införa ÄBIC i Lekebergs 
kommun. 

Pågår Biståndshandläggare utreder 
enligt modellen.Fövaltningen 
tittar på hur en 
Lekebergsmodell ska se ut och 
implementeras. 

2015-12-14 § 84. Uppdrag till 
förvaltningschefen att utforma 
hyreskontrakten för LSS 
brukare. 

Pågår  

2015-12-14 § 84. Förvaltningen 
ska påbörja arbetet med 
boendekarriär snarast möjligt. 

Pågår  

2016-02-15 § 5. Uppdar åt 
förvaltningschefen att arbeta 

Pågår Verksamhetsutvecklare har fått 
uppdrag att ta fram en 
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Beslut Status Kommentar 

fram en värdegrund för 
nämndens verksamheter. 

värdegrund. Nämnden får en 
lägesrapport om 
värdegrundsarbetet i maj. 

2016-02-15 § 8. uppdrar åt 
förvaltningschef att utreda 
behovet av byggnation av fler 
äldreboenden i Lekebergs 
kommun, var dessa bör byggas 
och när de bör byggas. 

Ej påbörjat Utredningen kommer att 
påbörjas till hösten när man vet 
om nya SÄBO kommer att 
byggas. 

2016-04-11 § 29. Uppdrar åt 
förvaltningschefen att bevara 
kompetensen inom 
focusområdet demens. 

Pågår  

   

   

   

2.2 Attraktiv kommun - Lekebergs kommun växer på ett 

ansvarfullt och nytänkande sätt och möter framtiden utifrån de tre 

hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk 

hållbarhet 

Kommunf
ullmäktig
es mål 

Nämndmå
l 

 Indikator  
Komment
ar 

Nuvärde Prognos Målvärde 

Lekebergs 
kommun 
gör det 
enkelt för 
sina 
medborga
re att bo i 
Lekeberg 

  Andel av 
medborga
rna som 
tar 
kontakt 
med 
kommune
n via 
telefon får 
ett direkt 
svar på en 
enkel 
fråga 

  72% 80% 80% 

  Andel av 
medborga
rna som 
skickar in 
en enkel 
fråga via 
e-post får 
svar inom 
två 
arbetsdag
ar 

  32% 50% 50% 
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Kommunf
ullmäktig
es mål 

Nämndmå
l 

 Indikator  
Komment
ar 

Nuvärde Prognos Målvärde 

  Nöjd-
Region-
Index 

  67% 67% 70% 

Lekebergs 
kommun 
växer och 
utvecklas 
på ett 
hållbart 
sätt 

  Värde 
medarbet
arundersö
kningen 
(medel) 

  3,83 3,83 3,89 

  Sjukfrånva
ro 

 En oro 
finns 
utifrån 
vidtagna 
reducerin
gar att 
målvärdet 
för 
sjukfrånva
ron inte 
kan 
uppnås 
mot 
bakgrund 
av en 
ökad 
arbetsbela
stning. 

. 

9,37% 7% 5,6% 

  Nämndern
a och 
styrelsen 
håller sin 
budgetra
m 

 Underskot
tet finns 
främst 
inom 
hemtjänst
, 
nattenhet, 
sjuksköter
skor, 
socialtjäns
t och 
bostadsan
passning. 
Prognostis
erat 
underskot
t från Barn 
och familj 
ingår med 
3,1 mkr. 

 5 640 tkr 0 tkr 

Lekebergs 
kommun 
minskar 
sin 
klimatpåv
erkan 

  El-
förbruknin
gen i 
kommune
ns 
fastighete

 Förvaltnin
gen har 
inte 
prioriterat 
detta mål 
och 

2 796 
MVh 

 2 795 
MVh 
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Kommunf
ullmäktig
es mål 

Nämndmå
l 

 Indikator  
Komment
ar 

Nuvärde Prognos Målvärde 

r arbete 

2.3 Trygghet - I Lekeberg kan medborgarna åldras i trygghet, med 

bibehållet oberoende och med möjligheten att leva ett aktivt liv. 

Alla medborgare ska bemötas med respekt och ha tillgång till stöd, 

god vård och omsorg 

Kommunf
ullmäktig
es mål 

Nämndmå
l 

 Indikator  
Komment
ar 

Nuvärde Prognos Målvärde 

Lekebergs 
kommun 
erbjuder 
en trygg 
och god 
omsorg 
för alla 
utifrån 
behov 

Hemtjänst
tagaren 
och 
hyresgäst
en ska 
uppleva 
en god 
och trygg 
omsorg 

 Andel 
hyresgäst
er på 
Oxelgårde
n som inte 
besväras 
av 
ensamhet 

  17% 25% 25% 

Andel 
hemtjänst
tagare 
som anger 
att 
personal 
kommer 
på avtalad 
tid 

  72% 77% 77% 

Andel 
hemtjänst
tagare 
som 
upplever 
att 
tillfälliga 
förändring
ar 
meddelas 
i förväg. 

  51% 60% 60% 

Andelen 
hemtjänst
tagare 
som anger 
att de vet 
vart de 
ska vända 
sig med 
synpunkte
r och 
klagomål 

  62% 63% 63% 
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Kommunf
ullmäktig
es mål 

Nämndmå
l 

 Indikator  
Komment
ar 

Nuvärde Prognos Målvärde 

Andelen 
hyresgäst
er som 
anger att 
de vet 
vart de 
ska vända 
sig med 
synpunkte
r och 
klagomål 

  50% 56% 52% 

Antalet 
personal 
som en 
hemtjänst
tagare 
möter 
under 14 
dagar 

  20 st 15 högst 15 
st 

Andelen 
hyresgäst
er på 
Oxelgårde
n som 
anger att 
möjlighete
rna att 
komma 
utomhus 
är bra 

  9% 20% 42% 

Andelen 
hyresgäst
er på 
Linden 
som anger 
att maten 
brukar 
smaka bra 

  73% 75% 75% 

Andelen 
hyresgäst
er på 
Linden 
som anger 
att 
måltiden 
är en 
trevlig 
stund på 
dagen 

  69% 71% 71% 

Andelen 
hemtjänst
tagare 
som anger 

  48% 50% 50% 
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Kommunf
ullmäktig
es mål 

Nämndmå
l 

 Indikator  
Komment
ar 

Nuvärde Prognos Målvärde 

att de kan 
påverka 
vilka tider 
de får 
hjälp 

Andelen 
hyresgäst
er på 
Oxelgårde
n som 
anger att 
de kan 
påverka 
vilka tider 
de får 
hjälp 

  50% 40% 55% 

Serviceutb
udet inom 
LSS grupp- 
och 
servicebo
ende ska 
hålla hög 
kvalitet 

 Andel av 
maxpoäng 
avseende 
kvalitetsas
pekter LSS 
grupp- 
och 
servicebo
ende 

  76% 82% 82% 

Verksamh
etens 
arbete 
med 
missbruks- 
och 
beroende
vård och 
ekonomis
kt bistånd 
ska bygga 
på 
kunskap 
och 
helhetssyn 

 Följt upp 
resultat av 
insatser 
inom 
beroende
vården 
utifrån 
mål - på 
individniv
å 

  Nej Ja Ja 

Utredning
small 
ekonomis
kt bistånd 
med 
barnpersp
ektiv 

  Nej Ja Ja 

Sammanst
ällningar 
av 
synpunkte
r och 
klagomål 
från 
enskilda 
har 
använts i 
verksamh

  Nej Ja Ja 
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Kommunf
ullmäktig
es mål 

Nämndmå
l 

 Indikator  
Komment
ar 

Nuvärde Prognos Målvärde 

eten för 
ekonomis
kt bistånd 
för att 
analysera 
och 
utveckla 
verksamh
eten. 

  Andel 
brukare 
som är 
ganska/m
ycket 
nöjda med 
sin 
hemtjänst 

  92% 92% 92% 

  Andelen 
brukare 
på särskilt 
boende 
som är 
ganska/m
ycket 
nöjda med 
sitt 
särskilda 
boende 

  84% 84% 84% 

  Andel av 
befolkning
en som får 
försörjnin
gsstöd 

  3% 2,8% 2,6% 
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3 Verksamhet 
Verksamheten i förvaltningen påverkas starkt av beslutade reduceringar. Medborgarna 
påverkas av nedläggning av verksamheter och synpunkter och klagomål har framkommit till 
nämnd och förvaltning på den ändrade tillgängligheten och servicen. En oro finns bland 
brukare om hur de kommer påverkas av förändringarna. Riktlinjer för biståndsbeslut har i ett 
första skede justerats utifrån en striktare hållning och lägre ambitionsnivå vilket påverkar 
brukarna. Ytterligare förslag till justeringar läggs fram till nämnden i maj med anledning av det 
senaste beslutet om besparingar. 

Ambitionen är att inga tillsvidareanställda medarbetare ska behöva varslas. Förvaltningen 
arbetar i första hand strategiskt med avslut och ej förlängning av vikarier. Viss oro finns kring 
arbetsbelastning/arbetmiljö och möjligheten att öka frisktalen. 

Rekrytering av sommarens semestervikarier är i stort sett klar. Största utmaningen är att 
rekrytera sjuksköterskor, vilket troligen kommer kräva andra förutsättningar i 
anställningsavtalen för att kunna konkurrera med andra arbetsgivare. Risk finns för dyrare 
bemanningskostnader för denna grupp. 

Under perioden januari-april har inga kostnader för betalningsansvar till Region Örebro län 
utgått. Alla som varit utskrivningsklara har kunnat beredas plats på korttidsboende eller gått 
tillbaka till sitt ordinarie boende vilket varit en stor utmaning. 

Avseende hjälpmedel är alla lyftar besiktade och en del nya har köpts in. Reservdelar för att 
reparera gamla lyftar har beställts och reparationer pågår successivt. Kostnaden för 
reservdelar och ålder på lyften avgör om den ska utrangeras eller repareras. Innan beställning 
av nya hjälpmedel sker, inventeras vad som finns, analyseras om något annat hjälpmedel är 
mer lämpat som motsvarar behovet utifrån rehabilitering och utifrån patientsäkerhet. 

Utförda hemtjänsttimmar var under 2015 i snitt per månad 3 056 och hittills i år är snittet 
3 157 timmar per månad, dvs en ökning med 101 timmar. Antal brukare varierar under 
perioden mellan 116 till 122. Fortfarande finns endast en extern utförare av servicetjänster. 
Den har ca 10 kunder och utför i snitt 30 tim/månad. 

125 timmar hemtjänst per månad eller 4 tim per dag är brytpunkten för när det börjar bli 
billigare att erbjuda särskilt boende istället. Antal brukare med beviljade hemtjänsttimmar 
över 124 tim i månaden var i april 4 personer. Vilket innebär att om platser i särskilt boende 
funnits att erbjuda, skulle det medfört en minskad kostnad för förvaltningen. 

På Kastanjen har två gemensamhetsutrymmen gjorts om till lägenheter för att beslut på 
lägenhet enligt särskild service LSS skulle kunna verkställas och kommunen undvek därmed 
eventuellt vite. 

Sedan den 1 april 2016 inleddes inom Individ och Familjeomsorgen, lika för Vuxenenheten 
och Barn och Familj inom KUB, en organisation med teamledare med syftet att stödja undivid- 
och familjeomsorgen till att utvecklas mot en effektiv, kvalitativ och rättssäker verksamhet 
med en tydlig styrning och uppföljning. 

Linden har påbörjat ett LEAN arbete och under våren utbildas fyra medarbetare till LEAN 
coacher. Anhörigstöd gör en nystart under 2016 där de första träffarna med förvaltningens 
anhörigambassadörer planeras. 

Under perioden har de som flyttat in på Oxelgården haft stort behov av vård/bemötande med 
problematik inte bara inom demens. Detta har ställt ytterligare krav på medarbetares 
kunskaper samt påverkat bemanningen som anpassats kontinuerligt utifrån avdelningarnas 
vårdtyngd. 

Tre verksamheter drivs under 2016 vidare med statliga medel, Dagrehabiliteirngen på Linden, 
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Demensdagvården på Gläntan samt Hemrehab. När de statliga medlen upphör kommer dessa 
verksamheter att upphöra då de ingått i reduceringarna. 

Sjuksköterskesituationen är oroande pga svårigheter att rekrytera. Konkurrensen är hård 
mellan andra arbetsgivare och risk finns att lönekostnaderna kommer stiga pga 
marknadsläget. 

Sjukfrånvaron har under perioden förändrats för förvaltningen till  9,37 %, dvs en minskning 
med 0,32 % jämfört med reslutatet för 2015. 

Under perioden har en ny enhetschef till Kastanjens verksamhetsområde rekryterats och 
påbörjat sitt uppdrag. 

Projektering och planering av nya gruppbostaden är nu inne i sitt slutskede och byggstart 
planeras till vecka 24. 

Grovprojektering av eventuellt nytt särskilt boende pågår. 
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4 Ekonomiskt läge 
  

Vård- och omsorgsnämnden Budget Årsprognos Avvikelse 

Gemensamt 12 813 12 403 410 

LSS och socialpsykiatri 28 135 28 135 0 

Hemtjänsten 18 208 18 708 -500 

HSL och nattenheten 18 156 19 156 -1 000 

Särskilt boende 32 116 32 116 0 

Vuxenenheten 8 104 9 554 -1 450 

Barn- och familjeenheten 5 822 8 922 -3 100 

SUMMA Vård- och omsorgsnämnden 123 354 128 994 -5 640 

Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott för helåret 2016 på - 5 640. 
Underskottet finns främst inom hemtjänst, nattenhet, sjuksköterskor, socialtjänst och 
bostadsanpassning. 

Gemensamt  

Här i ligger budget för nämnden, förvaltningsledningen och den gemensamma 
administrationen samt bostadsanpassning. Nämnden prognostiserar ett underskott då 
arvoden inte har räknats upp i budget. Bostadsanpassningen beräknas generera ett 
underskott men denna prognos är något osäker då det är svårt att veta hur många ärenden 
som kommer under året. På totalen prognostiseras ett överskott då en budgetreserv finns här 
och som kommer användas till att täcka underskotten. Inom den gemensamma 
administrationen genererar en del tjänstledighet överskott. 

LSS och socialpsykiatri 

Helårsprognosen är att budgeten hålls. Verksamheten har verkställt ett antal 
besparingsåtgärder tidigare i år och även fått tillskott i budget för att bland annat kunna öka 
bemanningen på Kastanjen. Många ärenden med kontaktpersoner gör att den budgeten inte 
kommer hålla, även personlig assistans ryms inte inom budget men underskotten beräknas 
täckas av att andra verksamheter går bättre. 

Hemtjänsten 

Hemtjänsten har fått effektiviseringskrav för 2016 på ca 1,3 mnkr, helårseffekt beräknas inte 
uppnås i år och därför prognostiserar hemtjänsten ett underskott då trycket på hemtjänsten 
är fortsatt hög. 

HSL och nattenheten 

Det prognostiserade underskottet för natten är 600 tkr som främst beror på kostnader för 
vikarier som tas in för att täcka upp när ordinarie är sjuka eller lediga. Calcicivirus på Säbo har 
även lett till ökade vikariekostnader. 

Sjuksköterskorna prognostiseras ge underskott på 400 tkr främst beroende 
sjuksköterskebristen till sommaren. Ekonomiska effekter blir att lönekostnaderna blir dyrare 
då verksamheten tvingas betala högre löner för att få personal. Prognosen för sjuksköterskor 
är väldigt osäker då det inte är klart hur mycket högre lönekostnaden kommer bli för 
sommaren. En annan osäkerhetsfaktor är även hur bemanningen under hösten ska lösas, det 
kan bli aktuellt med bemanningsbolag vilket kommer ge en högre kostnad. 
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Arbetsterapeuter beräknas hålla budget. 

Särskilt boende  

Särskilt boende har också fått effektiviseringskrav i år och räknar med att få helårseffekt 
redan i år och därmed hålla budget. 

Vuxenenheten 

Flera och kostsamma placeringar inom institutionsvård och öppenvård missbruk ger ett 
underskott. Även försörjningsstödet är fortsatt högt i förhållande till budget och 
prognostiseras ge ett underskott på - 600 tkr. För att hålla nere det totala underskottet 
kommer vakanser på grund av sjukskrivning och föräldraledighet hos socialsekreterare och 
biståndshandläggare inte tillsättas. 

Barn- och familjeenheten 

Vid halvårskiftet sker en omorganisation och barn- och familj flyttas från kultur- och 
bildningsnämnden till vård- och omsorgsnämnden. Underskottet för verksamheten för andra 
halvåret beräknas uppgå till -3 100 tkr. 

Höga kostnader inom socialtjänst och LSS boende och korttidsvård. Även inom 
familjehemsvården överskrids budgeten. Prognosen är något osäker då det är svårt att veta 
när på året en del kostnader kommer och därmed vilken nämnd de ska belasta när flytt sker 
mitt i ett verksamhetsår. Prognosen är också beräknad utifrån tidigare fattade beslut där en 
del är tidsbestämda och en del endast uppskattade hur länge de kommer pågå. 
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Protokoll 2016-05-17

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Tid Plats
08:00-10:45 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta  

Övriga
Anneli Carlsson (Förvaltningschef VON)
Henrik Westerling (Ställföreträdande förvaltningschef)
Gordana Sutic (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §44

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Gordana Sutic

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2016-05-17

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-05-17

Datum för överklagan 2016-05-18 till och med 2016-06-09

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Protokoll 2016-05-17

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§44 - Prognosrapport 1-2016 Vård- och omsorgsnämnden (VON 
16-75)
Ärendebeskrivning
Prognosrapport 1-2016 för Vård- och omsorgsnämnden redovisar viktiga händelser i verksamheterna 
och målarbetet fram till 30 april 2016 samt en ekonomisk prognos för helåret.

Förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden godkänner prognosrapport 1 -2016 för Vård- och omsorgsnämnden.

Yrkanden

Henrik Hult (C) yrkar att nämnden ska meddela kommunfullmäktige att vård- och omsorgsnämnden 
inte kommer att uppnå de fatställda målen av kommunfullmäktige med de tilldelade medlen av 
kommunfullmäktige.

Kjell Edlund (S) yrkar bifall till Henrik Hults yrkande.

 

Beslut
Vård och omsorgsnämnden
1. Godkänner prognosrapport 1 - 2016 för Vård- och omsorgsnämnden.
2. Meddelar kommunfullmäktige att vård- och omsorgsnämnden inte kommer att uppnå de fatställda 
målen av kommunfullmäktige med de tilldelade medlen av kommunfullmäktige.
 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Prognosrapport 1- 2016 Vård- och omsorgsnämnden
 Prognosrapport 1 - 2016  Vård- och omsorgsnämnden
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Ombudgetering av medel efter 
ytterligare reduceringar inom 
vård- och omsorgsnämndens 

verksamheter

4

VON 16-63
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Tjänsteskrivelse 2016-05-11 1 (1)

Dnr: VON 16-63

Tjänsteskrivelse - Ombudgetering efter ytterligare 
reduceringar
   

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2016-04-11 om besparingar motsvarande 
1 500 tkr för helår. Besparingsåtgärderna leder till att medel ska omfördelas inom 
nämndens budget.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden omfördelar 1 500 tkr som reducerats till posten för 
oförutsett under förvaltningschefen.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Anneli Carlsson Sandra Magnusson
Förvaltningschef Handläggare
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Protokoll 2016-05-17

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Tid Plats
08:00-10:45 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta  

Övriga
Anneli Carlsson (Förvaltningschef VON)
Henrik Westerling (Ställföreträdande förvaltningschef)
Gordana Sutic (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §45

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Gordana Sutic

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2016-05-17

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-05-17

Datum för överklagan 2016-05-18 till och med 2016-06-09

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Protokoll 2016-05-17

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§45 - Ombudgetering av medel efter ytterligare reduceringar inom 
vård- och omsorgsnämndens verksamheter (VON 16-63)
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2016-04-11 om besparingar motsvarande
1 500 tkr för helår. Besparingsåtgärderna leder till att medel ska omfördelas inom nämndens budget.

 

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden omfördelar 1 500 tkr som reducerats till posten för oförutsett under 
förvaltningschefen.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden omfördelar 1 500 tkr som reducerats till posten för oförutsett under 
förvaltningschefen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ombudgetering efter ytterligare reduceringar
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Handlingsplan för Lekebergs 
kommuns arbete med våld i 

nära relationer

5

VON 14-165
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Tjänsteskrivelse 2016-05-10 1 (2)

Dnr: VON 14-165

Tjänsteskrivelse - Handlingsplan för Lekebergs 
kommuns arbete med våld i nära relationer

Ärendebeskrivning
Vuxenenheten och barn- och familjeenheten har fått i uppdrag att revidera 
kommunens handlingsplan och rutiner för arbete med våld i nära relationer med 
anledning av Socialstyrelsens nya föreskrifter.
Handlingsplanen innehåller syfte och övergripande målsättning, definitioner, 
målgrupper och aktörer. Den innefattar både förebyggande arbete till tidiga 
upptäckter och insatser samt beskriver hur kommunen kontinuerligt bör arbeta 
systematisk med området våld i nära relationer.
Förutom handlingsplanen har gruppen sammanställt rutiner för respektive enhet, för 
samverkan mellan enheterna och rutiner för särskilda situationer (skyddad identitet), 
samt officiella kontaktuppgifter.

1 Bakgrund
Under hösten 2014 har en arbetsgrupp med representanter från respektive enhet 
med stöd från Sydnärke folkhälsoteam och sakkunnig från Örebro läns landstings 
samhällsmedicinska enhet arbetat fram ett förslag till ny handlingsplan. 

2 Analys
Handlingsplanen innehåller syfte och övergripande målsättning, definitioner, 
målgrupper och aktörer. Den innefattar både förebyggande arbete till tidiga 
upptäckter och insatser samt beskriver hur kommunen kontinuerligt bör arbeta 
systematisk med området våld i nära relationer.

Förutom handlingsplanen har gruppen sammanställt rutiner för respektive enhet, för 
samverkan mellan enheterna och rutiner för särskilda situationer (skyddad identitet), 
samt officiella kontaktuppgifter.

Handlingsplanen åtföljs av en åtgärdslista med förslag på aktiviteter kopplade till 
kompetensutveckling och kommunikation. Åtgärdslistan ska vara ett levande 
dokument som följs upp och revideras efter hand. Avgörande för kontinuiteten är 
bildande av en samverkansgrupp som ansvarar för att bära frågan och genomföra 
aktiviteterna. Samverkansgruppen bör bestå av representanter från vuxenenheten, 
barn- och familjeenheten, verksamhetsutvecklare vård och omsorgsförvaltningen, 
representanter från folkhälsoteamet, vårdcentralen, polisen och berörda 
frivilligorganisationer. 

2.1 Övergripande konsekvenser
Våld i nära relationer är ett folkhälso- och jämställdhetsproblem. Även i en liten 
kommun som Lekeberg är det av vikt att ha ett förebyggande arbete och en 
systematik kring upptäckt, hjälp och stöd till personer i riskzon. 

Våld i nära relationer förekommer i alla samhällsgrupper. Det finns särskild 
kompetens vad gäller hedersrelaterat våld och förtryck att tillgå i länet vid behov.
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Tjänsteskrivelse 2016-05-10 2 (2)

Dnr: VON 14-165

I handlingsplanen har målgruppen definierats till våldutsatta, barn som upplever våld 
och våldsutövaren, vilket är av vikt ut barnperspektiv. På så sätt ska samtliga 
involverade få relevant hjälp och stöd. Det är alltid barnets situation som prioriteras i 
hanteringen av ärenden.

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Vid effektivt förebyggande arbete och tidiga insatser blir samhällskostnaderna 
mindre då det minskar exempelvis vårdkostnader, kostnader inom rättsväsende och 
socialtjänst. 

Handlingsplanen innefattar ett förslag på bildande av samverksgrupp som bör få tid 
och utrymme inom sina tjänster att driva och följa upp arbetet.

3 Slutsats
Det är viktigt att kommunen har god struktur i arbetet med våld i nära relationer, 
med kartläggning och uppföljning av behov och tillgängligt hjälp och stöd, aktuella 
rutiner och kontaktuppgifter samt kompetensutveckling för berörd personal. En 
samverkansgrupp inom kommunen med representanter för andra aktörer bör arbeta 
vidare med frågan och kommunicera med övriga berörda aktörer.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen anta handlingsplan för 
Lekebergs kommuns arbete med våld i nära relationer.

LEKEBERGS KOMMUN

Anneli Carlsson Hanna Hansson 
Förvaltningschef Handläggare
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2 Handlingsplan för arbete med våld i nära relationer

Ett liv i trygghet, fritt från våld, är en mänsklig rättighet. Men utsatthet för våld är ett 
allvarligt folkhälsoproblem både internationellt och i Sverige och innebär allvarliga 
konsekvenser på såväl individ- som samhällsnivå. 

Våld i nära relationer förekommer i alla samhällsgrupper. Målet att våld i nära 
relationer ska upphöra ingår i den nationella jämställdhetspolitiken då problemen 
grundar sig i ojämlik fördelning av makt. För att våld i nära relationer ska upphöra 
behövs förebyggande åtgärder på flera nivåer. Bland annat behövs mer kunskap och 
utbildning inom området för flera personalgrupper som möter våldsutsatta och barn 
som upplever våld. En mer systematisk samverkan mellan aktörer är en annan viktig 
insats.

Våld i nära relationer utgör ett allvarligt hot för den våldsutsattas hälsa och trygghet. 
Personer som under sitt liv varit utsatta för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld har 
högre risk för både fysisk och psykisk ohälsa. 

Alla invånare ska ha likvärdig tillgång till skydd, stöd och hjälp utifrån sin utsatthet 
och behov, oavsett kön, etnicitet, ålder, trosuppfattning, sexuell läggning eller 
könsöverskridande identitet.

2.1 Uppdraget
Under hösten 2014 har en arbetsgrupp med representanter från socialtjänstens 
vuxenenhet och barn- och familjeenhet tillsammans med resurs från 
folkhälsoenheten och sakkunnig från samhällsmedicinska enheten vid Örebro läns 
landsting på uppdrag av vård- och omsorgsnämnden och kultur- och 
bildningsnämnden processat fram en handlingsplan för kommunens arbete med våld 
i nära relationer. 

2.2 Syfte och övergripande målsättning
Handlingsplanen är framtagen för att klargöra och skapa en tydlighet kring rutiner 
inom socialtjänsten men också gentemot och mellan andra kommunala och externa 
aktörer i kommunen för att säkerställa att den som utsätts för våld eller barn som 
upplevt våld i en nära relation samt våldsutövaren får hjälp och stöd efter behov och 
i enlighet med gällande lagstiftning. 

Det övergripande målet är att kommunens insatser ska vara kända, effektiva och 
anpassade till målgruppernas behov. Arbetet ska präglas av ett helhetsperspektiv där 
berörda myndigheter/organisationer och frivilligorganisationer samverkar och 
samordnar sina insatser så att individens behov sätts i centrum.
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2.3 Utgångspunkter
Inspektionen för vård och omsorg genomförde 2012 tillsyn av socialtjänstens arbete 
med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Resultatet från den aktuella 
tillsynen och de lärdomar detta gett har använts i arbetsgruppens arbete med 
handlingsplanen.

Utgångspunkter är socialtjänstlag (2001:453), föreskriften SOSFS 2014:4 Våld i nära 
relationer och Socialstyrelsens handbok Våld – en handbok om socialnämndens 
ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Dessutom har rapporten 
SOU 2014:49 Våld i nära relationer – en folkhälsofråga använts tillsammans med 
andra kommuners handlingsplaner som inspiration.

2.4 Definitioner
2.4.1 Våld eller andra övergrepp 

 ”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna 
handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra 
något mot sin vilja eller avstå från att göra något som den vill”1.

 Våldet kan ta sig olika uttryck. Det kan handla om psykiskt våld, fysiskt våld, 
försummelse, hot, tvång, kränkningar och sexualbrott. Våldet kan även vara 
materiellt, ekonomiskt eller latent. 

 Våldet syftar till att utöva makt och kontroll

2.4.2  Närstående 
 Med närstående avses att det finns en nära och förtroendefull relation 

mellan den våldsutsatta och den eller de personer som utövar våld. Det är 
vanligtvis en partner eller tidigare partner men kan även vara syskon eller 
vuxna barn. I fall med barn som våldsutsatta avses exempelvis barnets 
föräldrar, fosterföräldrar eller syskon. Bedömningen av vem som är 
närstående görs utifrån familje- och levnadsförhållandena i det enskilda 
fallet. 

2.4.3 Våldsutsatt 
 Barn och vuxna utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående. 

 Det vanligaste scenariot är att den våldsutsatta är en kvinna och 
våldsutövaren är en man hon har en relation med. I enlighet med aktuell 
forskning och kunskap följer handlingsplanen rekommendationen att 
använda könsneutrala begrepp för att inkludera såväl våldsutsatta män i 
heterosexuella relationer och våld som förekommer i samkönade och HBTQ-
relationer. Även andra familje- eller släktrelationer kan innefattas i våld i nära 
relationer.

1 Isdal, Per. Meningen med våld, 2001
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2.4.4 Våldsutsatta barn och barn som bevittnat våld – barn som 
upplever våld

 Barn under 18 år som utsatts för våld eller andra övergrepp av närstående. 

 Barn under 18 år som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot 
närstående. Med bevittna våld menas huvudsakligen att någon sett eller hört 
något hända 

 I begreppet barn som upplever våld inkluderas både våldsutsatta barn och 
barn som bevittnat våld, i handlingsplanen kommer denna term 
fortsättningsvis användas.

2.5 Målgrupper
Socialtjänstens arbete med hjälp och stöd i fråga om våld i nära relationer omfattar 
såväl våldsutsatta vuxna som barn som upplever våld samt våldsutövare. För att 
uppnå så effektiva åtgärder som möjligt med trygghet och säkerhet för våldsutsatta 
som mål behövs insatser anpassade till samtliga dessa målgrupper. 

2.5.1 Särskilt sårbara grupper
Behovet av hjälp och stöd ska utgå från individuella behov, dock kan vissa grupper 
vara särskilt sårbara och utsatta med behov som skiljer sig från andra grupper. Det 
kan handla om personer med missbruksproblematik, människor som utsatts eller 
riskerar utsättas för hedersrelaterat våld, personer med psykisk och/eller fysisk 
funktionsnedsättning. Även faktorer som ålder, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, sexuell läggning, att hen tillhör en nationell minoritet eller har utländsk 
bakgrund kan ha betydelse för behovet av hjälp och stöd

2.6 Barnperspektiv
Det är viktigt att lyfta barnet eller den unges situation och hålla fokus på barn som 
lever i miljö där det förekommer våld. 
Att hålla kvar ett barnperspektiv kan ibland vara svårt men nödvändigt i 
handläggningen i ärenden med barn. I socialstyrelsens handbok våld uttalas tydligt 
att det aldrig kan vara till barnets bästa att leva i en miljö där barnet eller den unge 
bevittnar eller utsätts för våld (Socialstyrelsen, 2011, 123). 

FN:s konvention om barnets rättigheter (artikel 3) handlar om att barnets bästa ska 
komma i främsta rummet vid alla åtgärder som berör barn och ungdomar, nu och i 
framtiden, direkt och indirekt.

2.6.1 Förskola/skola
All personal i förskola och skola har anmälningsskyldighet enligt SoL 14 kap 1 §. 
Anmälningsskyldigheten gäller vid misstanke om, eller oro för, att barn far illa. Det är 
socialtjänstens uppgift att utreda barnets situation. Se bifogad rutin. 
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2.7 Aktörer
Flera aktörer har ansvar för olika delar av insatser kring våldsutsatta personer och 
barn som upplever våld. Nedanstående listning av uppgifter är hämtade från 
Länsstyrelsen Värmlands handbok för regional samverkan, våld i nära relation. 

2.7.1 Socialtjänstens uppgifter i ärenden där barn upplever våld i 
nära relation

 Inleda utredning
 Bedöma och tillgodose barnets behov av omedelbart skydd och stöd
 Tillgodose barnets behov av skydd och stöd mer långsiktigt
 Ta ställning till om polisanmälan ska göras
 Samordna arbetet med andra myndigheter
 Stödja familjen som helhet under utredningstiden mer långsiktigt
 Bedöma föräldrarnas omsorgsförmåga och barnets behov av insatser

2.7.2 Socialtjänstens uppgifter i ärenden med vuxna våldsutsatta 
personer

 Inleda utredning
 Bedöma och tillgodose den våldsutsattas behov av omedelbart skydd och 

stöd
 Tillgodose den våldsutsattas behov av skydd och stöd mer långsiktigt
 Samordna och stödja den våldsutsatta i kontakter med andra myndigheter
 Hjälpa den våldsutsatta till skyddat boende och ekonomiskt bistånd vid 

behov
 Ge information om avlastning till anhöriga

2.7.3 Polisens uppgifter i ärenden där barn upplever våld i nära 
relation

 Planera och genomföra förhör och andra utredningsåtgärder
 Samla bevismaterial
 Ha kontakt med socialtjänsten
 Initiera målsägandebiträde/särskild företrädare

2.7.4 Polisens uppgifter i ärenden med vuxna våldsutsatta personer
 Planera och genomföra förhör med målsägande, vittnen och misstänkt
 Samla bevismaterial
 Informera om processens gång
 Initiera målsägandebiträde
 Informera om andra stödverksamheter 
 Informera om olika möjligheter till skydd
 Bedöma risk för upprepat våld
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2.7.5 Åklagarens uppgifter i ärenden med vuxna våldsutsatta 
personer och ärenden där barn upplever våld i nära relation

 Vara förundersökningsledare, leda brottsutredningen, i samtliga 
brottsutredningar avseende våld mot barn

 Besluta vilka gärningar som ska utredas och ge direktiv till polisen om vilka 
utredningsåtgärder som ska vidtas såsom exempelvis rättsmedicinsk 
undersökning, rättsintyg, husrannsakan, förhör mm

 Fatta beslut om huruvida åtal ska väckas eller om förundersökningen ska 
läggas ned (när samtliga utredningsåtgärder är vidtagna)

 Väcka åtal i tingsrätten samt föra talan i rätten

2.7.6 Hälso- och sjukvårdens inklusive tandvårdens uppgifter i 
ärenden där barn upplever våld

 Upptäcka och identifiera våld
 Anmäla till socialtjänsten
 Utreda barnets somatiska status samt bedöma förekomsten av skador och 

behovet av behandling
 Utreda och bedöma barnets psykiatriska symtom och eventuella ohälsa
 Dokumentera och utfärda intyg eller utlåtande
 Bedöma och tillgodose barnets behov av krisbearbetning och 

psykoterapeutisk/psykologisk insats
 Bedöma och tillgodose föräldrars behov av krisbearbetning och annan 

behandling

2.7.7 Hälso- och sjukvårdens inklusive tandvårdens uppgifter i 
ärenden med vuxna våldsutsatta personer

 Upptäcka och identifiera våld
 Medicinsk undersökning och vård
 Krisomhändertagande och bedömning av psykiska symtom samt behandling
 Dokumentera och utfärda intyg eller utlåtande
 Uppmuntra enskild till polisanmälan och vid grova brott överväga 

polisanmälan
 Anmälningsplikt – barn som far illa
 Riskbedömning (bedömning av patientens behov av skydd och säkerhet i 

samband med besöket, görs tillsammans med patienten)
 Ge stöd till kontakt med stödinsatser

2.7.8 Kriminalvårdens uppgifter i ärenden där barn upplever våld
 Anmäla till socialtjänsten

2.7.9 Kriminalvårdens uppgifter i ärenden med vuxna våldsutsatta 
personer 
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 Utreda eventuellt behov av behandlingsinsatser
 Motivera till behandling
 Göra en riskbedömning
 I samarbete med socialtjänsten utarbeta en handlingsplan
 Stödja våldsutsatta personer
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2.8 Våldets konsekvenser
Den som utsätts för våld i en nära relation kan drabbas av negativa fysiska, psykiska, 
sociala, ekonomiska och praktiska konsekvenser. De starka banden till den som 
utövar våldet kan göra det svårt att bryta mönster och söka hjälp. Våld i nära relation 
är sällan enstaka händelser utan ingår ofta i ett mönster av olika övergrepp. Utöver 
fysiskt våld, sexuellt våld och hot om våld kan övergreppen ha psykologiska, 
känslomässiga, sociala, ekonomiska och materiella dimensioner.

Vanliga symtom hos våldsutsatta kvinnor är kronisk värk, sömnsvårigheter, 
psykosomatiska symtom, ångestproblematik, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) 
samt känslor av skuld och skam. Några konsekvenser som våld i nära relationer kan 
föra med sig för den utsatta är enligt socialstyrelsen2:

 Kort- och/eller långvariga psykiska besvär och psykisk ohälsa (depression och 
ångeststörningar kan vara reaktioner på våld)

 Problem med tilliten till sig själv och andra
 Isolering, om den våldsutsatta tvingas flytta till annan ort och får långt till 

släkt och vänner (exempelvis efter en separation)
 Försämrad förmåga att vara förälder då den som utsätts kan få svårt att 

skydda både sig själv och sina barn
 Fysiska skador
 Akuta bostadsproblem
 Dyrare levnadsomkostnader
 Skuldsatthet orsakat av den som utövat våldet
 Sjukskrivning

2.8.1 Konsekvenser för barn som bevittnat våld
Forskning visar att den mest skadliga formen av våld för ett barn är att uppleva 
pappas våld mot mamma. Det anses få större konsekvenser än att uppleva våld på 
gatan eller att själv bli utsatt för fysiskt våld. Då barnet bevittnar våld i familjen eller 
själv utsätts för våld aktiveras anknytningssystemet vilket leder till en hög stressnivå 
som barnet behöver få hjälp att reglera av sina omsorgspersoner. Då våldet pågår 
fungerar varken förövaren eller den våldsutsatta föräldern som en trygg bas vilket 
medför risk för otrygg anknytning. En hög stressnivå påverkar även hjärnans 
utveckling och kan leda till sämre impulskontroll, sämre mentalisering, försämrad 
språkutveckling, sämre förmåga att kunna hantera och reglera sina känslor samt 
lägre kognitiv förmåga.

2.8.2 Symtom hos barn som bevittnat våld
Barn som bevittnat våld löper större risk att utveckla aggressionsproblematik, 
depression, oro, ångest och PTSD (posttraumatiskt stressyndrom). Barn som upplevt 
pappas våld mot mamma har även en ökad risk att själva bli utsatta för fysiskt och 
sexuellt våld. Det finns även risk för beteendemässiga problem såsom utåtagerande 
beteende och svag social kompetens. Barn som upplevt en förälders våld mot en 
annan förälder reagerar oftare än andra barn med aggression på konflikter, de är 

2 http://www.socialstyrelsen.se/valds-
ochbrottsrelateradefragor/valdinararelationer/valdsutsatta 2015-01-08
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också i större utsträckning än andra barn utsatta för mobbning och visar oftare 
grymhet mot djur. Vissa forskningsstudier har fokuserat de långsiktiga 
konsekvenserna för barnen. Det finns ett tydligt samband mellan att som barn 
uppleva en förälders våld mot den andra och psykologiska och sociala problem 
senare i livet såsom depression, traumasymtom och alkoholism.  Det finns även 
större risk för att utsättas för våld som vuxen i nära relationer för denna grupp barn 
än för barn som inte upplevt våld. 

Skyddande faktorer för barn som upplevt våld mot mamma är en positiv kontakt och 
starkt stöd av mamman är av central betydelse för det sätt som barnet hanterar 
upplevelsen på. Andra kända skyddande faktorer som trygg anknytning, god 
självkänsla och ett starkt nätverk kan ha försvunnit eller förminskats som en följd av 
våldet3.

2.8.3 Konsekvenser för förövaren
Symtom hos förövaren kan vara skuld- och skamkänslor som ibland kommer till 
uttryck som ett förnekande eller förminskning av våldshändelser samt anklagelser 
och förebråelser mot den våldsutsatta och eller barnen i familjen. Risk för fortsatt 
aggressionsproblematik och utövande av våld även i eventuellt nya relationer.

2.8.4 Praktiska och sociala beroenden komplicerar situationen
När våld begås av en närstående innebär det att det finns starka band och bindningar 
mellan den som utövar det och den som utsätts. Ekonomiska, praktiska och sociala 
band kan utgöra hinder för den utsatta att lämna relationen. Våldet utmärks också 
ofta av ett mönster av makt och kontroll. I många relationer där våld förekommer 
växlar det mellan perioder av våld och perioder utan våld, med ånger och försoning 
som komplicerar situationen ytterligare.

2.8.5 Vanligt med förnekelse
Den våldsutsatta kan dölja att de är utsatta för våld, för att de till exempel skäms 
eller känner skuld. Det kan därför vara svårt för omgivningen, såväl för anhöriga och 
vänner som för professionella, att bli medvetna om att en person är utsatt för våld. I 
relationer där det förekommer våld kan det hända att båda parter förnekar eller 
förringar våldet.

2.8.6 Vad hjälper?
 Kunskap om våld och hur man påverkas av våld (psykoedukativa insatser)
 Behandling som riktar sig till barn och våldsutsatta föräldrar parallellt
 Behandling av förövare
 Insatser som stärker en lyhörd och trygg föräldraförmåga
 Stöd/träning att känna igen och reglera känslor och beteenden
 Hantering av skam och skuldkänslor
 Att återskapa en livsberättelse

3 Stycket om våldets konsekvenser för barn är samlat från Almqvist, Kjerstin ”Våld i nära 
relationer ur ett barnperspektiv- att förstå, uppmärksamma och handla” Karlstad universitet 
2014 samt Socialstyrelsens rapport ”När mamma blir slagen – Att hjälpa barn som levt med 
våld i familjen”, 2005
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 Hantering av hämndkänslor och aggressiva fantasier
 Trygga och långvariga relationer
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2.9 Att uppmärksamma våld i nära relation
Tidig upptäckt är en viktig förutsättning för att kunna motverka våldets konsekvenser 
och omfattning. Vi vet att få personer spontant berättar om det våld de utsätts för, 
varför det behöver finnas kunskap om hur och när frågor om våld ska ställas. 

Det pågår mycket kunskaps- och metodutveckling inom området för att utveckla 
fråge- och bedömningsinstrument. Personal i kommunens verksamheter behöver 
fortsatt utbildas i takt med att metoder utvecklas för ändamålet. 

2.10 Kartläggning – Uppföljning
För att följa upp och utveckla arbetet med stöd till våldsutsatta personer, barn som 
upplever våld och våldsutövare är det viktigt att analysera om utbudet av 
stödinsatser motsvarar behoven hos målgrupperna. I Lekebergs kommun finns sedan 
ett par år möjlighet att i dokumentationssystemet markera ärenden som berör våld i 
nära relation. Som komplement till dessa ärenden kan officiell statistik och uppgifter 
från hälso- och sjukvården eller andra myndigheter och organisationer hämtas in.

2.11 Kompetensförsörjning
För att säkerställa att frågan om arbete med våld i nära relation inte blir beroende på 
enskilda handläggare behöver en samverkansgrupp för våld i nära relation inrättas. I 
gruppen behöver både representanter för vuxenenheten och barn- och 
familjeenheten samt verksamhetsutvecklare för vård och omsorgsförvaltningen ingå 
tillsammans med folkhälsoresurs samt externa aktörer exempelvis representanter för 
vårdcentralen, polisen, och frivilligorganisationer. Samverkansgruppen planerar 
kompetensutvecklingsbehov och ser till att handlingsplanen och rutinerna 
kommuniceras till berörda aktörer. Samverkansgruppen har både ett förebyggande 
och ett åtgärdande perspektiv i sitt arbete.

Behov av kompetensutveckling inventeras och dokumenteras i åtgärdslista, se bilaga.

2.12 Kommunikationsplan
Samverkansgruppen tar också ansvar för hur kommunens hjälp och stöd till 
våldsutsatta, barn som upplever våld och våldsutövare ska spridas och bli känt för 
grupper och individer, barn och vuxna som är kommuninvånare. Även intern och 
extern kommunikation kring handlingsplanen definieras i gruppen. Se bilaga 
åtgärdslista.
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2.13 Bilagor
Rutiner Vuxenenheten

Rutiner samverkan Vuxenenheten och Barn- och familjeenheten

Rutiner Barn- och familjeenheten

Rutiner vid skyddad identitet 

Rutin förskola/skola

Kontaktuppgifter externt 
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Protokoll 2016-05-17

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Tid Plats
08:00-10:45 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta  

Övriga
Anneli Carlsson (Förvaltningschef VON)
Henrik Westerling (Ställföreträdande förvaltningschef)
Hanna Hansson (Folkhälsopedagog)
Gordana Sutic (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §46

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Gordana Sutic

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2016-05-17

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-05-17

Datum för överklagan 2016-05-18 till och med 2016-06-09

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Protokoll 2016-05-17

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§46 - Handlingsplan för Lekebergs kommuns arbete med våld i 
nära relationer (VON 14-165)
Ärendebeskrivning
Vuxenenheten och barn- och familjeenheten har fått i uppdrag att revidera kommunens 
handlingsplan och rutiner för arbete med våld i nära relationer med anledning av Socialstyrelsens nya 
föreskrifter. Handlingsplanen innehåller syfte och övergripande målsättning, definitioner, målgrupper 
och aktörer. Den innefattar både förebyggande arbete till tidiga upptäckter och insatser samt 
beskriver hur kommunen kontinuerligt bör arbeta systematisk med området våld i nära relationer. 
Förutom handlingsplanen har gruppen sammanställt rutiner för respektive enhet, för samverkan 
mellan enheterna och rutiner för särskilda situationer (skyddad identitet), samt officiella 
kontaktuppgifter.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen anta handlingsplan för Lekebergs kommuns 
arbete med våld i nära relationer.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen anta handlingsplan för Lekebergs kommuns 
arbete med våld i nära relationer.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Handlingsplan för Lekebergs kommuns arbete med våld i nära relationer
 Handlingsplan för arbete med våld i nära relationer
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Tjänsteskrivelse 2016-05-18 1 (1)

Dnr: VON 16-66

Tjänsteskrivelse - Delegationsordning 2016, Vård- och 
omsorgsnämnden
   

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen tog ett inriktningsbeslut 2016-02-19 § 34 att samordna all 
socialtjänsten (IFO) under vård- och omsorgsnämnden. Nämnden fick i uppdrag att 
arbeta i enlighet med inriktningen att sammanföra socialtjänsten
under vård- och omsorgsnämnden från och med 1 juli 2016.
I och med detta beslut måste de delar som saknas i delegationsordningen gällande 
barn och ungdomar överföras från kultur- och bildningsnämnden till vård- och 
omsorgsnämnden samt att hela delegationsordningen uppdateras och revideras.

Enligt kommunallagen 6 kap 33 § får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot 
eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i 
ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. De lagliga förutsättningarna för 
delegering finns i kommunallagens 6 kap 33 – 38 §§.

Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram ett förslag till delegationsordning 
2016. Den nya delegationsordningen ska gälla från 1 juli 2016.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden 
1 Antar delegationsordning 2016 för Vård- och omsorgsnämnden.
2. Delegationsordningen gäller från och med 1 juli 2016.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Anneli Carlsson Gordana Sutic
Förvaltningschef Handläggare
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Delegationsordning Vård- och omsorgsnämnden 2016

Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2016-05-25, § XX
Dnr VON 16-66

Gäller från 1 juli 2016 
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1. Delegation
De lagliga förutsättningarna för delegering finns i kommunallagens 6 kap. Lagrum 
anges i delegationsordningen enbart när annan lagstiftning än KL 6 kap 33 – 38 §§ är 
aktuell.  Enligt kommunallagen är kommunstyrelsen en nämnd. 

Enligt kommunallagen 6 kap 33 § får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot 
eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i 
ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 

Beslutanderätten i följande ärenden får, enligt kommunallagen 6 kap 34 §, inte 
delegeras: 

 ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
 framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med 

anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har 
överklagats, 

 ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt, 

 ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till 
nämnden, och

 vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter

Ärenden som regleras i lag eller andra föreskrifter och inte ger utrymme för 
självständiga bedömningar betraktas inte som beslut, utan som ren verkställighet. 
Dessa upptas därmed inte i delegationsordningen. Exempel på sådana ärenden är 
avgiftsdebitering enligt fastställd taxa, semester enligt semesterlagen eller färdtjänst 
enligt fastställda riktlinjer. 

När en delegat är frånvarande övergår delegationen till den person som utsetts att 
vara ersättare. Om ingen ersättare finns utsedd för tjänsteman övergår delegationen 
till överordnad. 

Rätten att fatta delegationsbeslut innebär inte en skyldighet att fatta sådana beslut. 
Om en delegat anser att ärendet är svårbedömt eller av annan anledning anser att 
beslutet inte bör fattas av delegaten ska ärendet överlämnas till nämnden för beslut. 

1.1 Anmälan av delegationsbeslut
Enligt kommunallagen 6 kap 35 § ska beslut som har fattats med stöd av uppdrag 
enligt 33 § anmälas till nämnderna. 

Den som enligt delegationsordningen fått rätten att besluta i vård- och 
omsorgsnämndens ställe ska anmäla de fattade besluten till vård- och 
omsorgsnämnden vid nästa planerade sammanträde. 

Anmälan ska ske genom en skriftlig sammanställning innehållande:

 vilken delegation som ligger till grund för beslutet,
 kort beskrivning av ärendet samt fattade besluts innehåll,
 namn på den beslutande, samt 
 beslutsdatum. 
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1.2 Vidaredelegation 
Om nämnden med stöd av 33 § uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens 
verksamhetsområde att fatta beslut får förvaltningschefen, om nämnden medgivit 
det, enligt kommunallagen 6 kap 37 § vidaredelegera beslutanderätten till annan 
anställd inom kommunen. Delegaten ska anmäla fattade beslut till 
förvaltningschefen, som i sin tur anmäler beslutet till nämnden. 
Någon uttrycklig skyldighet för förvaltningschefen att anmäla dessa beslut till 
nämnden föreligger däremot inte, men nämnden kan sätta upp sådana krav som 
villkor för delegeringen.
Vidaredelegering kan endast ske i ett led.

1.3 Brådskande ärenden
Enligt kommunallagen 6 kap 36 § får en nämnd uppdra åt ordförande eller en annan 
ledamot som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är 
så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Det rör sig alltså om 
ärenden som oundgängligen måste avgöras.  Sådana beslut ska anmälas vid 
nämndens nästa sammanträde. Denna typ av beslut anses som ett beslut av 
nämnden. Denna speciella delegation framgår av punkt 3 i delegationsordningen. 

1.4 Jäv
Reglerna om jäv i kommunallagen 6 kap 24-27 §§ gäller också vid delegationsbeslut. 
Delegat får därför inte fatta delegationsbeslut i ärende där delegaten är jävig. 
Ärendet ska istället överlämnas till annan behörig delegat eller till nämnden för 
beslut. 

1.5 Delegering och ren verkställighet
Man skiljer mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet. I 
delegationsordning ska endast upptas beslut i kommunallagens mening.
Beslut i kommunallagens mening kännetecknas bl.a. 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. 

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. 

1.6 Delegering av rätt att överklaga
Beslut att överklaga domslut av allmän förvaltningsdomstol går att delegera, liksom 
beslut att begära inhibition. En förutsättning är att det överklagade beslutet i sig är 
delegerbart.

1.7 Beslut utan delegation
Om en anställd fattar ett beslut utan stöd av ett delegeringsuppdrag kan ett sådant 
beslut inte överklagas eftersom beslutet inte kan sägas existera i kommunallagens 
mening. Beslutet är ogiltigt. Kommunen kan dock bli civilrättsligt bunden av beslutet 
om mottagaren är i god tro och det rör civilrättsliga förhållanden. 
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2. Allmänna delegationsregler för vård- och 
omsorgsnämnden i Lekebergs kommun  

2.1 Vid förfall för vård- och omsorgsnämndens ordförande
Vid förfall för vård- och omsorgsnämndens ordförande inträder förste vice 
ordföranden och vid förfall för både ordföranden och förste vice ordföranden 
inträder andre vice ordföranden, om ej annat anges.

2.2 Vid förfall för övriga delegater
Delegation till anställd gäller i princip innehavare av viss tjänst, inte en namngiven 
person. Vid förfall för övriga delegater inträder vikarie/ställföreträdare som delegat, 
om ej annat anges i delegationsordningen eller särskilt har beslutats.

För att säkerställa att ordinarie delegaters tillfälliga frånvaro inte förhindrar ett 
nödvändigt ärendeflöde har förvaltningschefen vid delegats frånvaro beslutsrätt i alla 
ärenden som är delegerade till tjänsteman. Detsamma gäller när ordinarie delegat är 
jävig. Även den som enligt dessa delegationsregler eller särskilt förordnande 
tjänstgör som förvaltningschef vid förvaltningschefs frånvaro har motsvarande 
beslutsrätt.

Chefen för individ- och familjeomsorgen (IFO-chef) har rätt att besluta i samtliga 
ärenden där beslutsrätt delegerats till teamledare socialsekreterare eller annan 
handläggare inom IFO-avdelningen.  

Observera att attesträtt är något annat än delegation. Attesträtten följer ett 
attestreglemente och är i princip personlig, d.v.s. den överförs inte automatiskt till en 
vikarie.

2.3 Ersättare för förvaltningschefen
Vid förvaltningschefens frånvaro vikarierar, automatiskt och utan särskilt 
förordnande för det enskilda tillfället, ställföreträdare som förvaltningschef med de 
beslutsbefogenheter som förvaltningschef har enligt delegationsordningen.

2.4 Ärenden av principiell betydelse m.m.
Om delegaten finner att ett ärende är principiellt eller annars av större vikt ska 
ärendet hänskjutas till nämnden för avgörande. Delegerad beslutanderätt får 
utnyttjas endast inom ramen för respektive enhets budget eller inom ramen för 
godkänd kostnadskalkyl för visst projekt.

2.5 Överklagande av beslut och domar, inhibitionsansökningar 
och yttranden

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också:

 Rätt att ompröva beslutet
 Besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av delegatens 

beslut.
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 Besluta att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av 
delegeringsbeslut samt besluta att ansöka om inhibition.

2.6 Redovisning av delegationsbeslut i protokoll
Vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde redovisas besluten genom en 
förteckning över fattade delegationsbeslut.
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Delegation till arbetsutskottet
Nr Delegation Delegat Lagar/Kommentar
1. Svar på skrivelser och remisser från andra 

myndigheter och samråd för detaljplan, där 
sista svarsdatum ligger före nästkommande 
nämndsammanträde

Arbetsutskott

2. Yttrande till tillsynsmyndighet Arbetsutskott 13 kap. 5 § SoL, 16 kap. 
6a § SoL, 27c § LSS

Delegation till ordföranden
Nr Delegation Delegat Lagar/Kommentar
3. Beslut på nämndens vägnar i så brådskande 

ärenden att nämndens avgörande inte kan 
avvaktas

Nämndordförande
Vice 
nämndordförande

Beslut ska anmälas vid 
arbetsutskottets/ 
nämndens nästa 
sammanträde

4. Kurser och utbildningar för förtroendevalda Nämndordförande
Barn och unga (SoL)
5. Öppenvårdsinsatser i kommunens verksamhet Socialsekreterare 4 kap. 1 § SoL

6. Öppenvårdsinsatser övrigt, bedömd kostnad 
upp till 10 000 kr för en period max 6 mån

Socialsekreterare 4 kap. 1 § SoL

7. Öppenvårdsinsatser övrigt, bedömd kostnad 
upp till 40 000 kr 

IFO-chef
Teamledare 

4 kap. 1 § SoL

8. Ledsagarservice Socialsekreterare 4 kap. 1 § SoL

9. Kontaktperson Socialsekreterare 4 kap. 1 § SoL

I samråd med 
teamledare

10. Beslut om särskild kvalificerad kontaktperson 
för person under 21 år

Teamledare 4 kap. 1 § SoL

11. Kontaktfamilj Teamledare 4 kap. 1 § SoL

12. Vård och fostran av barn i jourhem eller tillfällig 
vård och fostran i ett annat enskilt hem

IFO-chef 4 kap. 1 § SoL
Beslut ska anmälas vid 
arbetsutskottets/ 
nämndens nästa 
sammanträde

13. Beslut om bistånd i form av vård av 
ensamkommande asylsökande barn i juorhem, 
stödboende eller i annat enskilt hem (HVB)

Socialsekreterare/Ha
ndläggare för 
ensamkommande 
barn

4 kap. 1 § SoL
Avser utredningstiden

14. Beslut om bistånd placeringav barn och ungdom 
i familjehem, vars behov inte kan tillgodoses på 
annat sätt

AU 4 kap. 1 § SoL
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15. Beslut om bistånd placering av barn och 
ungdom på HVB-instution, vars behov inte kan 
tillgodoses på annat sätt

AU 4 kap. 1 § SoL

16. Upphörande av bistånd familjehem eller HVB-
instution

IFO-chef 4 kap. 1 § SoL

17. Fastställa arbetsplan och utse handledare vid 
påföljden ungdomstjänst, ska verkställas senast 
2 mån efter att domen vunnit laga kraft

Socialsekreterare 5 kap 1b § SoL 

18. Beslut om bistånd i form av skyddat boende Socialsekreterare 4 kap. 1 § SoL

19. Medgivande att ta emot barn/ungdom för 
stadigvarande vård/fostran i enskilt hem som 
inte tillhör någon av föräldrarna eller annan 
vårdnadshavare (Privat placering)

AU 5 kap 6 § SoL

20. Överväga om fortsatt vård i annat hem än det 
egna fortfarande behövs och hur vården bör 
inriktas och utformas

AU 6 kap 8 § 1 st SoL

21. Särskilt övervägande om det finns skäl att 
påbörja en utredning om att flytta över 
vårdnaden till familjehemsföräldrar 
(Vårdnasöverflytt)

AU 6 kap 8 § 2 st SoL

22. Ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare 
som tidigare varit familjehemsförälder

IFO-chef 6 kap 11 § SoL
Särskilt avtal bör ingås 
med de nya 
vårdnadshavarna

23. Medgivande att ta emot ett utländskt barn i 
syfte att adoptera det

AU 6 kap 12 § SoL

24. Återkallande av medgivande att ta emot 
adoptivbarn

AU 6 kap 13 § SoL

25. Prövning av samtycke till fortsatt 
adoptionsförfarande, med samtycke

Socialsekreterare 6 kap 14 § SoL

26. Prövning av samtycke till fortsatt 
adoptionsförfarande, ej samtycke

AU 6 kap 14 § SoL

27. Ersättning från föräldrar vars barn får vård i 
annat hem än det egna samt skälig ersättning 
för andra stödinsatser

Teamledare 8 kap 1 § SoL, SoF 6:2

28. Ersättning för vissa insatser enl SoL 5:1, 5:5 och 
5:7

IFO-chef 8 kap 2 § SoL

29. Utse ombud att föra nämndens talan AU
IFO-chef

10 kap 2 § SoL
Delegationen till IFO-
chef gäller ej ärenden 
där nämnden eller AU 
fattat det beslut talan 
gäller
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30. Besluta att inleda utredning Socialsekreterare 11 kap 1 § SoL

31. Beslut att inte inleda utredning eller att inledd 
utredning ska läggas ned

Teamledare 11 kap 1 § SoL

32. Beslut att fullföljd utredning ej ska föranleda 
någon åtgärd

Teamledare 11 kap 2 § SoL

33. Förlängd utredningstid i barnavårdsutredningar AU 11 kap 2 § SoL

34. Upprätta plan för vård i annat hem än det egna IFO-chef 11 kap 3 § SoL

35. Beslut om uppföljning efter att 
barnavårdsutredning avslutats utan beslut om 
insats

Teamledare 11 kap 4a § SoL

36. Beslut om uppföljning efter att en placering i 
familjehem eller HVB-instution har upphört

Teamledare 11 kap 4b § SoL

37. Underrättelse till åklagarmyndigheten när 
någon som dömts till ungdomsvård eller 
ungdomstjänst 
- underlåtter att göra vad vad som honom 
ålagts i väsentlig grad
- den planerade vården inte kommer till stånd
- att vård kommer i väsentlig grad att avvika 

Teamledare 12 kap 8 § SoL

38. Yttrande till tillsynsmyndighet IFO-chef 13 kap 2 § SoL

39. Anmälan till lnspektion för vård och omsorg 
(IVO) om missförhållanden i enskild verksamhet

AU 13 kap 5 § SoL

40. Rapportera gynnande beslut som inte har 
verkställts inom 3 månader

Teamledare 15 kap 6 § f-h SoL

41. Framställan om överflyttning av ärende till 
annan kommun samt beslut om mottagande av 
ärende från annan kommun

AU
IFO-chef

2 kap 10 § SoL

42. Ansökan hos Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) om överflyttning av ärende till annan 
kommun

AU
IFO-chef

2 kap 11 § SoL

Barn och unga  - lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
43. Beslut att hos Förvaltningsrätten ansöka om 

vård enligt LVU
AU LVU 4 §

44. Beslut om medelbart omhändertagande av barn 
och unga under 20 år

AU LVU 6 §
Se punktnr 3 i 
delegationsordningen
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45. Begäran hos Förvaltningsrätten om medgivande 
till förlängd tid för utredning eller annan 
särskild omständighet, för ansökan om vård 

Teamledare LVU 8 §

46. Beslut att medelbart omhändertagande ska 
upphöra

AU LVU 9 §

47. Beslut om hur vården skall ordnas och var den 
unge ska vistas

AU LVU 11 §, st 1-2
Se punktnr 3 i 
delegationsordningen

48. Beslut rörande den unges personliga 
förhållandeni den mån beslutet inte är att 
hänföra till 11 § 1och 2 st.

AU
IFO-chef

LVU 11 §, st 4

(T ex kortare vistelse 
utom familjehemmet 
eller HVB)

49. Övervägande om vård enligt LVU § 2 
fortfarande behövs och hur vården bör inriktas 
och utformas

AU LVU 13 § 1 st.

(Övervägande är inget 
beslut, det är rapport 
som ska göras minst var 
6:e månad)

50. Prövning om vård enligt LVU § 3 ska upphöra AU LVU 13 §

51. Särskilt överväga om det finns skäl att påbörja 
en utredning om vårdnadsöverflyttning enligt 6 
kap 8 § FB

AU LVU 13 § 2 st

52. Beslut om hur den unges umgänge med 
föräldrar/vårdnadshavare ska utövas när 
umgängesrätt är reglerad genom dom, beslut 
eller avtal

(begränsning av umgänge)

AU
IFO-chef

LVU 14 § 2 st 1 p

53. Beslut om att den unges vistelseort inte ska 
röjas för föräldrar/vårdnadshavare

(hemlighållande av vistelseort)

AU
IFO-chef

LVU 14 § 2 st

54. Överväga om beslut om inskränkning 
beträffande umgänge eller

hemlighållande av vistelseort 

AU LVU 14 §, 3 st

(Övervägande minst en 
gång var 3:e månad)

55. Beslut att vården ska upphöra AU LVU 21 §

56. Beslut om förebyggande insats i form av

- Regelbunden kontakt med särskild 
kvalificerad kontaktperson,

- -deltagande i öppenvårdsbehandling

AU LVU 22 § 1 st
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57. Prövning om beslut enligt LVU 22§ 1 st ska 
upphöra att gälla

AU LVU 22 § 3 st

58. Beslut att ansöka om förflyttningsförbud AU LVU 24 §

59. Övervägande om flyttningsförbud fortfarande 
behövs, beslut om att flyttningsförbud skall 
upphöra

AU LVU 26 § st 1-2 

60. Tillfälligt flyttningsförbud AU LVU 27 § st 1-2
Se punktnr 3 i 
delegationsordningen

61. Beslut att tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 § 
LVU ska upphöra

AU LVU 30 §
Se punktnr 3 i 
delegationsordningen

62. Beslut om hur umgänge med föräldrar/ 
vårdnadshavare som har umgängesrätt reglerad 
genom dom, beslut eller avtal, efter beslut om 
flyttningsförbud eller tillfälligt flyttningsförbud 
ska utövas 

AU
IFO-chef

LVU 31 §

63. Beslut om läkarundersökning, utse läkare samt 
plats för undersökningen

IFO-chef LVU 32 § 1 st

64. Beslut att begära polishandräckning för att 
bereda en läkare tillträde till den unges hem lelr 
att föra den unge till läkarundersökning på plats 
som nämnden bestämt

AU LVU 43 §, punkt 1

65. Begäran om polishandräckning för att 
genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande enligt LVU

AU LVU 43 §, punkt 2
Se punktnr 3 i 
delegationsordningen

66. Beslut ang.anmälan av behov av offentligt 
biträde

Socialsekreterare 3 § Lag om offentligt 
biträde

Socialtjänstförordningen (SoF)
67. Framställning hos domstol i fråga om vårdnad, 

umgänge, förmyndarskap eller 
målsägandebiträde

IFO-chef SoF 5:2

68. Anmälan till överförmyndare om behov av god 
man/förvaltare

Socialsekreterare SoF5:3, punkt 1

69. Anmälan till överförmyndare att behov av god 
man/förvaltare ej längre föreligger

Socialsekreterare SoF 5:3, punkt 2

70. Anmälan till överförmyndare om förvaltning av 
underårigs egendom

Socialsekreterare SoF 5:3, punkt 3

Föräldrabalken (FB)
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71. Godkänna bekräftelse av faderskap där 
parterna är sammanboende, överens och inga 
tveksamheter finns (S-protokoll)

Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska
(MAS), 
Socialsekreterare

FB 1:4
Se Soc.styrelsens 
föreskrifter och 
allmänna råd SOSFS 
2011:2 (S)

72. Godkänna bekräftelse av faderskap övriga 
ärenden

Socialsekreterare FB 1:4

73. Godkänna bekräftelse av föräldraskap Socialsekreterare FB 1:9

74. Inleda/ Återuppta faderskapsutredning Socialsekreterare FB 2:1

75. Inleda utredning om att kvinna ska anses som 
förälder till ett barn

Socialsekreterare FB 2:8

76. Inleda utredning om någon annan än den man 
som är gift med barnets mor kan vara far till 
barnet

Socialsekreterare FB 2:9
Beslut om att inte 
påbörja utredning eller 
att lägga ned påbörjad 
utredning fattas av 
nämnden.

77. Beslut om att väcka och föra talan i mål om 
faderskap

Socialsekreterare FB 3:5 

78. Godkänna avtal om vårdnad, boende eller 
umgänge

AU
Socialsekreterare

FB 6:6, FB 6:14a, 
FB 6:15a
Socialsekreterare får 
besluta att godkänna 
avtal, beslut att ej 
godkänna delegeras 
enbart till AU

79. Lämna upplysningar till domstol i mål om 
vårdnad, boende eller umgänge

Socialsekreterare FB 6:19, FB 6:20

80. Utse utredare i ärenden om vårdnad, boende 
eller umgänge

Teamledare FB 6:19

81. Godkänna avtal om underhållsbidrag för längre 
period än tre månader

Socialsekreterare FB 7:7

82. Yttrande till domstol i fråga om godmanskap 
eller förmyndarskap

Socialsekreterare FB 11:16, 2 st

Ekonomiskt bistånd (SoL)
83. Beslut i ärenden om försörjningsstöd enligt 

riksnorm och riktlinjer
Socialsekreterare 4 kap. 1 § SoL

84. Beslut i ärenden om försörjningsstöd över 
riksnorm och riktlinjer

Teamledare 4 kap. 1 § SoL

Page 74 of 223



2016-05-12 13 (23)

85. Beslut om praktik eller kompetenshöjande 
åtgärder

Socialsekreterare 4 kap. 4 § SoL

86. Beslut i ärenden om försörjningsstöd med 
vägrande av eller nedsättning av fortsatt 
försörjningsstöd

Teamledare 4 kap. 5 § SoL

87. Beslut om bistånd i form av förmedling av egna 
medel

Teamledare 4 kap. 1 § SoL

88. Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd 
enligt 4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare 9 kap. 2 § SoL

89. Beslut om ekonomiskt bistånd till livsföring i 
övrigt enligt riktlinjer 

Socialsekreterare 4 kap. 1 och 2 §§ SoL

90. Beslut om ekonomiskt bistånd till livsföring i 
övrigt utanför enligt riktlinjer. Max 50 % av 
basbeloppet per tillfälle

IFO-chef 4 kap. 1 och 2 §§ SoL

91. Beslut om ekonomiskt bistånd utöver 
försörjningsstöd - övrigt 

Arbetsutskott 4 kap. 1 och 2 §§ SoL

92. Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd 
enligt 4 kap. 1 § eller 4 kap. 2 § som utgått 
obehörigen eller med för högt belopp

IFO-chef 9 kap. 1 § SoL

93. Beslut om ekonomiskt bistånd till 
begravningskostnader och utgifter i omedelbar 
anslutning till dödsfallet 

Socialsekreterare 4 kap. 2 § SoL

94. Beslut om bistånd till asylsökande Socialsekreterare 1,3,17,18 §§ Lagen om 
mottganade av 
asylsökande 

95. Beslut om nedsättning av bidrag till asylsökande Teamledare 10 § Lagen om ändring i 
lagen om mottagande 
av asylsökande

96. Beslut om introduktionsersättning Socialsekreterare 1 § Lagen om 
introduktionsersättning 
för flyktingar och vissa 
andra utl. 

97. Beslut om att underrätta försäkringskassa om 
att
nämnden ska uppbära ersättning enligt AFL som 
ersättning för ekonomiskt bistånd som utgivits 
som förskott på förmån

Socialsekreterare 17 kap. 1 § AFL
9 kap. 2 § SoL

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

IFO-chef 9 kap. 3 § 1 st. SoL
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Vuxna (SoL) 
99. Beslut om bistånd åt vuxna i form av vård 

(placering/omplacering) i hem för vård eller 
boende eller i familjehem upp till fyra månader 
inom ramavtal 

IFO-chef 4 kap. 1 § SoL
Rapport till 
nätskommande 
arbetsutskott

100. Beslut om bistånd åt vuxna i form av vård 
(placering/omplacering) i hem för vård eller 
boende eller i familjehem över fyra månader 
eller utanför ramavtal.

AU 4 kap. 1 § SoL

101. Beslut om bistånd i form av öppenvårdsinsatser 
i kommunens regi

Teamledare 4 kap. 1 § SoL

102. Beslut om bistånd åt vuxna i form av 
öppenvårdsinsatser upp till fyra månader 

IFO-chef 4 kap. 1 § SoL

103. Beslut om bistånd åt vuxna i form av 
öppenvårdsinsatser över fyra månader

AU 4 kap. 1 § SoL

104. Beslut om ersättning till familjehem (arvode och 
omkostnadsersättning) enligt norm och 
riktlinjer

Socialsekreterare 

105. Beslut om ersättning till familjehem (arvode och 
omkostnadsersättning) över norm och riktlinjer

IFO-chef Rapport till 
nätskommande 
arbetsutskott

106. Beslut om bistånd i form av 
kontaktperson/familj

Socialsekreterare / 
Biståndshandläggare

4 kap. 1 § SoL

107. Beslut om arvode och omkostnadsersättning till 
kontaktperson/-familj enligt norm och riktlinjer

Socialsekreterare

108. Beslut om arvode och omkostnadsersättning till 
kontaktperson/-familj utöver norm och riktlinjer

IFO-chef

109. Beslut om bistånd i form av socialt kontrakt IFO-chef 4 kap. 1 § SoL

110. Beslut om egenavgift för missbruksvård när 
bistånd ges i form av plats i hem för vård eller 
boende eller i familjehem (vuxna)

Socialsekreterare 8 kap. 1 § 1 st. SoL
och 6 kap. 1 § SoF

111. Beslut om eftergift av egenavgift enligt 9 kap. 2 
§, 9 kap. 1 § och 8 kap. 1 § SoL

IFO-chef 9 kap. 4 § SoL

112. Beslut om framställan till försäkringskassan 
gällande egenavgift för den som bereds vård i 
sådant hem för vård eller boende eller 
familjehem enligt SoL

Socialsekreterare 3 kap. 15 § AFL

113. Beslut om att inleda utredning vid ansökan Socialsekreterare / 
Biståndshandläggare

11 kap. 1 § SoL

114. Beslut om att inleda utredning vid anmälan eller 
övrig kännedom inom verksamheten 

Teamledare 11 kap. 1 § SoL

115. Beslut om att utredning inte ska inledas eller att 
inledd utredning ska avslutas utan åtgärd

Teamledare 11 kap. 1 § SoL
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116. Beslut om anmälan till överförmyndaren om 
behov av god man/förvaltare

Socialsekreterare / 
Biståndshandläggare

5 kap. 3 § SoF

117. Beslut om anmälan till överförmyndare om att 
behov av god man/förvaltare inte längre 
föreligger

Socialsekreterare / 
Biståndshandläggare

5 kap. 3 § SoF

118. Beslut om anmälan till överförmyndaren om 
förhållanden beträffande förvaltningen av 
underårings egendom 

IFO-chef 5 kap. 3 § SoF

119. Beslut om framställning om överflyttning av 
ärende till nämnd i annan kommun

IFO-chef 2a kap. 10 § SoL

120. Beslut om mottagande av ärende från annan 
kommun

AU 2a kap. 10 § SoL

Vuxna (LVM)
121. Beslut om att inleda LVM-utredning Teamledare 7 § LVM

122. Beslut om att påbörjad utredning ska avslutas Teamledare 7 § LVM
123. Beslut om läkarundersökning samt utse läkare 

för undersökningen
Socialsekreterare 9 § LVM

124. Beslut om att begära polishandräckning vid 
läkarundersökning

Socialsekreterare 45 § 1 p LVM

125. Beslut om att begära polishandräckning för 
inställelse vid LVM-hem eller sjukhus

Socialsekreterare 45 § 2 p LVM

126. Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt om vård 
enligt LVM

AU 11 § LVM

127. Beslut om omedelbart omhändertagande av 
missbrukare

AU
Nämndens 
ordförande

13 § LVM
Se punktnr 3 i 
delegationsordningen

128. Beslut om upphävande av omedelbart 
omhändertagande av missbrukare

AU
Nämndens 
ordförande

18 b § LVM
Se punktnr 3 i 
delegationsordningen

SoL – Äldreomsorg
129. Beslut om att inleda utredning Biståndshandläggare 11 kap. 1 § SoL
130. Beslut om bistånd i form av hjälp i hemmet Biståndshandläggare 4 kap. 1 § SoL
131. Beslut om bistånd i form av särskilt boende Biståndshandläggare 4 kap. 1 § SoL
132. Beslut om parboende Biståndshandläggare 4 kap. 1C § SoL
133. Beslut om bistånd i form av boendestöd Biståndshandläggare 4 kap. 1 § SoL
134. Beslut med anledning av ansökan om insatser Biståndshandläggare 2a kap. 3 § SoL och 4 

kap. 1 § SoL
135. Beslut om bistånd i form av avlastningsplats/ 

växelvård m m
Biståndshandläggare 4 kap. 1 § SoL

136. Beslut om bistånd i form av plats i 
dagverksamhet

Biståndshandläggare 4 kap. 1 § SoL

137. Beslut om ledsagarservice Biståndshandläggare 4 kap. 1 § SoL
138. Beslut om bistånd i form av kontaktperson Biståndshandläggare 4 kap. 1 § SoL
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139. Beslut om nedsättning av eller befrielse från 
avgift inom äldre- och funktionshinderområdet.

IFO-chef 4 kap. 2 § SoL

140. Beslut i form av hemhjälp till barnfamiljer Biståndshandläggare 4 kap. 2 § SoL
141. Beslut om köp av plats i annan kommun eller 

hos annan vårdgivare
IFO-chef

142. Beslut om framställning om överflyttning av 
ärende till nämnd i annan kommun

IFO-chef 2a kap. 10 § SoL

143. Beslut om mottagande av ärende från annan 
kommun

AU 2a kap. 10 § SoL

144. Beslut om anmälan till överförmyndaren om 
behov av god man/förvaltare

Biståndshandläggare 5 kap. 3 § SoF

145. Beslut om anmälan till överförmyndaren om att 
behov av förvaltare inte längre föreligger

Biståndshandläggare 5 kap. 3 § SoF

146. Beslut om att utredning inte ska inledas eller att 
inledd utredning ska läggas ned

Teamledare 11 kap. 1§ SoL

147. Beslut om upphörande av biståndsinsats Biståndshandläggare 4 kap. 1 § SoL
148. Avgiftsbeslut i enlighet med av vård- och 

omsorgsnämndens fastställd avgiftstaxa 
Avgitshandläggare 8 kap. 4-9 §§ SoL

149. Beslut om bistånd i form av socialpsykiatrins 
dagverksamhet

Biståndshandläggare 
/ socialsekreterare

4 kap. 1 § SoL

150. Beslut om bistånd i form av socialpsykiatrins 
boendestöd 

Biståndshandläggare 
/Socialsekreterare

4 kap. 1 § SoL

LSS – Stöd och service till vissa funktionshindrade
151. Beslut om personkretstillhörighet Biståndshandläggare

/Socialsekreterare
1, 7 §§ LSS

152. Biträde av personlig assistent Biståndshandläggare
/Socialsekreterare

7, 9 §§ 2 p LSS

153. Ekonomiskt stöd för att bekosta 
personligassistent vid tillfälligt utökade behov

Biståndshandläggare
/Socialsekreterare

7, 9 §§ 2 p LSS

154. Ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för 
personligassistent

IFO-chef 7, 9 §§ 2 p LSS

155. Ledsagarservice Biståndshandläggare
/Socialsekreterare

7, 9 §§ 3 p LSS

156. Biträde av kontaktperson Biståndshandläggare
/Socialsekreterare

7, 9 §§ 4 p LSS

157. Ersättning till kontaktperson enligt SKL:s 
riktlinjer

Socialsekreterare

158. Avlösarservice i hemmet Biståndshandläggare
/Socialsekreterare

7, 9 §§ 5 p LSS

159. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet  Biståndshandläggare
/Socialsekreterare

7, 9 §§ 6 p LSS

160. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet i 
form av extern vistelse

AU 7, 9 §§ 6 p LSS

161. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år i 
anslutning till skoldagen

Socialsekreterare  7,9 §§ 7 LSS
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162. Beslut om boende i familjehem, bostad med 
särskild service

AU 7,9 §§ 8 LSS

163. Beslut om boende för vuxna i bostad med 
särskild service (intern placering)

Biståndshandläggare 7, 9 §§ 9 p LSS

164. Beslut om boende för vuxna i bostad med 
särskild service (extern placering)

AU 7, 9 §§ 9 p LSS

165. Boende för vuxna i familjehem, bostad med 
särskild service mm. Intern/extern

Biståndshandläggare
/Socialsekreterare
AU

LSS 9 §.8, LSS 9 §.9

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

Biståndshandläggare
/Socialsekreterare

7, 9 §§  LSS 
10 p LSS

167. Beslut om att utbetala assistansersättning till 
annan än den som är berättigad till insatsen

IFO-chef 11 § LSS

168. Beslut om upphörande av insats enligt LSS Biståndshandläggare
/ Socialsekreterare

169. Beslut om återbetalningsskyldighet IFO-chef 12 § LSS
170. Förhandsbesked om rätt till insats enligt LSS för 

person som inte är bosatt i kommunen
Biståndshandläggare
/Socialsekreterare

16 § 2 st. LSS

Förhandsbesked om 
rätt till insatser enligt 
LSS 9 § punkterna 8-9 
får lämnas enbart av 
IFO-chef

171. Beslut om att utreda behoven för enskild på 
tillfälligt besök i kommunen och besluta om 
insatser enligt LSS

Biståndshandläggare
/Socialsekreterare

16 § 3 st. LSS

172. Beslut om att anmäla behov av ersättning för 
personlig assistent till försäkringskassa

Biståndshandläggare
/ Socialsekreterare

15 § 8 st. LASS

173. Anmälan till överförmyndare att person som 
omfattas av LSS är i behov av förmyndare, 
förvaltare eller god man

Biståndshandläggare
/ Socialsekreterare

15 § 6 p LSS

174. Anmälan till överförmyndare att förmyndare, 
förvaltare eller god man inte längre behövs

Biståndshandläggare
/ Socialsekreterare

15 § 6 p LSS

175. Ersättning från föräldrar vars barn får vård i 
annat hem än det egna samt skälig ersättning 
för andra stödinsatser

Socialsekreterare LSS 20 § 

 Övrigt
176. Prövning av att överklagande skett i rätt tid och 

avvisning av överklagande som kommit in för 
sent

Delegat i 
ursprungsbeslutet

24 § 1 st. FL

177. Ansökan om överflytt av ärende till annan 
kommun. Ansökan skall ske skriftligen

Biståndshanläggare/ 
Socialskreterare

2a kap. 10 § SoL

178. Beslut i fråga om mottagande av ärende från 
annan kommun

IFO-chef 2a kap. 10 § SoL
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179. Ansökan till IVO om överflyttning av ärende till 
annan kommun när;

 det föreligger kommunbeslut att inte ta 
emot ett ärende

 annan kommun inte svarat på 
överflyttningsbegäran inom en månad 

IFO-chef 2a kap 11 § SoL

180. Beslut om att föra nämndens talan i ärenden 
eller mål vid allmän domstol eller 
förvaltningsdomstol

Förvaltningschef 10 kap. 2 § SoL

181. Utse ombud att föra nämndens talan Förvaltningschef 10 kap. 2 § SoL

182. Beslut huruvida omprövning ska ske Delegaten i 
ursprungsbeslutet

27 § FL

183. Beslut huruvida omprövning ska ske
av beslut samt yttrande i ärenden avseende
8 kap. 4-9 §§ SoL

IFO-chef 27 § FL

184. Omprövning av beslut och yttrande i ärenden 
där ursprungsbeslutet fattats av delegat

Delegaten i 
ursprungsbeslutet

27 § FL

185. Överklagande och yrkande om inhibition när 
förvaltningsdomstol ändrat nämndens beslut 
och detta beslut ursprungligen fattats av 
delegaten samt avgivande av yttrande i SoL-, 
LVU- och LVM-ärenden där ursprungsbeslutet 
fattats av delegat

IFO-chef 10 kap. 1 och 2
§§ SoL, 
3 kap. 10 §, 6 kap.33 § 
och 34 § 3 p KL

186. Överklagande och yrkande om inhibition när 
LSS-ärenden beslut och detta beslut 
ursprungligen fattats av delegaten samt 
avgivande av yttrande i förvaltningsdomstol 
ändrat nämndens beslut

IFO-chef 27 § LSS, 
6 kap. 33 § och 34 § 3 p 
KL

187. Överklagande, yrkande om inhibition samt 
yttrande till förvaltningsdomstol i SoL, LVU- och 
LVM-ärenden när ursprungsbeslutet fattats av 
nämnd/arbetsutskott

AU 10 kap. 4 SoL

188. Överklagande, yrkande om inhibition samt 
yttrande till förvaltningsdomstol i LSS-ärenden 
där ursprungsbeslutet fattats av 
nämnd/arbetsutskott

AU 27 § LSS,
6 kap. 36 § KL

189. Avvisande av ombud Förvaltningschef 9 § FL
190. Yttrande till åklagare vid åtalsprövning Socialsekreterare 46 § LVM
191. Lämnande av upplysningar och förslag på 

åtgärder till åklagaren
Socialsekreterare 6 § Lag om särskild

personutredning i 
brottmål m m
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192. Lämnande av upplysningar och förslag på 
åtgärder till domstol

Socialsekreterare 6 § Lag om särskild
personutredning i
brottmål m m

193. Lämnande av upplysningar och förslag på 
åtgärder till frivårdsmyndigheten

Socialsekreterare 6 § Lag om särskild
personutredning i
brottmål m m

194. Yttrande i brottmål                              Socialsekreterare 6 § Lag om särskild
personutredning i
brottmål m m

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

Socialsekreterare 31 kap. 2 § 1 st.
BrB

196. Yttrande till domstol i brottmål IFO-chef Brottsbalken 31:1
197. Yttrande till åklagare Teamledare Lag om unga 

lagöverträdare 11, 31 
och 33 §§

198. Anmälan om behov av offentligt biträde Socialsekreterare 3 § lagen om offentligt 
biträde

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

Förvaltningschef
IFO-chef 

3 § lagen om 
offentligt biträde
och 7 § förordningen 
om offentligt biträde

200. Yttrande i körkortsärende Socialsekreterare/Bis
tåndshandläggare

3 kap. 8 § och 5 kap. 2 § 
KörkF

201. Yttrande till passmyndighet IFO-chef Passförordningen 3 § 2 
st

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

Socialsekreterare/Bis
tåndshandläggare

11 kap. 16 § 2 st. FB

203. Upplysningar i vapenärenden Socialsekreterare JO 1983/84 188f
204. Upplysning till Försvarsmakten vid 

säkerhetsprövning 
Socialsekreterare 5 § 

hemvärnsförordningen 
(1997:146)

205. Dödsboanmälan Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska
(MAS)

20 kap. 8 a § ÄB

206. Yttrande beträffande äktenskaps-
dispens

IFO-chef Äktenskapsbalken 15 
kap 1 §

207. Beslut att ordna gravsättning Socialsekreterare 5 kap. 2 § BL
208. Beslut om att ersätta enskild person för 

egendomsskada vid myndighetsutövning som 
förorsakats av personal upp till självrisken

Förvaltningschef 3 kap. 2 § SkL

209. Lämna uppgift till smittskyddsläkare IFO-chef Smittskyddslagen, 29 §

210. Anmälningsskyldighet enl. smittskyddslagen IFO-chef Smittskyddslagen, 31 §

211. Yttrande till Förvaltningsrätten och 
Kammarrätten

IFO-chef
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212. Rapportering till IVO om missförhållanden i 
kommunens egen verksamhet

IFO-chef 14 kap. 2 § SoL
24 § LSS

213. Beslut om rapportering till IVO av händelse som 
har medfört eller kunnat medföra en allvarlig 
vårdskada

Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS)

3 kap. 5 § 
patientsäkerhetslag 24 
§ HSL

214. Beslut om anmälan till IVO om det finns skälig 
anledning att misstänka att en person som har 
legitimation för ett yrke inom hälso- och 
sjukvård och är verksam eller har varit verksam 
hos vårdgivaren, kan ut göra en fara för 
patientsäkerheten

Förvaltningschef 3 kap. 7 § 
patientsäkerhetslag

215. Anmälan till IVO av personskada i verksamhet 
enligt LSS

Förvaltningschef 11 § LSS-förordningen

216. Underrättelse till IVO om missförhållanden i 
enskild verksamhet

Arbetsutskott 13 kap. 5 § SoL

217. Beslut om polisanmälan angående misstanke 
om vissa brott samt vissa grövre brott

IFO-chef 12 kap. 10 § SoL 
10 kap. 2 § OSL

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

Förvaltningschef 12 kap. 10 § SoL och 10 
kap. 2 § OSL

219. Rekvirering – rätt att begära polisregisterutdrag Socialsekreterare 21 § polisregister-
kungörelsen

220. Försäljning av plats/tjänst inom vård och 
omsorgsförvaltningen till extern part

Förvaltningschef

221. Beslut om att avsluta utredning av ett 
missförhållande eller en påtaglig risk för ett 
missförhållande.

Förvaltningschef
IFO-chef

SoL 14 kap. 6 §
LSS 24 e §
SOSFS 2011:5 5 kap. 3 §

Personalärenden
222. Beslut om tillsvidareanställning Chef Anställning av 

enhetschef 
Förvaltningschef

223. Beslut om entledigande på ansökan av den 
anställde samt ev förkortning av 
uppsägningstiden

Chef

224. Uppsägning på egen begäran, arbetsbrist, 
personliga skäl eller avskedande av personal 

Förvaltningschef Samråd med 
personalchef

225. Beslut om disciplinpåföljd och avstängning Chef
226. Beslut om tjänstledighet med/utan lön Chef
227. Beslut om ledighet med bibehållna 

löneförmåner enligt lagen om facklig 
förtroendeman

Förvaltningschef Beträffande 
löneförmåner

228. Tvångsförläggning av semester Förvaltningschef
229. Avslag på semesteransökan Chef
230. Lönesättning av övriga vid enstaka lönebeslut Chef Samråd med 

personalchef
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231. Förbud av bisyssla gällande övriga medarbetare Chef

Avtal och upphandling m.m.
232. Ingå avtal Ansvarig chef Gäller ej långsiktiga 

(mer än 1 år) eller 
kostnadskrävande (mer 
än 20 000 kr) avtal. 
Beslut om avtal som 
överstiger angivna 
gränser fattas av 
Förvaltningschef. Avtal 
som kostar mer än
 500 000 kr/år omfattas 
inte av delegationen.

Se även 12 § i Allmänt 
Nämndreglemente.
Styrelse/nämnd får 
teckna avtal som 
behövs för 
verksamheten. Är 
avtalet av stor 
ekonomisk eller 
principiell betydelse, 
ska nämnd före 
avtalstecknande 
inhämta 
kommunstyrelsens eller 
kommunfullmäktiges 
godkännande, 
beroende på ärendets 
art.

233. Rätt att ingå avtal som inte är av principiell 
betydelse eller i övrigt av större vikt och som 
avser den löpande verksamheten hos -
förvaltning

Ansvarig chef (Inom resp. 
ansvarsområde)

234. Upphandling och inköp av material, varor och 
tjänster, för vilka medel finns inom budgetram, 
upp till 250 000 kronor.

Förvaltningschef Regelbundna och 
återkommande inköp 
för driftändamål samt 
inköp upp till ett 
basbelopp defineras 
som ren verkställighet.  

235. Uppköp och inhandling av material, varor och 
tjänster för vilka medel finns i nämndens 
budget över 250 000 kronor

Arbetsutskott
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236. Upphandling och inköp av material, varor och 
tjänster, för vilka medel finns inom budgetram, 
upp till 50 000 kronor

Enhetschef

237. Beslut att utse/ändra beslutsattestant samt 
ersättare för dessa

Förvaltningschef 

Offentliga handlingar
238. Beslut om avslag på begäran om utlämnande av 

allmän handling till enskild eller annan 
myndighet samt uppställande av förbehåll i 
samband med utlämnande till enskild

Förvaltningschef 2 kap. 
Tryckfrihetsförordningen

239. Prövning av fråga om utlämnande av allmän 
handling

Ärendets 
handläggare

Fondmedel
240. Utdelning av medel ur:

J Sundbergs donation
J D Broms donation
G Claessons donation
E Åqvists fond för blygsamma fattiga
Social samfond I
Social samfond II
Social samfond III
Social samfond IV

Arbetsutskottet Delas ut efter ansökan 
från enskild.

(110607 § 47)

Alkoholhandläggning samt yttrande över värdeautomater 
241. Ansökan om alkoholtillstånd

tillfälligt

Ansökan om alkoholtillstånd
tillsvidare 

Yttrande gällande ansökan Värdeautomater

Alkoholhandläggare

Utskottet 

Alkoholhandläggare

7 kap 5 § alkohollagen

7 kap 5 § alkohollagen

Lotterilagen, 
Lotteriinspektionen
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Bostadsanpassningsärenden
242. Bostadsanpassningsärenden Förvaltningschef 

Förvaltningschef 

Lagen om 
bostadsanpassnings-
bidrag m m

Beslut över 250 000 kr
tas av 
Utskottet/Nämnden

Förvaltningschef när 
Utskottets/Nämndens
sammanträde inte kan 
avvaktas.
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Delegationsordning Vård- och omsorgsnämnden 2015

Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2014-09-02, § 62
rev. 2015-02-17, § 10 
rev. 2015-05-18 § 39

Dnr VON 14-148
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Delegation
De lagliga förutsättningarna för delegering finns i kommunallagens 6 kap. Lagrum 
anges i delegationsordningen enbart när annan lagstiftning än KL 6 kap 33 – 38 §§ är 
aktuell.  Enligt kommunallagen är kommunstyrelsen en nämnd. 

Enligt kommunallagen 6 kap 33 § får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot 
eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i 
ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 

Beslutanderätten i följande ärenden får, enligt kommunallagen 6 kap 34 §, inte 
delegeras: 

 ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
 framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med 

anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har 
överklagats, 

 ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt, 

 ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till 
nämnden, och

 vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter

Ärenden som regleras i lag eller andra föreskrifter och inte ger utrymme för 
självständiga bedömningar betraktas inte som beslut, utan som ren verkställighet. 
Dessa upptas därmed inte i delegationsordningen. Exempel på sådana ärenden är 
avgiftsdebitering enligt fastställd taxa, semester enligt semesterlagen eller färdtjänst 
enligt fastställda riktlinjer. 

När en delegat är frånvarande övergår delegationen till den person som utsetts att 
vara ersättare. Om ingen ersättare finns utsedd för tjänsteman övergår delegationen 
till överordnad. 

Rätten att fatta delegationsbeslut innebär inte en skyldighet att fatta sådana beslut. 
Om en delegat anser att ärendet är svårbedömt eller av annan anledning anser att 
beslutet inte bör fattas av delegaten ska ärendet överlämnas till nämnden för beslut. 

Anmälan av delegationsbeslut
Enligt kommunallagen 6 kap 35 § ska beslut som har fattats med stöd av uppdrag 
enligt 33 § anmälas till nämnderna. 

Den som enligt delegationsordningen fått rätten att besluta i vård- och 
omsorgsnämndens ställe ska anmäla de fattade besluten till vård- och 
omsorgsnämnden vid nästa planerade sammanträde. 

Anmälan ska ske genom en skriftlig sammanställning innehållande:

 vilken delegation som ligger till grund för beslutet,
 kort beskrivning av ärendet samt fattade besluts innehåll,
 namn på den beslutande, samt 
 beslutsdatum. 
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Vidaredelegation 
Om nämnden med stöd av 33 § uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens 
verksamhetsområde att fatta beslut får förvaltningschefen, om nämnden medgivit 
det, enligt kommunallagen 6 kap 37 § vidaredelegera beslutanderätten till annan 
anställd inom kommunen. 

Delegaten ska anmäla fattade beslut till förvaltningschefen, som i sin tur anmäler 
beslutet till nämnden. 

Brådskande ärenden
Enligt kommunallagen 6 kap 36 § får en nämnd uppdra åt ordförande eller en annan 
ledamot som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är 
så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas.  Sådana beslut ska 
anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Denna speciella delegation framgår av 
punkt 3 i delegationsordningen. 

Jäv
Reglerna om jäv i kommunallagen 6 kap 24-27 §§ gäller också vid delegationsbeslut. 
Delegat får därför inte fatta delegationsbeslut i ärende där delegaten är jävig. 
Ärendet ska istället överlämnas till annan behörig delegat eller till nämnden för 
beslut. 
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Delegationsordning

Delegation till arbetsutskottet
Nr Delegation Delegat Lagar/Kommentar
1. Svar på skrivelser och remisser från andra 

myndigheter och samråd för detaljplan, där 
sista svarsdatum ligger före nästkommande 
nämndsammanträde

Arbetsutskott

2. Yttrande till tillsynsmyndighet Arbetsutskott 13 kap. 5 § SoL, 16 kap. 
6a § SoL, 27c § LSS

Delegation till ordföranden
Nr Delegation Delegat Lagar/Kommentar
3. Kompletterande beslutanderätt (s.k. 

ordförandebeslut)
Nämndordförande
Vice 
nämndordförande

Kompletterande 
beslutanderätt får 
användas när nämndens 
arbetsutskotts beslut inte 
kan avvaktas. Beslut ska 
anmälas vid 
arbetsutskottets/ 
nämndens nästa 
sammanträde

4. Kurser och utbildningar för förtroendevalda Nämndordförande
5. Beslut på nämndens vägnar i så brådskande 

ärenden att nämndens avgörande inte kan 
avvaktas

Nämndordförande
Vice 
nämndordförande

Ekonomiskt bistånd (SoL)
6. Beslut i ärenden om försörjningsstöd enligt 

riksnorm och riktlinjer
Socialsekreterare 4 kap. 1 § SoL

7. Beslut i ärenden om försörjningsstöd över 
riksnorm och riktlinjer

1:e socialsek. 4 kap. 1 § SoL

8. Beslut om praktik eller kompetenshöjande 
åtgärder

Socialsekreterare 4 kap. 4 § SoL

9. Beslut i ärenden om försörjningsstöd med 
vägrande av eller nedsättning av fortsatt 
försörjningsstöd

1:e socialsek. 4 kap. 5 § SoL

10. Beslut om bistånd i form av förmedling av egna 
medel

1:e socialsek. 4 kap. 1 § SoL

11. Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd 
enligt 4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare 9 kap. 2 § SoL

12. Beslut om ekonomiskt bistånd till livsföring i 
övrigt enligt riktlinjer 

Socialsekreterare 4 kap. 1 och 2 §§ SoL
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13. Beslut om ekonomiskt bistånd till livsföring i 
övrigt utanför enligt riktlinjer. Max 50 % av 
basbeloppet per tillfälle

Enhetschef 4 kap. 1 och 2 §§ SoL

14. Beslut om ekonomiskt bistånd utöver 
försörjningsstöd - övrigt 

Arbetsutskott 4 kap. 1 och 2 §§ SoL

15. Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd 
enligt 4 kap. 1 § eller 4 kap. 2 § som utgått 
obehörigen eller med för högt belopp

Enhetschef 9 kap. 1 § SoL

16. Beslut om ekonomiskt bistånd till 
begravningskostnader och utgifter i omedelbar 
anslutning till dödsfallet 

Socialsekreterare 4 kap. 2 § SoL

17. Beslut om bistånd till asylsökande Socialsekreterare 1,3,17,18 §§ Lagen om 
mottganade av 
asylsökande 

18. Beslut om nedsättning av bidrag till asylsökande 1:e 
Socialsekreterare

10 § Lagen om ändring i 
lagen om mottagande av 
asylsökande

19. Beslut om introduktionsersättning Socialsekreterare 1 § Lagen om 
introduktionsersättning 
för flyktingar och vissa 
andra utl. 

20. Beslut om att underrätta försäkringskassa om 
att
nämnden ska uppbära ersättning enligt AFL som 
ersättning för ekonomiskt bistånd som utgivits 
som förskott på förmån

Socialsekreterare 17 kap. 1 § AFL
9 kap. 2 § SoL

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

Enhetschef 9 kap. 3 § 1 st. SoL

Vuxna (SoL) 
22. Beslut om bistånd åt vuxna i form av vård 

(placering/omplacering) i hem för vård eller 
boende eller i familjehem upp till fyra månader 
inom ramavtal 

Enhetschef 4 kap. 1 § SoL
Rapport till 
nätskommande 
arbetsutskott

23. Beslut om bistånd åt vuxna i form av vård 
(placering/omplacering) i hem för vård eller 
boende eller i familjehem över fyra månader 
eller utanför ramavtal.

Arbetsutskottet 4 kap. 1 § SoL

24. Beslut om bistånd i form av öppenvårdsinsatser 1: socialsek. 4 kap. 1 § SoL
25. Beslut om ersättning till familjehem (arvode och 

omkostnadsersättning) enligt norm och 
riktlinjer

Socialsekreterare 

26. Beslut om ersättning till familjehem (arvode och 
omkostnadsersättning) över norm och riktlinjer

Enhetschef Rapport till 
nätskommande 
arbetsutskott
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27. Beslut om bistånd i form av 
kontaktperson/familj

Socialsekreterare 4 kap. 1 § SoL

28. Beslut om arvode och omkostnadsersättning till 
kontaktperson/-familj enligt norm och riktlinjer

Socialsekreterare

29. Beslut om arvode och omkostnadsersättning till 
kontaktperson/-familj utöver norm och riktlinjer

Enhetschef

30. Beslut om bistånd i form av socialt kontrakt Enhetschef 4 kap. 1 § SoL

31. Beslut om egenavgift för missbruksvård när 
bistånd ges i form av plats i hem för vård eller 
boende eller i familjehem (vuxna)

Socialsekreterare 8 kap. 1 § 1 st. SoL
och 6 kap. 1 § SoF

32. Beslut om eftergift av egenavgift enligt 9 kap. 2 
§, 9 kap. 1 § och 8 kap. 1 § SoL

Enhetschef 9 kap. 4 § SoL

33. Beslut om framställan till försäkringskassan 
gällande egenavgift för den som bereds vård i 
sådant hem för vård eller boende eller 
familjehem enligt SoL

Socialsekreterare 3 kap. 15 § AFL

34. Beslut om att inleda utredning vid ansökan Socialsekreterare 11 kap. 1 § SoL
35. Beslut om att inleda utredning vid anmälan eller 

övrig kännedom inom verksamheten 
1:e socialsek. 11 kap. 1 § SoL

36. Beslut om att utredning inte ska inledas eller att 
inledd utredning ska avslutas utan åtgärd

1:e socialsek. 11 kap. 1 § SoL

37. Beslut om anmälan till överförmyndaren om 
behov av god man/förvaltare

Socialsekreterare 5 kap. 3 § SoF

38. Beslut om anmälan till överförmyndare om att 
behov av god man/förvaltare inte längre 
föreligger

Socialsekreterare 5 kap. 3 § SoF

39. Beslut om anmälan till överförmyndaren om 
förhållanden beträffande förvaltningen av 
underårings egendom 

Enhetschef 5 kap. 3 § SoF

40. Beslut om framställning om överflyttning av 
ärende till nämnd i annan kommun

Enhetschef 2a kap. 10 § SoL

41. Beslut om mottagande av ärende från annan 
kommun

Arbetsutskott 2a kap. 10 § SoL

LVM
42. Beslut om att inleda LVM-utredning 1:e socialsek. 7 § LVM
43. Beslut om att påbörjad utredning ska avslutas Enhetschef 7 § LVM
44. Beslut om läkarundersökning samt utse läkare 

för undersökningen
Socialsekreterare 9 § LVM

45. Beslut om att begära polishandräckning vid 
läkarundersökning

Socialsekreterare 45 § 1 p LVM

46. Beslut om att begära polishandräckning för 
inställelse vid LVM-hem eller sjukhus

Socialsekreterare 45 § 2 p LVM
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47. Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt om vård 
enligt LVM

Arbetsutskottet 11 § LVM

48. Beslut om omedelbart omhändertagande av 
missbrukare

Arbetsutskottet
Nämndens ordf.

13 § LVM
Se punktnr 3 i 
delegationsordningen

49. Beslut om upphävande av omedelbart 
omhändertagande av missbrukare

Arbetsutskottet
Nämndens ordf.

18 b § LVM
Se punktnr 3 i 
delegationsordningen

SoL – Äldreomsorg
50. Beslut om att inleda utredning Biståndshandläggar

e
11 kap. 1 § SoL

51. Beslut om bistånd i form av hjälp i hemmet Biståndshandläggar
e

4 kap. 1 § SoL

52. Beslut om bistånd i form av särskilt boende Biståndshandläggar
e

4 kap. 1 § SoL

53. Beslut om parboende Biståndshandläggar
e

4 kap. 1C § SoL

54. Beslut om bistånd i form av boendestöd Biståndshandläggar
e

4 kap. 1 § SoL

55. Beslut med anledning av ansökan om insatser Biståndshandläggar
e

2a kap. 3 § SoL och 4 kap. 
1 § SoL

56. Beslut om bistånd i form av avlastningsplats/ 
växelvård m m

Biståndshandläggar
e

4 kap. 1 § SoL

57. Beslut om bistånd i form av plats i 
dagverksamhet

Biståndshandläggar
e

4 kap. 1 § SoL

58. Beslut om ledsagarservice Biståndshandläggar
e

4 kap. 1 § SoL

59. Beslut om bistånd i form av kontaktperson Biståndshandläggar
e

4 kap. 1 § SoL

60. Beslut om nedsättning av eller befrielse från 
avgift inom äldre- och funktionshinderområdet.

Enhetschef 4 kap. 2 § SoL

61. Beslut i form av hemhjälp till barnfamiljer Biståndshandläggar
e

4 kap. 2 § SoL

62. Beslut om köp av plats i annan kommun eller 
hos annan vårdgivare

Enhetschef

63. Beslut om framställning om överflyttning av 
ärende till nämnd i annan kommun

Enhetschef 2a kap. 10 § SoL

64. Beslut om mottagande av ärende från annan 
kommun

Arbetsutskott 2a kap. 10 § SoL

65. Beslut om anmälan till överförmyndaren om 
behov av god man/förvaltare

Biståndshandläggar
e

5 kap. 3 § SoF

66. Beslut om anmälan till överförmyndaren om att 
behov av förvaltare inte längre föreligger

Biståndshandläggar
e

5 kap. 3 § SoF

67. Beslut om att utredning inte ska inledas eller att 
inledd utredning ska läggas ned

Enhetschef 11 kap. 1§ SoL
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68. Beslut om upphörande av biståndsinsats Biståndshandläggar
e

4 kap. 1 § SoL

69. Avgiftsbeslut i enlighet med av 
kommunfullmäktige fastställd avgiftstaxa 

Assistent 8 kap. 4-9 §§ SoL

70. Beslut om bistånd i form av socialpsykiatrins 
dagverksamhet

Biståndshandläggar
e / 
socialsekreterare

4 kap. 1 § SoL

71. Beslut om bistånd i form av socialpsykiatrins 
boendestöd 

Biståndshandläggar
e / 
socialsekreterare

4 kap. 1 § SoL

LSS
72. Beslut om personkretstillhörighet Biståndshandläggar

e
1, 7 §§ LSS

73. Biträde av personlig assistent Biståndshandläggar
e

7, 9 §§ 2 p LSS

74. Ekonomiskt stöd för att bekosta 
personligassistent vid tillfälligt utökade behov

Biståndshandläggar
e

7, 9 §§ 2 p LSS

75. Ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för 
personligassistent

Enhetschef 7, 9 §§ 2 p LSS

76. Ledsagarservice Biståndshandläggar
e

7, 9 §§ 3 p LSS

77. Biträde av kontaktperson Biståndshandläggar
e

7, 9 §§ 4 p LSS

78. Avlösarservice i hemmet Biståndshandläggar
e

7, 9 §§ 5 p LSS

79. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet Biståndshandläggar
e

7, 9 §§ 6 p LSS

80. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet i 
form av extern vistelse

Arbetsutskott 7, 9 §§ 6 p LSS

81. Beslut om boende för vuxna i bostad med 
särskild service (intern placering)

Biståndshandläggar
e

7, 9 §§ 9 p LSS

82. Beslut om boende för vuxna i bostad med 
särskild service (extern placering)

Arbetsutskott 7, 9 §§ 9 p LSS

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

Biståndshandläggar
e

7, 9 §§  LSS 
10 p LSS

84. Beslut om att utbetala assistansersättning till 
annan person än den som är berättigad till 
insatsen

Enhetschef 11 § LSS

85. Beslut om upphörande av insats enligt LSS Biståndshandläggar
e

86. Beslut om återbetalningsskyldighet Enhetschef 12 § LSS
87. Förhandsbesked om rätt till insats enligt LSS för 

person som inte är bosatt i kommunen
Biståndshandläggar
e

16 § 2 st. LSS
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88. Beslut om att utreda behoven för enskild på 
tillfälligt besök i kommunen och besluta om 
insatser enligt LSS

Biståndshandläggar
e

16 § 3 st. LSS

89. Beslut om att anmäla behov av ersättning för 
personlig assistent till försäkringskassa

Biståndshandläggar
e

15 § 8 st. LASS

90. Anmälan till överförmyndare att person som 
omfattas av LSS är i behov av förmyndare, 
förvaltare eller god man

Biståndshandläggar
e

15 § 6 p LSS

91. Anmälan till överförmyndare att förmyndare, 
förvaltare eller god man inte längre behövs

Biståndshandläggar
e

15 § 6 p LSS

 Övrigt
92. Prövning av att överklagande skett i rätt tid och 

avvisning av överklagande som kommit in för 
sent

Delegat i 
ursprungsbeslutet

24 § 1 st. FL

93. Ansökan till IVO om överflyttning av ärende till 
annan kommun när;

 det föreligger kommunbeslut att inte ta 
emot ett ärende

 annan kommun inte svarat på 
överflyttningsbegäran inom en månad 

Förvaltningschef 2 a kap 11 § SoL

94. Beslut i fråga om mottagande av ärende från 
annan kommun

Arbetsutskott 2 kap. 10 § SoL

95. Beslut om att föra nämndens talan i ärenden 
eller mål vid allmän domstol eller 
förvaltningsdomstol

Förvaltningschef 10 kap. 2 § SoL

96. Utse ombud att föra nämndens talan

Förvaltningschef

Förvaltningschef 10 kap. 2 § SoL

97. Beslut huruvida omprövning ska ske Delegaten i 
ursprungsbeslutet

27 § FL

98. Beslut huruvida omprövning ska ske
av beslut samt yttrande i ärenden avseende
8 kap. 4-9 §§ SoL

Enhetschef 27 § FL

99. Omprövning av beslut och yttrande i ärenden 
där ursprungsbeslutet fattats av delegat

Delegaten i 
ursprungsbeslutet

27 § FL

100. Överklagande och yrkande om inhibition när 
förvaltningsdomstol ändrat nämndens beslut 
och detta beslut ursprungligen fattats av 
delegaten samt avgivande av yttrande i SoL-, 
LVU- och LVM-ärenden där ursprungsbeslutet 
fattats av delegat

Enhetschef 10 kap. 1 och 2
§§ SoL, 
3 kap. 10 §, 6 kap.33 § 
och 34 § 3 p KL
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101. Överklagande och yrkande om inhibition när 
LSS-ärenden beslut och detta beslut 
ursprungligen fattats av delegaten samt 
avgivande av yttrande i förvaltningsdomstol 
ändrat nämndens beslut

Enhetschef 27 § LSS, 
6 kap. 33 § och 34 § 3 p 
KL

102. Överklagande, yrkande om inhibition samt 
yttrande till förvaltningsdomstol i SoL, LVU- och 
LVM-ärenden när ursprungsbeslutet fattats av 
nämnd/arbetsutskott

Nämndens ordf.
Nämndens v. ordf.
Särskilt förordnad 
ledamot 

10 kap. 1-2 §§ SoL,
6 kap. 36 § KL

103. Överklagande, yrkande om inhibition samt 
yttrande till förvaltningsdomstol i LSS-ärenden 
där ursprungsbeslutet fattats av 
nämnd/arbetsutskott

Nämndens ordf.
Nämndens v. ordf.
Särskilt förordnad 
ledamot.

27 § LSS,
6 kap. 36 § KL

104. Avvisande av ombud Förvaltningschef 9 § FL
105. Yttrande till åklagare vid åtalsprövning Socialsekreterare 46 § LVM
106. Lämnande av upplysningar och förslag på 

åtgärder till åklagaren
Socialsekreterare 6 § Lag om särskild

personutredning i 
brottmål m m

107. Lämnande av upplysningar och förslag på 
åtgärder till domstol

Socialsekreterare 6 § Lag om särskild
personutredning i
brottmål m m

108. Lämnande av upplysningar och förslag på 
åtgärder till frivårdsmyndigheten

Socialsekreterare 6 § Lag om särskild
personutredning i
brottmål m m

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

Socialsekreterare 31 kap. 2 § 1 st.
BrB

110. Anmälan om behov av offentligt biträde Socialsekreterare 3 § lagen om offentligt 
biträde

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

Förvaltningschef
Enhetschef 

3 § lagen om 
offentligt biträde
och 7 § förordningen 
om offentligt biträde

112. Yttrande i körkortsärende Socialsekreterare/B
iståndshandläggare

3 kap. 8 § och 5 kap. 2 § 
KörkF

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

Socialsekreterare/B
iståndshandläggare

11 kap. 16 § 2 st. FB

114. Upplysningar i vapenärenden Socialsekreterare JO 1983/84 188f
115. Upplysning till Försvarsmakten vid 

säkerhetsprövning 
Socialsekreterare 5 § 

hemvärnsförordningen 
(1997:146)

116. Dödsboanmälan Socialsekreterare 20 kap. 8 a § ÄB
117. Beslut att ordna gravsättning Socialsekreterare 5 kap. 2 § BL
118. Beslut om att ersätta enskild person för 

egendomsskada vid myndighetsutövning som 
förorsakats av personal upp till självrisken

Förvaltningschef 3 kap. 2 § SkL
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119. Yttrande till Förvaltningsrätten och 
Kammarrätten

Förvaltningschef

120. Rapportering till IVO om missförhållanden i 
kommunens egen verksamhet

Förvaltningschef 14 kap. 2 § SoL
24 § LSS

121. Beslut om rapportering till IVO av händelse som 
har medfört eller kunnat medföra en allvarlig 
vårdskada

Medicinskt 
ansvarig 
sjuksköterska 
(MAS)

3 kap. 5 § 
patientsäkerhetslag 24 § 
HSL

122. Beslut om anmälan till IVO om det finns skälig 
anledning att misstänka att en person som har 
legitimation för ett yrke inom hälso- och 
sjukvård och är verksam eller har varit verksam 
hos vårdgivaren, kan ut göra en fara för 
patientsäkerheten

Förvaltningschef 3 kap. 7 § 
patientsäkerhetslag

123. Anmälan till IVO av personskada i verksamhet 
enligt LSS

Förvaltningschef 11 § LSS-förordningen

124. Underrättelse till IVO om missförhållanden i 
enskild verksamhet

Arbetsutskott 13 kap. 5 § SoL

125. Beslut om polisanmälan angående misstanke 
om vissa brott samt vissa grövre brott

Enhetschef 12 kap. 10 § SoL 
10 kap. 2 § OSL

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

Förvaltningschef 12 kap. 10 § SoL och 10 
kap. 2 § OSL

127. Rekvirering av polisregisterutdrag Socialsekreterare 21 § polisregister-
kungörelsen

128. Försäljning av plats/tjänst inom vård och 
omsorgsförvaltningen till extern part

Förvaltningschef

Personalärenden
129. Anställning av personal Enhetsschef
130. Uppsägning eller avskedande av personal Förvaltningschef
131. Tjänstledighet Enhetschef
132. Tvångsförläggning av semester Förvaltningschef
133. Enhetschefers deltagande i kurser och 

konferenser
Förvaltningschef

134. Personalens deltagande i kurser och 
konferenser

Enhetschef

Avtal och upphandling m.m.
135. Upphandling och inköp av material, varor och 

tjänster, för vilka medel finns inom budgetram, 
upp till 250 000 kronor.

Förvaltningschef Regelbundna och 
återkommande inköp för 
driftändamål samt inköp 
upp till ett basbelopp 
defineras som ren 
verkställighet.  
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136. Uppköp och inhandling av material, varor och 
tjänster för vilka medel finns i nämndens 
budget över 250 000 kronor

Arbetsutskott

137. Upphandling och inköp av material, varor och 
tjänster, för vilka medel finns inom budgetram, 
upp till 50 000 kronor

Enhetschef

138. Beslut att utse/ändra beslutsattestant samt 
ersättare för dessa

Förvaltningschef 

Offentliga handlingar
139. Beslut om avslag på begäran om utlämnande av 

allmän handling till enskild eller annan 
myndighet samt uppställande av förbehåll i 
samband med utlämnande till enskild

Förvaltningschef 2 kap. 14 § TF
6 kap 3 § 
10 kap 4 § 1st, 13 § 14 § 1 
st OSL

140. Prövning av fråga om utlämnande av allmän 
handling

Ärendets 
handläggare

Fondmedel
141. Utdelning av medel ur:

J Sundbergs donation
J D Broms donation
G Claessons donation
E Åqvists fond för blygsamma fattiga
Social samfond I
Social samfond II
Social samfond III
Social samfond IV

Arbetsutskottet Delas ut efter ansökan 
från enskild.

(110607 § 47)

Alkoholhandläggning samt yttrande över värdeautomater 
142. Ansökan om alkoholtillstånd

tillfälligt

Ansökan om alkoholtillstånd
tillsvidare 

Yttrande gällande ansökan Värdeautomater

Alkoholhandläggare

Utskottet 

Alkoholhandläggare

7 kap 5 § alkohollagen

7 kap 5 § alkohollagen

Lotterilagen, 
Lotteriinspektionen
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Bostadsanpassningsärenden
143. Bostadsanpassningsärenden Förvaltningschef 

Förvaltningschef 

Lagen om 
bostadsanpassnings-
bidrag m m

Beslut över 250 000 kr
tas av 
Utskottet/Nämnden

Förvaltningschef när 
Utskottets/Nämndens
sammanträde inte kan 
avvaktas.
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Protokoll 2016-05-17

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Tid Plats
08:00-10:45 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta  

Övriga
Anneli Carlsson (Förvaltningschef VON)
Henrik Westerling (Ställföreträdande förvaltningschef)
Gordana Sutic (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §47

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Gordana Sutic

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2016-05-17

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-05-17

Datum för överklagan 2016-05-18 till och med 2016-06-09

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Protokoll 2016-05-17

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§47 - Delegationsordning 2016 för Vård- och omsorgsnämnden 
(VON 16-66)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen tog ett inriktningsbeslut 2016-02-19 § 34 att samordna all socialtjänsten (IFO) 
under vård- och omsorgsnämnden. Nämnden fick i uppdrag att arbeta i enlighet med inriktningen att 
sammanföra socialtjänsten under vård- och omsorgsnämnden från och med 1 juli 2016. I och med 
detta beslut måste de delar som saknas i delegationsordningen gällande barn o ungdomar överföras 
från kultur- och bildningsförvaltningen till vård- och omsorgsnämnden samt att hela 
delegationsordningen uppdateras och revideras. Enligt kommunallagen 6 kap 33 § får en nämnd 
uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på 
nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. De lagliga förutsättningarna för 
delegering finns i kommunallagens 6 kap 33 – 38 §§. Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram 
ett förslag till delegationsordning 2016. Den nya delegationsordningen ska gälla från 1 juli 2016.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden
1 Antar delegationsordning 2016 för Vård- och omsorgsnämnden.
2. Delegationsordningen gäller från och med 1 juli 2016.

Beslut
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut till nämnden.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Delegationsordning 2016, Vård- och omsorgsnämnden
 Delegationsordning Vård- och omsorgsnämnden 2016
 Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden 2015 (gäller tom 30 juni 2016)
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Dnr: VON 15-92

Tjänsteskrivelse - Förslag till justering av riktlinjer för 
biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen
   

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden antog 2015-12--14 nya riktlinjer för biståndsbedömning 
utifrån socialtjänstlagen. Ytterligare översyn av riktlinjerna är gjorda med bakgrund 
av de sparkrav som finns på förvaltningen. Justeringarna är mestadels strukturella, 
för att ge bättre beslutsunderlag till utförare. Några insatser har justerats vilket 
innebär att ambitionsnivån sänkts något. Justeringarna bedöms inte få så stora 
konsekvenser för enskilda eller för ekonomin. Nämnden föreslås därför att anta 
justeringarna i riktlinjerna.

1 Bakgrund
Vård- och omsorgsnämnden antog 2015-12-14 (VON 15-92) nya riktlinjer för 
biståndsbedömning utifrån socialtjänstlagen. Nämnden hade tidigare uppdragit åt 
förvaltningen att se över riktlinjerna då framförallt hemtjänsten uppfattades som dyr. 
Under 2016 har nämnden beslutat om reduceringar i förvaltningens verksamheter 
varför det var aktuellt att ytterligare se över riktlinjerna.

Det förslag till reviderade riktlinjer som ligger är ett resultat av samverkan mellan 
biståndshandläggare och utförare, där en samsyn framförallt kring bistånd med 
hemtjänst varit målet.

1.1 Justeringar av riktlinjerna
I förlaget har riktlinjerna strukturerats om något och förtydligats för att ge bättre 
beslut. Men några justeringar har även gjorts som innebär en åtstramning jämfört 
med befintliga riktlinjer. Nedan redovisas de justeringar som innebär en åtstramning.

1.1.1 Personlig omvårdnad
Renbäddning ingår i personlig omvårdnad, men är även tillagd som en egen 
serviceinsats.

Befintlig riktlinje: 
Renbäddning varannan vecka

Förslag till justering: 
Renbäddning var tredje (3:e) vecka

1.1.2 Dusch
Befintlig riktlinje: 
Hårvård i form av tvätt, kamning, rullning och föning

Förslag till justering: 
Hårvård i form av tvätt, kamning, rullning och föning till enklare frisyr

Befintlig riktlinje: 
Avgränsningar saknas

Page 104 of 223



Tjänsteskrivelse 2016-05-11 2 (3)

Dnr: VON 15-92

Förslag till justering: 
Komplicerade fall av nagelvård hänvisas till specialist. 

Färgning, permanentning och klippning ingår inte i hårvård. 

Om det saknas tillgång till dusch i bostaden, eller duschen inte kan nyttjas pga. 
otillgänglighet, ges helavtvättning i väntan på annan bostad/boende eller 
bostadsanpassning.

1.1.3 Social stimulans och fysisk aktivitet
Denna punkt i riktlinjerna delas upp i två separata: social stimulans och fysisk 
aktivitet. Denna punkt innebär visserligen att om enbart insatsen social stimulans 
beviljas så innebär åtstramningen en halvering. Samtidigt kan både social stimulans 
och fysisk aktivitet beviljas för samma individ, vilket då innebär en utökning med 50 
% jämfört med befintliga riktlinjer.

Befintlig riktlinje: 
Kan vara samtal över en kopp kaffe, lösa korsord, högläsning, utevistelse, träning, 
promenad upp till ett (1) tillfälle/vecka om max en (1) timme per tillfälle.

Förslag till justering: 
Kan vara samtal över en kopp kaffe, lösa korsord, högläsning, utevistelse upp till ett 
(1) tillfälle/vecka om max 30 minuter per tillfälle.

Kan vara utevistelse eller promenad upp till ett (1) tillfälle/vecka om max en (1) 
timme per tillfälle.

1.1.4 Avlösning i hemmet
Befintlig riktlinje: 
Anhörig får möjlighet till egen tid genom avlösning upp till 10 timmar/månad

Förslag till justering:
Anhörig får möjlighet till egen tid genom avlösning upp till 5 timmar/månad

2 Analys

2.1 Genomsyrande perspektiv
De föreslagna justeringarna av riktlinjerna med några åtstramningar, innebär en 
sänkning av nivån av vård- och omsorg en hemtjänstmottagare har rätt till i 
Lekebergs kommun. 

Det av förslagen som kan ha störst inverkan på den enskildes livskvalitet, är 
minskningen av insatsen social stimulans från en timme per vecka till halva den tiden. 
Samtidigt är riktlinjerna just riktlinjer. Där en enskild individ har ett väl motiverat 
behov kan biståndshandläggare bedöma att avsteg från riktlinjerna ska göras.

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Justeringarna bör kunna minska kostnaderna för utförd hemtjänst, dock marginellt. 
Dels innebär de föreslagna åtstramningarna färre insatser som ska utföras, dels kan 
tydligare biståndsbeslut underlätta i planeringen för hemtjänsten, vilka kan lägga ett 
effektivare schema.
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3 Slutsats
De föreslagna justeringarna är av mindre omfattning och innebär troligen inte så 
stora konsekvenser vad gäller en trygg och god omsorg för den enskilde. 
Justeringarna innebär ytterligare sänkning av ambitionsnivån inom vård- och omsorg 
i Lekebergs kommun, och kan ge mindre reduceringar i kostnaderna. Nämnden 
föreslås därför att anta förslag till beslut att anta riktlinjerna så som de föreslås.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar de föreslagna justeringarna i riktlinjer för 
biståndsbedömning utifrån Socialtjänstlagen (SoL).

LEKEBERGS KOMMUN
 

Anneli Carlsson Christian Cederhag 
Förvaltningschef Handläggare
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Lekebergs styrdokument
Policy – Normerande dokument som klargör Lekebergs kommuns hållning
Program – Dokument som klargör inriktning och metoder för att nå Lekebergs kommuns mål
Plan – Innehåller en tydlig beskrivning vad som ska göras och när det ska göras
Riktlinje – Rekommenderat sätt att agera 
Regler – Absolut gräns och ska-krav  

Riktlinjer för 
biståndsbedömning utifrån 
Socialtjänstlagen Lekebergs 

kommun 
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1 Inledning
Dessa riktlinjer är ett hjälpmedel för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen. Den 
enskilde ska genom biståndet uppnå skälig levnadsnivå. Den enskilde ansöker om den 
hjälp han eller hon önskar utifrån sitt behov, men det är inte önskemålet utan den 
enskildes behov som styr vilken hjälp han eller hon kan ha rätt till. 

1.1 Syfte med riktlinjerna
Riktlinjerna beskriver vilka kriterier som generellt gäller för att en person ska beviljas 
en viss insats och i vilken omfattning biståndet vanligen beviljas. Riktlinjerna ska 
bidra till likvärdiga bedömningar oberoende handläggare och ökad rättssäkerhet för 
den enskilde.

2 Allmänna riktlinjer

2.1 Vägledande principer
Biståndsbedömningen ska ske utifrån helhetssyn, frivillighet, självbestämmande, 
kontinuitet, flexibilitet, normalisering, närhet och valfrihet. Den enskilde ska, så långt 
det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp ska ges. Insatsen ska syfta till att 
brukaren ska behålla sina egna resurser så länge som möjligt. Socialtjänsten ska verka 
för att den som vill ska kunna bo kvar i den egna bostaden.

2.2 Rätten till bistånd
Riktlinjerna innebär inte någon inskränkning i den enskildes möjligheter att få sin 
ansökan prövad. En ansökan får inte avvisas med motiveringen att kommunen inte 
tillhandahåller den specifika tjänsten utan varje ansökan ska utredas.

Den enskilde har alltid ett eget ansvar för att klara sin försörjning och livsföring i 
övrigt. Det är först när behovet inte kan tillgodoses på annat sätt som rätten till 
bistånd inträder. Vid prövning av biståndet för livsföring i övrigt får hänsyn inte tas till 
den enskildes ekonomiska förhållanden.

2.3 Delegation
Handläggning av ärenden är genom beslut i vård- och omsorgsnämnden delegerad till 
kommunens biståndshandläggare. Beslutnivåer framgår av den av nämnden 
beslutade delegationsordningen.

2.4 Gemensamt hushåll
För vuxna personer som lever i hushållsgemenskap antas att man normalt ger 
varandra viss praktisk hjälp. Mer omfattande omvårdnadsbehov kan däremot inte 
anses ligga inom ramen för vad man normalt bistår varandra med inom familjen. 
Denna bedömning gäller oavsett om det handlar om makar, partnerskap eller 
sammanboende eller när det finns hemmavarande barn.
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3 Handläggning av ärenden
Förutom dessa riktlinjer ska all handläggning av ärenden ske enligt de lagar och 
föreskrifter som förövrigt gäller för socialtjänsten.

3.1 Ansökan
Om det inte tydligt framgår vad den enskilde avser att ansöka om ska 
biståndshandläggare hjälpa den enskilde att förtydliga sina önskemål.

3.2 Utredningen
Dokumentationen ska utformas enligt Lekebergs regler om klarspråk och skrivregler.

En utredning ska bedrivas skyndsamt och bör inte överskrida två veckor. Utredningen 
ska enbart behandla det ansökan avser och vara tillräckligt omfattande för att leda 
till ett sakligt och korrekt beslut. Utredningen och bedömningen ska vara så utförlig 
att hjälpbehovet om nödvändigt kan bedömas av någon annan än handläggaren. 

3.3 Beslut och överklagan
Beslut om bistånd ska vara tidsbegränsade, med undantag för beslut om särskilt 
boende. 

Om den sökande önskar överklaga ett beslut ska handläggaren erbjuda att hjälpa till 
med överklagan. 

En förvaltningsdomstol får besluta om verkställighet först sedan beslutet vunnit laga 
kraft. Om beslut om minskning av tidigare insats överklagas ska verkställighet skjutas 
upp tills ärendet beslutats i domstol och vunnit laga kraft.

4 Normalbehov – riktlinjer för skälig levnadsnivå
I Socialtjänstlagen är innehållet i insatsen inte preciserat. Begreppet ”livsföring i 
övrigt” är alla behov som en människa kan ha, förutom försörjningsstöd som 
hanteras separat, och varierar från person till person. Den enskilde ska genom 
insatsen uppnå en skälig levnadsnivå. Det finns ingen obegränsad frihet för den 
enskilde att välja sociala tjänster vilket innebär att kommunen har möjlighet att välja 
det billigaste alternativet när likvärdiga insatser är tillgängliga.

För att kunna beviljas bistånd förutsätts att

 ett behov finns
 behovet inte kan tillgodoses på annat sätt
 bistånd behövs för att den enskilde ska kunna uppnå skälig levnadsnivå

4.1 Hemtjänst
Omvårdnads- och serviceinsatser från hemtjänsten ges för att underlätta för den 
enskilde i den dagliga livsföringen och för att det ska kunna vara möjligt att bo kvar i 
det egna hemmet. Insatserna ska vara stödjande och kompenserande så att det 
stärker den enskildes egna resurser och möjligheter att leva ett självständigt liv. Inga 
insatser utförs om den enskilde inte är hemma.
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Behov av hemtjänstinsatser anses föreligga om den enskilde:

 Är i behov av tillfällig eller kontinuerlig hjälp helt eller delvis i den dagliga 
livsföringen och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Behovet av hemtjänst anses tillgodosett om den enskilde:

 Själv kan utföra insatsen.
 Har annan person i hushållet som utför serviceinsatserna åt honom/henne.
 Genom alternativa insatser kan få behovet tillgodosett.
 Genom hjälpmedel kompenserar nedsatt funktionsförmåga så att behovet 

blir tillgodosett.

Omvårdnadsinsatser Serviceinsatser Övrig insatser

Personlig omvårdnad Inköp Trygghetslarm

Dusch Tvätt Matdistribution

Måltidsstöd Renbäddning

Tillsyn Städning

Social stimulans Sopor

Fysisk aktivitet Post

Ledsagning Diskning

Avlösning i hemmet

4.1.1 Personlig omvårdnad
Den enskilde behöver stöd och hjälp med personlig omvårdnad. Individens behov är 
avgörande för hur ofta insatsen ges och vilka moment insatsen ska innehålla.

Insatsen kan innehålla följande moment:

Personlig hygien Personlig hygien innefattar tand- och munvård, öronvård, 
kamning, smörjning, rakning och rengöring av glasögon och 
hörapparat, rengöring av protes och liknande hjälpmedel

På- och avklädning Stöd med daglig klädsel inklusive skor och ytterkläder. Att 
lägga fram kläder och skor ingår också i denna insats. 

Toalettbestyr Toalettbesök, byte av inkontinenshjälpmedel, tömma 
toaletthink, bäcken och urinflaska.

Förflyttningar Förflyttning i och ur säng samt i bostaden.

Bäddning Daglig bäddning. Renbäddning kan beviljas var 3:e vecka.

Praktiska sysslor Underhållstädning av kök, toalett och sovrum. 
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Avgränsningar:

Nagelvård I komplicerade fall hänvisas till specialister inom nagelvård. 
Alla hygienartiklar som krävs för att utföra insatser 
tillhandahålls av den enskilde.

Blomsterskötsel Omplantering av blommor samt trädgårdsskötsel utförs inte.

Husdjur Skötsel och rastning av husdjur ingår inte, undantag gäller 
ledarhundar. 

4.1.2 Dusch
Den enskilde behöver stöd och hjälp med personlig hygien genom dusch eller 
heltvätt. De individuella behoven är avgörande för hur ofta insatsen ges och vilka 
moment insatsen ska innehålla.

Insatsen kan innehålla följande moment:

På- och avklädning Av- och påklädning, ta fram rena kläder

Hårvård Tvätt, kamning, rullning, föning till enklare frisyr

Kroppsvård Smörja, torka, nagelklippning, rakning

Förflyttningar Förflyttning till och från duschutrymme

Praktiska sysslor Uppstädning av badrum efter dusch

Avgränsningar:

Nagelvård I komplicerade fall hänvisas till specialister inom nagelvård. 
Alla hygienartiklar som krävs för att utföra insatser 
tillhandahålls av den enskilde.

Hårdvård Färgning, permanentning och klippning ingår inte.

Helavtvättning Om det saknas tillgång till dusch i bostaden, eller duschen 
inte kan nyttjas pga otillgänglighet, ges helavtvättning i 
väntan på annan bostad/boende eller bostadsanpassning.

4.1.3 Måltidsstöd
Den enskilde behöver stöd och hjälp med måltider. De individuella behoven är 
avgörande för hur ofta insatsen ges och vilka moment insatsen ska innehålla.

Insatsen kan innehålla följande moment:

Förflyttningar Förflyttning till och från matplats

Enklare matlagning T ex steka ägg/bacon/blodpudding, skala potatis

Matstöd Stöd och hjälp i matsituationen

Praktiska sysslor Duka fram och av, torka av köksbord och diska upp
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4.1.4 Tillsyn
Den enskilde behöver ökad trygghet och säkerhet. De individuella behoven är 
avgörande för hur ofta insatsen ges. 

Insatsen innehåller:

Tillsyn Kort besök eller telefonkontakt för att se till 
hemtjänsttagaren. Annan digital lösning är också möjlig. 

Avgränsningar:

Uppföljning Insatsen tillsynsbesök ska följas upp efter 4 veckor.

Trygghetslarm Tillsynsbesök beviljas inte om trygghetslarm samtidigt 
beviljats eller om behovet av trygghet kan tillgodoses genom 
trygghetslarm. 

Aktiv hjälp Aktiv hjälp ingår inte under tillsynsbesök utan ska beviljas 
separat.

4.1.5 Social stimulans
Den enskilde behöver stöd och hjälp för sitt behov av social stimulans. De individuella 
behoven är avgörande för hur ofta insatsen ges. 

Insatsen kan innehålla följande moment:

Social stimulans Kan vara samtal över en kopp kaffe, lösa korsord, 
högläsning, utevistelse upp till ett (1) tillfälle/vecka om max 
30 minuter per tillfälle.

Avgränsningar:

Närstående I första hand ska närstående och frivilligverksamhet 
tillfrågas. Om sådant stöd finns anses behovet tillgodosett.

Merkostnader Den enskilde står för ev merkostnader för 
hemtjänstpersonal, t.ex. entré

4.1.6 Fysisk aktivitet
Den enskilde behöver stöd och hjälp för sitt behov av fysisk aktivitet. De individuella 
behoven är avgörande för hur ofta insatsen ges. 

Insatsen kan innehålla följande moment:

Fysisk aktivitet Kan vara utevistelse eller promenad upp till ett (1) 
tillfälle/vecka om max en (1) timme per tillfälle.
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Avgränsningar:

Närstående I första hand ska närstående och frivilligverksamhet 
tillfrågas. Om sådant stöd finns anses behovet tillgodosett.

Merkostnader Den enskilde står för ev merkostnader för 
hemtjänstpersonal, t.ex. entré

Gångträning Ordineras som HSL-insats och ingår inte i denna insats

4.1.7 Ledsagning
Den enskilde behöver ledsagning för att uträtta ärenden. De individuella behoven är 
avgörande för hur ofta insatsen ges. 

Insatsen kan innehålla följande moment:

Vårdbesök Hjälp till och från, i undantagsfall under, besök på ex 
sjukhus, vårdcentral, tandläkare, fotvårdsspecialist eller 
optiker

Social aktivitet Kunna ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med 
andra, som t.ex. besök/deltagande vid social/kulturell 
aktivitet, eller annan aktivitet som besök till bank, frisör eller 
bibliotek. 

Avgränsningar:

Närstående I första hand ska närstående och frivilligverksamhet 
tillfrågas. Om sådant stöd finns anses behovet tillgodosett.

Merkostnader Den enskilde står för ev merkostnader för 
hemtjänstpersonal, t.ex. entréavgift. Resekostnader för 
personal utan hemtjänsttagare ska inte bekostas av den 
enskilde.  

Omvårdnad Omvårdnad utöver påklädning och toalettbesök samt 
medicinska insatser ingår inte i denna insats

Framförhållning Den enskilde bör meddela behov av ledsagning minst en 
vecka före

Tidsbegränsas Insatsen utförs vanligast 07.30 – 21.30. Kan beviljas upp till 
10 timmar per månad.

Annan samtidig 
insats

Om den enskilde har insats om särskilt boende ska denna 
insats inte beviljas.

Page 114 of 223



Riktlinje 9 (15)

4.1.8 Avlösning i hemmet
Anhörig som helt eller delvis utför tillsyn och omvårdnad av anhörig och som behöver 
avlösning. De individuella behoven är avgörande för hur ofta insatsen ges och 
ansökan görs av den anhörige som behöver avlösningen. 

Insatsen kan innehålla följande moment:

Egen tid Anhörig får möjlighet till egen tid genom avlösning upp till 5 
timmar/månad

Avgränsningar:

Annan avlösning Om annan avlösning sker i form av t.ex. växelvård, 
dagverksamhet eller liknande beviljas inte denna insats

Framförhållning Den anhörige ska meddela behov av avlösning minst en 
vecka före

Tidsbegränsning Insatsen utförs 07.30 – 21.30, maximalt en helg i månaden.

Nattavlösning Avlösning nattetid utförs genom korttidsboende

4.1.9 Inköp
Den enskilde behöver stöd och hjälp med inköp. De individuella behoven är 
avgörande för hur ofta insatsen ges och vilka moment insatsen ska innehålla.

Insatsen kan innehålla följande moment:

Handla Erbjuds en (1) gång per vecka i närliggande affär 

Praktiska sysslor Uppackning av varor, hemkörning, skriva handlingslista och 
lägga in köpta varor i skåp/kyl/frys, rensa bort gammal mat 
ur kylskåp

Postärenden Enklare postärenden i samband med inköp

Avgränsningar:

Bankärenden Ärenden till bank utförs genom insatsen ledsagning

Skrymmande varor Inköp av toalett/hushållspapper i bal, drickabackar eller 
annat skrymmande inköp utförs inte av arbetsmiljöskäl för 
hemtjänstpersonalen
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4.1.10 Tvätt
Den enskilde behöver stöd och hjälp med tvätt och klädvård. De individuella behoven 
är avgörande för hur ofta insatsen ges och vilka moment insatsen ska innehålla.

Insatsen kan innehålla följande moment:

Tvätt Maskintvätt av kläder, sänglinne och mindre textilier för 
personligt bruk varannan vecka

Torkning Hänga upp och ta ner tvätt

Strykning Strykning av skjortor, blusar samt enstaka artiklar

Avgränsningar:

Hushållsgemenskap Lever brukaren i hushållsgemenskap med annan person som 
kan utföra tvätt/klädvård så anses behovet tillgodosett.

Mattor Tvätt av mattor och större textilier utförs inte

Handtvätt Handtvättning utförs inte, med undantag för stödstrumpor

Mangling Mangling utförs inte

Material och 
maskiner

Den enskilde tillhandahåller tvätt- och sköljmedel samt 
tvättmaskin och torkmöjligheter

4.1.11  Renbäddning
Den enskilde behöver stöd och hjälp med att bädda rent i sängen. De individuella 
behoven är avgörande för hur ofta insatsen ges och vilka moment insatsen ska 
innehålla.

Insatsen kan innehålla följande moment:

Renbäddning Renbäddning av säng var tredje (3:e) vecka
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4.1.12 Städning
Den enskilde behöver stöd och hjälp med städning. De individuella behoven är 
avgörande för hur ofta insatsen ges och vilka moment insatsen ska innehålla.

Insatsen kan innehålla följande moment:

Städning Städning av två valfria rum och kök vanligtvis var 3:e vecka. 
Dammtorkning, dammsugning, vädring av mindre mattor 
och våttorkning golv. Rengöring handfat, toalett, 
badkar/dusch, spegel. Avtorkning spis, spisbänk, skåpluckor. 
Invändig rengöring kyl, frys, mikrovågsugn.

Större städning 2 tillfällen/år kan även avfrostning av frys, samt 
fönsterputsning och gardinbyte omfattas. Det ska rymmas 
inom beviljad insats vilket innebär att den enskilde får avstå 
viss del av ett städningstillfälle.

Avgränsningar:

Hushållsgemenskap Lever brukaren i hushållsgemenskap med annan person som 
bedöms kunna utföra städning så anses behovet 
tillgodosett.

Moment som inte 
utförs

Trädgårdsarbete, snöskottning, golvboning, dammsugning 
av möbler, putsning av silver/prydnadssaker, uttagning och 
luftning av stora mattor, mattpiskning, avtorkning av 
taklampor, handtvätt av textilier, mangling, städning av 
källare, vindsutrymmen och andra utrymmen som den 
enskilde sällan eller aldrig utnyttjar, utförs inte.

Material och 
maskiner

Den enskilde ska tillhandahålla dammsugare, mopp, spann, 
rengöringstrasor, rengöringsmedel, tvätt- och sköljmedel 
samt tvättmaskin och torkmöjligheter. 

4.1.13  Sopor
Den enskilde behöver stöd och hjälp med avfallshantering. Individens behov är 
avgörande för hur ofta insatsen ges och vilka moment insatsen ska innehålla.

Insatsen kan innehålla följande moment:

Ta ut sopor Sopor slängs varannan dag

Avgränsningar:

Sopsortering Sopor sorteras endast när avsedda kärl för detta finns i eller i 
anslutning till bostaden. Transport av sopor till 
återvinningsanläggning ingår inte.
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4.1.14  Post
Den enskilde behöver stöd och hjälp med posten. Individens behov är avgörande för 
hur ofta insatsen ges och vilka moment insatsen ska innehålla.

Insatsen kan innehålla följande moment:

Ta in post Dagligen hämta in posten

4.1.15  Diskning
Den enskilde behöver stöd och hjälp med diskning. Individens behov är avgörande för 
hur ofta insatsen ges och vilka moment insatsen ska innehålla.

Insatsen kan innehålla följande moment:

Disk Diska undan en (1) gång per dag

4.1.16 Trygghetslarm
Den enskilde behöver trygghet i att kunna komma i kontakt med personal. De 
individuella behoven är avgörande för hur länge beslutet ska gälla.

Insatsen kan innehålla följande moment:

Larm Vid stor otrygghet på grund av fysiskt, psykiskt och socialt 
funktionshinder eller fallrisk beviljas trygghetslarm. Insatsen 
kan innebära telefonkontakt eller besök vid larm.

Avgränsningar:

Kunskap om larmet För att kunna beviljas och ha ett trygghetslarm måste den 
enskilde ha insikt och förståelse för när, hur och på vilket 
sätt trygghetslarmet används.

4.1.17 Matdistribution
Den som inte själv förmår planera, köpa och tillaga varm mat eller kan ta sig till en 
matservering beviljas distribution av mat till hemmet. De individuella behoven är 
avgörande för om insatsen ska ges.

Insatsen kan innehålla följande moment:

Matdistribution Distribution av matlåda som levereras av extern aktör 

Avgränsningar:

Egen förmåga Den som själv förmår planera, köpa och tillaga varm mat 
eller kan ta sig till en matservering beviljas inte denna 
insats.
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4.2 Kontaktperson
Den enskilde behöver stöd och hjälp att bryta isolering och ensamhet.

Insatsen omfattar:

Kontaktperson Personer med obefintligt eget socialt nätverk och oförmåga 
att söka kontakter utanför det egna hemmet kan beviljas 
insatsen. Insatsen beviljas normalt för en (1) träff per vecka 
och tidsbegränsas till 12 månader.

Avgränsningar:

Frivilliga nätverk Finns möjlighet till stöd genom Väntjänstens verksamhet 
eller inom övriga frivilliga nätverk ska behovet i första hand 
tillgodoses genom detta. 

4.3 Dagverksamhet
Den enskilde har ett omfattande behov av social gemenskap och aktivering.

Insatsen omfattar:

Daglig verksamhet Insatsen ger gemenskap och aktiviteter under dagtid. Den 
personliga omsorg som den enskilde behöver under 
vistelsen tillgodoses genom insatsen. Insatsen bedrivs dagtid 
vardagar. Insatsen tidsbegränsas till tre (3) månader med 
möjlighet att förlänga upp till 12 månader efter omprövning. 

Avgränsningar:

Ordinärt boende Insatsen beviljas endast personer som bor i ordinärt boende.

4.4 Särskilt boende
Den enskilde har ett omfattande behov av omvårdnad och omsorg dygnet runt. 

Insatsen omfattar:

Önskat boende Hänsyn till den sökandes önskemål om specifikt särskilt 
boende ska tas så långt det är möjligt. 

Makar och sambo Den make, samboende eller registrerad partner som inte 
behöver särskilt boende kan få bo tillsammans med den 
partner som behöver insatsen. Det är den med insatsen som 
ansöker om detta.s Beslutet kan då tidsbegränsas.

Betänketid Den som beviljas plats i särskilt boende bör få betänketid för 
att kunna ta ställning till erbjudandet. Betänketiden bör inte 
överstiga sju dagar efter det att erbjudande om plats 
lämnats.

Avgränsningar:
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Tackat nej till insats Den som fått ett gynnande beslut om plats i särskilt boende 
och tackar nej måste göra en ny ansökan för att 
aktualiseras.

Korttidsboende Vistas den enskilde på korttidsplats i väntan på särskilt 
boende och tackar nej till erbjudet särskilt boende finns 
ingen rättighet att vara kvar på korttidsplatsen. Den 
enskilde ska då återgå till hemmet och erbjudas 
hemtjänstinsatser. Fortsatt vistelse på korttidsplats måste 
ansökas om av den enskilde.

Andra insatser Insatser i ordinärt boende ska alltid först prövas. Kan 
behovet tillgodoses med ytterligare hemtjänstinsatser, 
trygghetslarm, korttidsboende eller hjälpmedel beviljas inte 
denna insats

Sjukhusvistelse Beslut om särskilt boende fattas i regel inte under 
sjukhusvistelse. Inledningsvis ges stödinsatser i hemmet för 
att därefter utreda behoven.

Brister i bostaden Brister i den sökandes bostad är i sig inget skäl till att 
beviljas särskilt boende

4.5 Korttidsboende
Den enskilde har behov av omvårdnad och omsorg under en kortare tidsbegränsad 
period, tillfälligt eller återkommande. Sökanden kan komma direkt från hemmet eller 
från sjukhuset via vårdplanering. Det kan vara för att den enskilde ska kunna 
återhämta krafter och träna funktioner som behövs i vardagen för att kunna bo kvar 
hemma. Det kan även vara vistelse för planerad avlösning av anhörig som vårdar 
samt i väntan på särskilt boende.

Insatsen kan innehålla följande moment:

Avlösning Insatsen ska avlasta anhöriga till den sökande och ges vid 
enstaka tillfällen. 

Växelvård Insatsen ska avlasta anhörig och ge funktionsbevarande 
träning och stöd till den enskilde. Insatsen ges vanligen en 
till två veckor och växlas mellan boende i hemmet och 
korttidsboende. Tiden i korttidsboendet ska inte överstiga 
tiden i ordinärt boende. Beslutet tidsbegränsas till max tre 
(3) månader.

Vård- och 
rehabiliteringsplats

Insatsen ska förbättra eller möjliggöra bibehållen 
aktivitetsförmåga efter period av sjukhusvistelse. Beslutet 
tidsbegränsas till max tre (3) veckor.

Vänteplats Insatsen bereder en plats i väntan på särskilt boende när 
behovet inte kan tillgodoses i ordinärt boende. Beslutet 
upphör när särskilt boende erbjudits.  
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Avgränsningar:

Uppföljning Efter max tre veckor ska insatsen följas upp. Uppföljningen 
kan innebära en snabb hemgång.

Växelboende under 
längre tid

Om behovet av växelboende omfattar perioder på mer än 
två veckor per tillfälle bör särskilt boende övervägas.

Vänteplats Den som vistas på korttidsboende i väntan på särskilt 
boende kan inte beviljas förlängd korttidsvistelse med 
anledning av att önskat särskilt boende inte erbjudits.
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1 Inledning
Dessa riktlinjer är ett hjälpmedel för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen. Den 
enskilde ska genom biståndet uppnå skälig levnadsnivå. Den enskilde ansöker om den 
hjälp han eller hon önskar utifrån sitt behov, men det är inte önskemålet utan den 
enskildes behov som styr vilken hjälp han eller hon kan ha rätt till. 

1.1 Syfte med riktlinjerna
Riktlinjerna beskriver vilka kriterier som generellt gäller för att en person ska beviljas 
en viss insats och i vilken omfattning biståndet vanligen beviljas. Riktlinjerna ska 
bidra till likvärdiga bedömningar oberoende handläggare och ökad rättssäkerhet för 
den enskilde.

2 Allmänna riktlinjer

2.1 Vägledande principer
Biståndsbedömningen ska ske utifrån helhetssyn, frivillighet, självbestämmande, 
kontinuitet, flexibilitet, normalisering, närhet och valfrihet. Den enskilde ska, så långt 
det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp ska ges. Insatsen ska syfta till att 
brukaren ska behålla sina egna resurser så länge som möjligt. Socialtjänsten ska verka 
för att den som vill ska kunna bo kvar i den egna bostaden.

2.2 Rätten till bistånd
Riktlinjerna innebär inte någon inskränkning i den enskildes möjligheter att få sin 
ansökan prövad. En ansökan får inte avvisas med motiveringen att kommunen inte 
tillhandahåller den specifika tjänsten utan varje ansökan ska utredas.

Den enskilde har alltid ett eget ansvar för att klara sin försörjning och livsföring i 
övrigt. Det är först när behovet inte kan tillgodoses på annat sätt som rätten till 
bistånd inträder. Vid prövning av biståndet för livsföring i övrigt får hänsyn inte tas till 
den enskildes ekonomiska förhållanden.

2.3 Delegation
Handläggning av ärenden är genom beslut i vård- och omsorgsnämnden delegerad till 
kommunens biståndshandläggare. Beslutnivåer framgår av den av nämnden 
beslutade delegationsordningen.

2.4 Gemensamt hushåll
För vuxna personer som lever i hushållsgemenskap antas att man normalt ger 
varandra viss praktisk hjälp. Mer omfattande omvårdnadsbehov kan däremot inte 
anses ligga inom ramen för vad man normalt bistår varandra med inom familjen. 
Denna bedömning gäller oavsett om det handlar om makar, partnerskap eller 
sammanboende eller när det finns hemmavarande barn.
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3 Handläggning av ärenden
Förutom dessa riktlinjer ska all handläggning av ärenden ske enligt de lagar och 
föreskrifter som förövrigt gäller för socialtjänsten.

3.1 Ansökan
Om det inte tydligt framgår vad den enskilde avser att ansöka om ska 
biståndshandläggare hjälpa den enskilde att förtydliga sina önskemål.

3.2 Utredningen
Dokumentationen ska utformas enligt Lekebergs regler om klarspråk och skrivregler.

En utredning ska bedrivas skyndsamt och bör inte överskrida två veckor. Utredningen 
ska enbart behandla det ansökan avser och vara tillräckligt omfattande för att leda 
till ett sakligt och korrekt beslut. Utredningen och bedömningen ska vara så utförlig 
att hjälpbehovet om nödvändigt kan bedömas av någon annan än handläggaren. 

3.3 Beslut och överklagan
Beslut om bistånd ska vara tidsbegränsade, med undantag för beslut om särskilt 
boende. 

Om den sökande önskar överklaga ett beslut ska handläggaren erbjuda att hjälpa till 
med överklagan. 

En förvaltningsdomstol får besluta om verkställighet först sedan beslutet vunnit laga 
kraft. Om beslut om minskning av tidigare insats överklagas ska verkställighet skjutas 
upp tills ärendet beslutats i domstol och vunnit laga kraft.
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4 Normalbehov – riktlinjer för skälig levnadsnivå
I Socialtjänstlagen är innehållet i insatsen inte preciserat. Begreppet ”livsföring i 
övrigt” är alla behov som en människa kan ha, förutom försörjningsstöd som 
hanteras separat, och varierar från person till person. Den enskilde ska genom 
insatsen uppnå en skälig levnadsnivå. Det finns ingen obegränsad frihet för den 
enskilde att välja sociala tjänster vilket innebär att kommunen har möjlighet att välja 
det billigaste alternativet när likvärdiga insatser är tillgängliga.

För att kunna beviljas bistånd förutsätts att

 ett behov finns
 behovet inte kan tillgodoses på annat sätt
 bistånd behövs för att den enskilde ska kunna uppnå skälig levnadsnivå

4.1 Hemtjänst
Omvårdnads- och serviceinsatser från hemtjänsten ges för att underlätta för den 
enskilde i den dagliga livsföringen och för att det ska kunna vara möjligt att bo kvar i 
det egna hemmet. Insatserna ska vara stödjande och kompenserande så att det 
stärker den enskildes egna resurser och möjligheter att leva ett självständigt liv. Inga 
insatser utförs om den enskilde inte är hemma.

Behov av hemtjänstinsatser anse föreligga om den enskilde:

 Är i behov av tillfällig eller kontinuerlig hjälp helt eller delvis i den dagliga 
livsföringen och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Behovet av hemtjänst anses tillgodosett om den enskilde:

 Själv kan utföra insatsen.
 Har annan person i hushållet som utför serviceinsatserna åt honom/henne.
 Genom alternativa insatser kan få behovet tillgodosett.
 Genom hjälpmedel kompenserar nedsatt funktionsförmåga så att behovet 

blir tillgodosett.

Omvårdnadsinsatser Serviceinsatser Övrig insatser

Personlig omvårdnad Inköp Trygghetslarm

Dusch Tvätt Matdistribution

Toalettbesök/Vila Städning

Måltidsstöd

Tillsyn

Social stimulans och 
fysisk aktivitet

Ledsagning

Avlösning i hemmet
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4.1.1 Personlig omvårdnad
Den enskilde behöver stöd och hjälp med personlig omvårdnad. Individens behov är 
avgörande för hur ofta insatsen ges och vilka moment insatsen ska innehålla.

Insatsen kan innehålla följande moment:

Personlig hygien Personlig hygien innefattar tand- och munvård, öronvård, 
kamning, smörjning, rakning och rengöring av glasögon och 
hörapparat, rengöring av protes och liknande hjälpmedel

På- och avklädning Stöd med daglig klädsel inklusive skor och ytterkläder. Att 
lägga fram kläder och skor ingår också i denna insats. 

Toalettbestyr Toalettbesök, byte av inkontinenshjälpmedel, tömma 
toaletthink, bäcken och urinflaska.

Förflyttningar Förflyttning i och ur säng samt vändning

Bäddning Daglig bäddning. Renbäddning varannan vecka

Praktiska sysslor Ta ut sopor, ta in post, underhållstädning/uppsnyggning, 
vattna blommor, uppsnyggning av bostaden köksbänkar och 
badrum, torka upp spill. 

Avgränsningar:

Nagelvård I komplicerade fall hänvisas till specialister inom nagelvård. 
Alla hygienartiklar som krävs för att utföra insatser 
tillhandahålls av den enskilde.

Blomsterskötsel Omplantering av blommor samt trädgårdsskötsel utförs inte.

Förflyttningar Om den enskilde nekar till att hjälpmedel används, ges stöd 
och hjälp efter de förutsättningar som finns enligt 
enhetschefens bedömning

Husdjur Skötsel och rastning av husdjur ingår inte, undantag gäller 
ledarhundar. Möjligheten att få denna tjänst, som 
tilläggstjänst, via företag godkända inom kundval enligt LOV 
eller RUT beaktas i diskussionen med den enskilde.

Praktiska sysslor Den enskilde ansvarar för sopsortering. Medarbetarna 
ansvarar för att lägga soporna i rätt kärl. I det fall kärlen inte 
är placerade på avsedd plats ombesörjer den enskilde själv 
att transportera dem dit. Tjänsten kan köpas av tekniska 
förvaltningen. Transport av sopor till återvinningsstationer 
utförs inte. 
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4.1.2 Dusch
Den enskilde behöver stöd och hjälp med personlig hygien genom dusch eller 
heltvätt. De individuella behoven är avgörande för hur ofta insatsen ges och vilka 
moment insatsen ska innehålla.

Insatsen kan innehålla följande moment:

På- och avklädning Av- och påklädning, ta fram rena kläder

Hårvård Tvätt, kamning, rullning, föning

Kroppsvård Smörja, torka, nagelklippning, rakning

Förflyttningar Förflyttning till och från duschutrymme

Praktiska sysslor Uppstädning av badrum efter dusch

4.1.3 Måltidsstöd
Den enskilde behöver stöd och hjälp med måltider. De individuella behoven är 
avgörande för hur ofta insatsen ges och vilka moment insatsen ska innehålla.

Insatsen kan innehålla följande moment:

Förflyttningar Förflyttning till och från matplats

Enklare matlagning Insatsen omfattar enklare matlagning t ex steka 
ägg/bacon/blodpudding, skala potatis

Matstöd Stöd och hjälp att få i sig mat

Praktiska sysslor Duka fram och av, torka av köksbord, diska upp och rensa 
gammal mat ur kylskåp

Avgränsningar:

Disk Diskning utförs en gång per dag

Material Mat- och dryckesvaror, diskmedel, hygienartiklar 
tillhandahålls av den enskilde

Lunch Huvudmål mitt på dagen tillgodoses genom insatsen 
matdistribution
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4.1.4 Tillsyn
Den enskilde behöver ökad trygghet och säkerhet. De individuella behoven är 
avgörande för hur ofta insatsen ges. 

Insatsen innehåller:

Tillsyn Kort besök eller telefonkontakt för att se till 
hemtjänsttagaren. Annan digital lösning är också möjlig. 

Avgränsningar:

Uppföljning  Insatsen tillsynsbesök ska följas upp efter 4 veckor.

Trygghetslarm Tillsynsbesök beviljas inte om trygghetslarm samtidigt 
beviljats eller om behovet av trygghet kan tillgodoses genom 
trygghetslarm. 

Aktiv hjälp Aktiv hjälp ingår inte under tillsynsbesök utan ska beviljas 
separat.

4.1.5 Social stimulans och fysisk aktivitet
Den enskilde behöver stöd och hjälp för sitt behov av social stimulans och fysisk 
aktivitet. De individuella behoven är avgörande för hur ofta insatsen ges. 

Insatsen kan innehålla följande moment:

Social eller Fysisk 
aktivitet

Kan vara samtal över en kopp kaffe, lösa korsord, 
högläsning, utevistelse, träning, promenad upp till ett (1) 
tillfälle/vecka om max en (1) timme per tillfälle.

Avgränsningar:

Närstående  I första hand ska närstående och frivilligverksamhet 
tillfrågas. Om sådant stöd finns anses behovet tillgodosett.

Merkostnader Den enskilde står för ev merkostnader för 
hemtjänstpersonal, t.ex. entré

Gångträning Ordineras som HSL-insats och ingår inte i denna insats
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4.1.6 Ledsagning
Den enskilde behöver ledsagning för att uträtta ärenden. De individuella behoven är 
avgörande för hur ofta insatsen ges. 

Insatsen kan innehålla följande moment:

Vårdbesök Hjälp till och från, i undantagsfall under, besök på ex 
sjukhus, vårdcentral, tandläkare, fotvårdsspecialist eller 
optiker

Social aktivitet Kunna ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med 
andra, som besök/deltagande vid social/kulturell aktivitet 
upp

Avgränsningar:

Närstående I första hand ska närstående och frivilligverksamhet 
tillfrågas. Om sådant stöd finns anses behovet tillgodosett.

Merkostnader Den enskilde står för ev merkostnader för 
hemtjänstpersonal, t.ex. entréavgift. Resekostnader för 
personal utan hemtjänsttagare ska inte bekostas av den 
enskilde.  

Omvårdnad Omvårdnad utöver påklädning och toalettbesök samt 
medicinska insatser ingår inte i denna insats

Framförhållning Den enskilde bör meddela behov av ledsagning minst en 
vecka före

Tidsbegränsas Insatsen utförs vanligast 07.30 – 21.30. Kan beviljas upp till 
10 timmar per månad.

Annan samtidig 
insats

Om den enskilde har insats om särskilt boende ska denna 
insats inte beviljas.

4.1.7 Avlösning i hemmet
Anhörig som helt eller delvis utför tillsyn och omvårdnad av anhörig och som behöver 
avlösning. De individuella behoven är avgörande för hur ofta insatsen ges och 
ansökan görs av den anhörige som behöver avlösningen. 

Insatsen kan innehålla följande moment:

Egen tid Anhörig får möjlighet till egen tid genom avlösning upp till 
10 timmar/månad
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Avgränsningar:

Annan avlösning Om annan avlösning sker i form av t.ex. växelvård, 
dagverksamhet eller liknande ska hänsyn tas till detta vid 
bedömningen av denna insats

Framförhållning Den anhörige ska meddela behov av avlösning minst en 
vecka före

Avgift Insatsen utförs 07.30 – 21.30, maximalt en helg i månaden.

Nattavlösning Avlösning nattetid utförs genom korttidsboende

4.1.8 Inköp
Den enskilde behöver stöd och hjälp med inköp. De individuella behoven är 
avgörande för hur ofta insatsen ges och vilka moment insatsen ska innehålla.

Insatsen kan innehålla följande moment:

Handla Erbjuds en (1) gång per vecka i närliggande affär 

Praktiska sysslor Uppackning av varor, hemkörning, skriva handlingslista och 
lägga in köpta varor i skåp/kyl/frys

Postärenden Enklare postärenden i samband med inköp

Avgränsningar:

Bankärenden Ärenden till bank utförs genom insatsen ledsagning

Skrymmande varor Inköp av toalett/hushållspapper i bal, drickabackar eller 
annat skrymmande inköp utförs inte av arbetsmiljöskäl för 
hemtjänstpersonalen

4.1.9 Tvätt
Den enskilde behöver stöd och hjälp med tvätt och klädvård. De individuella behoven 
är avgörande för hur ofta insatsen ges och vilka moment insatsen ska innehålla.

Insatsen kan innehålla följande moment:

Tvätt Maskintvätt av kläder, sänglinne och mindre textilier för 
personligt bruk varannan vecka

Torkning Hänga upp och ta ner tvätt

Strykning Strykning av skjortor och blusar samt insortering i garderob

Renbäddning Renbäddning av säng i samband med tvätt

Avgränsningar:
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Hushållsgemenskap Lever brukaren i hushållsgemenskap med annan person som 
bedöms kunna utföra tvätt/klädvård så anses behovet 
tillgodosett.

Mattor Tvätt av mattor och större textilier utförs inte

Handtvätt Handtvättning av textilier utförs inte, med undantag för 
stödstrumpor

Mangling Mangling utförs inte

Material och 
maskiner

Den enskilde tillhandahåller tvätt- och sköljmedel samt 
tvättmaskin och torkmöjligheter

4.1.10 Städning
Den enskilde behöver stöd och hjälp med städning. De individuella behoven är 
avgörande för hur ofta insatsen ges och vilka moment insatsen ska innehålla.

Insatsen kan innehålla följande moment:

Städning Städning av två valfria rum och kök vanligtvis var 3:e vecka. 
Dammtorkning, dammsugning, vädring av mindre mattor 
och våttorkning golv. Rengöring handfat, toalett, 
badkar/dusch, spegel. Avtorkning spis, spisbänk, skåpluckor. 
Invändig rengöring kyl, frys, mikrovågsugn.

Avgränsningar:

Hushållsgemenskap Lever brukaren i hushållsgemenskap med annan person som 
bedöms kunna utföra städning så anses behovet 
tillgodosett.

Större städning Under två tillfällen på ett år kan insatsen även omfatta 
invändig rengöring av frys och spisfläktfilter samt 
fönsterputsning och gardinbyte. Insatsen ska rymmas inom 
beviljad insats vilket innebär att den enskilde får avstå viss 
del av ett städningstillfälle.

Moment som inte 
utförs

Trädgårdsarbete, snöskottning, golvboning, dammsugning 
av möbler, putsning av silver/prydnadssaker, uttagning och 
luftning av stora mattor, mattpiskning, avtorkning av 
taklampor, handtvätt av textilier, mangling, städning av 
källare, vindsutrymmen och andra utrymmen som den 
enskilde sällan eller aldrig utnyttjar, utförs inte.

Material och 
maskiner

Den enskilde ska tillhandahålla dammsugare, mopp, spann, 
rengöringstrasor, rengöringsmedel, tvätt- och sköljmedel 
samt tvättmaskin och torkmöjligheter. 
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4.1.11 Trygghetslarm
Den enskilde behöver trygghet i att kunna komma i kontakt med personal. De 
individuella behoven är avgörande för hur länge beslutet ska gälla.

Insatsen kan innehålla följande moment:

Larm Vid stor otrygghet på grund av fysiskt, psykiskt och socialt 
funktionshinder eller fallrisk beviljas trygghetslarm. Insatsen 
kan innebära telefonkontakt eller besök vid larm.

Avgränsningar:

Kunskap om larmet För att kunna beviljas och ha ett trygghetslarm måste den 
enskilde ha insikt och förståelse för när, hur och på vilket 
sätt trygghetslarmet används.

4.1.12 Matdistribution
Den som inte själv förmår planera, köpa och tillaga varm mat eller kan ta sig till en 
matservering beviljas distribution av mat till hemmet. De individuella behoven är 
avgörande för om insatsen ska ges.

Insatsen kan innehålla följande moment:

Matdistribution Distribution av matlåda tillagad i kommunens kök 

Avgränsningar:

Egen förmåga Den som själv förmår planera, köpa och tillaga varm mat 
eller kan ta sig till en matservering beviljas inte denna 
insats.
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5 Kontaktperson
Den enskilde behöver stöd och hjälp att bryta isolering och ensamhet.

Insatsen omfattar:

Kontaktperson Personer med obefintligt eget socialt nätverk och oförmåga 
att söka kontakter utanför det egna hemmet kan beviljas 
insatsen. Insatsen beviljas normalt för en (1) träff per vecka 
och tidsbegränsas till 12 månader.

Avgränsningar:

Frivilliga nätverk Finns möjlighet till stöd genom Väntjänstens verksamhet 
eller inom övriga frivilliga nätverk ska behovet i första hand 
tillgodoses genom detta. 

6 Daglig verksamhet
Den enskilde har ett omfattande behov av social gemenskap och aktivering.

Insatsen omfattar:

Daglig verksamhet Insatsen ger gemenskap och aktiviteter under dagtid. Den 
personliga omsorg som den enskilde behöver under 
vistelsen tillgodoses genom insatsen. Insatsen bedrivs dagtid 
vardagar. Insatsen tidsbegränsas till tre (3) månader med 
möjlighet att förlänga upp till 12 månader efter omprövning. 

Avgränsningar:

Ordinärt boende Insatsen beviljas endast personer som bor i ordinärt boende.

7 Särskilt boende
Den enskilde har ett omfattande behov av omvårdnad och omsorg dygnet runt. 

Insatsen omfattar:

Önskat boende Hänsyn till den sökandes önskemål om specifikt särskilt 
boende ska tas så långt det är möjligt. 

Makar och sambo Den make, samboende eller registrerad partner som inte 
behöver särskilt boende kan få bo tillsammans med den 
partner som behöver insatsen. Det är den med insatsen som 
ansöker om detta.s Beslutet kan då tidsbegränsas.
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Betänketid Den som beviljas plats i särskilt boende bör få betänketid för 
att kunna ta ställning till erbjudandet. Betänketiden bör inte 
överstiga sju dagar efter det att erbjudande om plats 
lämnats.

Avgränsningar:

Tackat nej till insats Den som fått ett gynnande beslut om plats i särskilt boende 
och tackar nej måste göra en ny ansökan för att 
aktualiseras.

Korttidsboende Vistas den enskilde på korttidsplats i väntan på särskilt 
boende och tackar nej till erbjudet särskilt boende finns 
ingen självklar rättighet att vara kvar på korttidsplatsen. 
Den enskilde kan då återgå till hemmet och erbjudas 
hemtjänstinsatser. Fortsatt vistelse på korttidsplats måste 
ansökas om av den enskilde.

Andra insatser Insatser i ordinärt boende ska alltid först prövas. Kan 
behovet tillgodoses med ytterligare hemtjänstinsatser, 
trygghetslarm, korttidsboende eller hjälpmedel beviljas inte 
denna insats

Sjukhusvistelse Beslut om särskilt boende fattas i regel inte under 
sjukhusvistelse. Inledningsvis ges stödinsatser i hemmet för 
att därefter utreda behoven.

Brister i bostaden Brister i den sökandes bostad är i sig inget skäl till att 
beviljas särskilt boende

8 Korttidsboende
Den enskilde har behov av omvårdnad och omsorg under en kortare tidsbegränsad 
period, tillfälligt eller återkommande. Sökanden kan komma direkt från hemmet eller 
från sjukhuset via vårdplanering. Det kan vara för att den enskilde ska kunna 
återhämta krafter och träna funktioner som behövs i vardagen för att kunna bo kvar 
hemma. Det kan även vara vistelse för planerad avlösning av anhörig som vårdar 
samt i väntan på särskilt boende.

Insatsen kan innehålla följande moment:

Avlösning Insatsen ska avlasta anhöriga till den sökande och ges vid 
enstaka tillfällen. 

Växelvård Insatsen ska avlasta anhörig och ge funktionsbevarande 
träning och stöd till den enskilde. Insatsen ges vanligen en 
till två veckor och växlas mellan boende i hemmet och 
korttidsboende. Tiden i korttidsboendet ska inte överstiga 
tiden i ordinärt boende. Beslutet tidsbegränsas till max tre 
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(3) månader.

Vård- och 
rehabiliteringsplats

Insatsen ska förbättra eller möjliggöra bibehållen 
aktivitetsförmåga efter period av sjukhusvistelse. Beslutet 
tidsbegränsas till max tre (3) veckor.

Vänteplats Insatsen bereder en plats i väntan på särskilt boende när 
behovet inte kan tillgodoses i ordinärt boende. Beslutet 
upphör när särskilt boende erbjudits.  

Avgränsningar:

Uppföljning Efter max tre veckor ska insatsen följas upp. Uppföljningen 
kan innebära en snabb hemgång.

Växelboende under 
längre tid

Om behovet av växelboende omfattar perioder på mer än 
två veckor per tillfälle bör särskilt boende övervägas.

Vänteplats Den som vistas på korttidsboende i väntan på särskilt 
boende kan inte beviljas förlängd korttidsvistelse med 
anledning av att önskat särskilt boende inte erbjudits.
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Protokoll 2016-05-17

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Tid Plats
08:00-10:45 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta  

Övriga
Anneli Carlsson (Förvaltningschef VON)
Henrik Westerling (Ställföreträdande förvaltningschef)
Gordana Sutic (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §48

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Gordana Sutic

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-05-17

Datum för överklagan 2016-05-18 till och med 2016-06-09

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§48 - Justering av riktlinjer för biståndsbedömning utifrån 
socialtjänstlagen (SoL) (VON 15-92)
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden antog 2015-12--14 nya riktlinjer för biståndsbedömning utifrån 
socialtjänstlagen. Ytterligare översyn av riktlinjerna är gjorda med bakgrund av de sparkrav som finns 
på förvaltningen. Justeringarna är mestadels strukturella, för att ge bättre beslutsunderlag till 
utförare. Några insatser har justerats vilket innebär att ambitionsnivån sänkts något. Justeringarna 
bedöms inte få så stora konsekvenser för enskilda eller för ekonomin. Nämnden föreslås därför att 
anta justeringarna i riktlinjerna.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar de föreslagna justeringarna i riktlinjer för biståndsbedömning 
utifrån Socialtjänstlagen (SoL).

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar de föreslagna justeringarna i riktlinjer för biståndsbedömning 
utifrån Socialtjänstlagen (SoL).

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Förslag till justering av riktlinjer för biståndsbedömning enligt 

socialtjänstlagen
 Riktlinjer för biståndsbedömning utifrån Socialtjänstlagen Lekebergs kommun(justerat 

förslag)
 Riktlinjer för biståndsbedömning utifrån Socialtjänstlagen Lekebergs kommun
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Uppdrag om att utreda om 
Lekebergs kommun ska 
fortsätta med Lagen om 
valfrihetssystem (LOV)

8

VON 16-79
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Dnr: VON 16-79

Tjänsteskrivelse - Utreda om LOV ska avvecklas
   

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2013-02-07 § 4 att införa valfrihetssystem enligt LOV. 
Sedan 2014 arbetar Lekeberg enligt lagen om valfrihethetssystem (LOV) inom 
hemtjänsten. Idag finns en annan utförare som erbjuder hushållsnära tjänster och ett 
mindre antal hemtjänsttagare har valt denna utförare. Att arbeta enligt LOV innebär 
en större administrativ belastning för kommunen varje månad. Det bör utredas 
vidare om den vinst det innebär för de enskilda som får möjligheten att välja utförare 
motsvarar den administrativa insats det innebär att erbjuda valfrihet enligt LOV. 
Nämnden föreslås att uppdra åt förvaltningschef att utreda om Lekebergs kommun 
ska fortsätta att arbeta enligt LOV.

1 Bakgrund
2008 infördes en ny lag i Sverige, Lagen om valfrihetssystem (LOV), vilken reglerar 
vad som ska gälla för den kommun som vill konkurrenspröva kommunala 
verksamheter och överlåta utförandet av stöd, vård- och omsorgstjänster till andra 
utförare. Lagen utgör därför ett alternativ till offentlig upphandling.

I Lekeberg infördes LOV 2014 inom hemtjänsten. Kort innebär lagen att den som vill 
utföra hemtjänst i Lekeberg kan ansöka om det till kommunen. Om utföraren blir 
godkänd kan hemtjänstmottagaren välja att den externa utföraren ska utföra 
insatserna. Detta innebär även att den kommunala hemtjänsten hanteras som om 
den vore en extern utförare.

I Lekeberg har ett företag godkänts enlig LOV och utför vissa serviceinsatser som t.ex. 
städning. Det är endast några få hemtjänsttagare som valt denna utförare.

1.1 Administrativ belastning
Att arbeta enligt LOV innebär en hel del extra administration för kommunen. Varje 
månad fakturerar den externa utföraren för utförda timmar, vilket måste 
kontrolleras mot antalet beviljade timmar. Detta gäller då även kommunens 
hemtjänst. 

Detta innebär varje månad ett antal timmars administrativt arbete både för 
förvaltningens stab som ska stämma av fakturerad tid mot beviljad tid, men även för 
hemtjänsten som måste ställa samman utförd tid enligt en särskild modell.

Dessutom ska externa utförare tillsynas årligen av kommunen för att säkerställa att 
utförarens verksamhet motsvarar de krav som finns och följer det som angavs i 
ansökan.

2 Analys
Tanken bakom LOV är större valfrihet för den enskilde att välja den utförare som ger 
bäst kvalitet. Genom att konkurrensutsätta kommunens vård- och omsorgstjänster är 
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Dnr: VON 16-79

idén att den självmant ska korrigera kvalitetsbrister för att få nöjda kunder och 
därmed tjäna pengar. 

I Lekeberg finns endast en annan utförare, som utför serviceinsatser i begränsad 
omfattning (hushållsnära tjänster), och det är en handfull hemtjänsttagare som valt 
denna utförare. 

Vid utvärderingar på nationell nivå beskrivs möjligheten till valfrihet i mindre 
kommuner som små då utbudet av andra utförare varit ytterst begränsat.  

3 Slutsats
Det bör utredas vidare om den vinst det innebär för de enskilda som får möjligheten 
att välja utförare motsvarar den administrativa insats det innebär att erbjuda 
valfrihet enligt LOV. Därför bör nämnden uppdra åt förvaltningschef att utreda

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningschef att utreda om 
Lekebergs kommun ska fortsätta med Lagen om valfrihetssystem (LOV).

LEKEBERGS KOMMUN
 

Anneli Carlsson Christian Cederhag
Förvaltningschef Handläggare
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Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Tid Plats
08:00-10:45 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta  

Övriga
Anneli Carlsson (Förvaltningschef VON)
Henrik Westerling (Ställföreträdande förvaltningschef)
Gordana Sutic (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §49

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Gordana Sutic

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-05-17

Datum för överklagan 2016-05-18 till och med 2016-06-09

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§49 - Uppdrag om att utreda om Lekebergs kommun ska fortsätta 
med Lagen om valfrihetssystem (LOV) (VON 16-79)
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2013-02-07 § 4 att införa valfrihetssystem enligt LOV. Sedan 
2014 arbetar Lekeberg enligt lagen om valfrihethetssystem (LOV) inom hemtjänsten. Idag 
finns en annan utförare som erbjuder hushållsnära tjänster och ett mindre antal 
hemtjänsttagare har valt denna utförare. Att arbeta enligt LOV innebär en större administrativ 
belastning för kommunen varje månad. Det bör utredas vidare om den vinst det innebär för de 
enskilda som får möjligheten att välja utförare motsvarar den administrativa insats det 
innebär att erbjuda valfrihet enligt LOV. Nämnden föreslås att uppdra åt förvaltningschef att 
utreda om Lekebergs kommun ska fortsätta att arbeta enligt LOV.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningschef att utreda om Lekebergs 
kommun ska fortsätta med Lagen om valfrihetssystem (LOV).

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningschef att utreda om Lekebergs 
kommun ska fortsätta med Lagen om valfrihetssystem (LOV).

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Utreda om LOV ska avvecklas
 Protokollsutdrag KF 2013-02-07 § 4
 Protokollsutdrag VON 2012-12-18 § 74
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Lägesrapport om arbetet med 
värdegrund

9

VON 16-41
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Dnr: VON 16-41

Tjänsteskrivelse - Lägesrapport värdegrundsarbetet

   

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden uppdrog åt förvaltningschef, 160215 § 5, att arbeta fram 
en värdegrund. Värdegrund kan beskrivas som de grundläggande värderingar och 
principer som ska forma nämndens normer och handlingar. Arbetet med en 
värdegrund behöver involvera alla som verkar i organisationen. Ledarskapet i 
organisationen är avgörande för om arbetet med värdegrund ska bli framgångsrikt.
 I förvaltningens ledningsgrupp har tre enhetschefer utbildning i värdegrund, dessa 
kommer därför att arbeta med att ta fram och implementera en värdegrund. 
Arbetet kommer påbörjas efter sommaren för att fortgå under hösten 2016 och 
våren 2017. En mer detaljerad plan kommer att tas fram under hösten vilket 
involverar medarbetare och politiken. Vård- och omsorgsnämnden föreslås lägga 
lägesrapporten om värdegrundsarbetet till handlingarna.

1 Värdegrund
I början av 2016 beslutade Vård- och omsorgsnämnden att ta bort de 
värdighetsgarantier som vid tillfället fanns och istället ta fram en värdegrund för 
nämndens arbete. 

Värdegrund kan beskrivas som de grundläggande värderingar och principer som ska 
forma nämndens normer och handlingar. De fungerar som ett stöd och en vägledning 
i det dagliga arbetet för nämndens medarbetare, tydliggör för vilka verksamheten 
finns till och hur vi förhåller oss till dem och varandra.

Att ha en gemensam värdegrund kan bidra till ökad styrbarhet och effektivitet men 
också att verksamhetens identitet och legitimitet stärks genom självbilden om ett 
gott varumärke.

2 Implementeringen
Arbetet behöver involvera alla som verkar i organisationen för att få genomslag ända 
fram till brukaren. Det bör vara tydligt för alla på vilket sätt värdegrundsfrågorna 
påverkar det egna arbetet. Det bör vara en tydlig koppling mellan verksamhetens 
värdegrund och det personliga ansvaret. 

Ledarskapet i organisationen är avgörande för om arbetet med värdegrund ska bli 
framgångsrikt. Det kräver ett ledarskap som i ord och handling kan visa var 
värdegrunden står för. Risken är annars betydande att värdegrundsarbetet fastnar i 
välformulerade dokument utan någon egentlig betydelse för verkligheten.

I förvaltningens ledningsgrupp har tre enhetschefer utbildning i värdegrund, dessa 
kommer därför att arbeta med att ta fram och implementera en värdegrund. Detta 
bedöms ge god genomslagskraft i verksamheterna och engagera övriga chefer.
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Arbetet kommer påbörjas efter sommaren för att fortgå under hösten 2016 och 
våren 2017. En mer detaljerad plan kommer att tas fram under hösten vilket 
involverar medarbetare och politiken.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Anneli Carlsson Christian Cederhag
Förvaltningschef Handläggare
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Information om Värdegrund Vård- och 
omsorgsnämnden

Inledning
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 160215 § 5, att ta bort de värdighetsgarantier 
som vid tillfället fanns och istället ta fram en värdegrund för nämndens arbete. 

Värdegrund
Värdegrund kan beskrivas som de grundläggande värderingar och principer som ska 
forma nämndens normer och handlingar. De fungerar som ett stöd och en vägledning 
i det dagliga arbetet för nämndens medarbetare, tydliggör för vilka verksamheten 
finns till och hur vi förhåller oss till dem och varandra.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i en studie1 av flera kommuner och 
landsting som arbetat med värdegrund, sett att värdegrund kan bidra till ökad 
styrbarhet och effektivitet genom att förtydliga vilka värden de mål och visioner 
verksamheten har satt upp faktiskt innehåller. Andra vinster är att verksamhetens 
identitet och legitimitet stärks genom självbilden om ett gott varumärke. 

Nationell värdegrund
I socialtjänstlagens portalparagraf etableras den nationella värdegrund som ska gälla 
för nämndens verksamheter och personal.

1 Sveriges kommuner och landsting – Öka styrbarheten med en gemensam värdegrund!

1 kap. Socialtjänstens mål

1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund 
främja människornas

    - ekonomiska och sociala trygghet,

    - jämlikhet i levnadsvillkor,

    - aktiva deltagande i samhällslivet.

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

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas 
självbestämmanderätt och integritet.
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Värdeord
Nyckelorden är Solidaritet, Trygghet, Jämlikhet, Självbestämmande, Delaktighet, 
Ansvar, Respekt och Integritet.

Att verksamheten håller god kvalitet ställer också högra krav på personalens 
kompetens och att verksamheten bedrivs på vetenskaplig grund och beprövade 
erfarenheter. Därför kan nyckelordet Professionalism läggas till.

Arbeta fram en värdegrund

Utmaningar
SKL beskriver flera utmaningar med att implementera en gemensam värdegrund. 
Arbetat behöver involvera alla som verkar i organisationen för att få genomslag ändå 
fram till brukaren. Den mest trovärdiga vägen går via dialog, det bör vara tydligt för 
alla på vilket sätt värdegrundsfrågorna påverkar det egna arbetet. Det bör vara en 
tydlig koppling mellan verksamhetens värdegrund och det personliga ansvaret.

Vidare är ledarskapet i organisationen avgörande för om arbetet med värdegrund ska 
bli framgångsrikt. Det kräver ett ledarskap som i ord och handling kan visa var 
värdegrunden står för. Risken är annars betydande att värdegrundsarbetet fastnar i 
välformulerade dokument utan någon egentlig betydelse för verkligheten.

Till sist är det en viktig utmaning att värdegrunden verkligen ger ett mervärde till 
mottagaren, den för vilken nämnden finns till. 

Några viktiga nycklar för att lyckas
SKL har identifierat några viktiga nycklar för att arbetet ska blir framgångsrikt.

1. Formulera ett tydligt syfte med att arbeta med värdegrundsfrågor. 
2. Involvera alla medarbetare tidigt i processen.
3. Håll fokus på medborgaren/brukaren/patienten i värdegrundsarbetet.
4. Visa uthållighet i värdegrundsarbetet.
5. Visa resultat av värdegrundsarbete. 
6. Engagera ledarskapet.

3 kap. Vissa uppgifter inom socialtjänsten, m.m. 

3 § Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet.

För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal med 
lämplig utbildning och erfarenhet.

Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och 
säkras
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Något att utgå ifrån
Syftet med värdegrundsarbetet 
Syftet med att arbeta fram en gemensam värdegrund för Vård- och 
omsorgsnämnden är att tydliggöra den människosyn och det förhållningssätt som ska 
gälla inom nämndens ansvarsområde. Värdegrunden ska vara vägledande i 
beslutsfattande och prägla planering, genomförande och uppföljning på alla nivåer. 

Förslag på värdeord
Utifrån den nationella värdegrunden förslås att utgå från tre eller fyra av följande 
förslag till värdeord.

 Solidaritet
 Trygghet
 Jämlikhet
 Självbestämmande
 Delaktighet

 Ansvar
 Respekt
 Integritet
 Professionalism

En möjlig arbetsprocess
1. Varje enhetschef presenterar syftet med värdegrundsarbetet för sin personal
2. Värdeorden diskuteras på arbetsplatsen och i den politiska nämnden. Finns 

fler ord som kan beskriva verksamheten?
3. Tre eller fyra värdeord väljs ut av ledningsgruppen
4. De utvalda värdeorden diskuteras på arbetsplatsen och för politiken. Vad kan 

respektive ord betyda i praktiken? Vilken konsekvens får det?
5. Material tas fram tillsammans med kommunikatör som kan användas för att 

påminna oss i vardagen om värdegrunden.
6. Beslut, planering, genomförande och uppföljning sker löpande med 

värdegrunden som bakgrund.
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Protokoll 2016-05-17

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Tid Plats
08:00-10:45 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta  

Övriga
Anneli Carlsson (Förvaltningschef VON)
Henrik Westerling (Ställföreträdande förvaltningschef)
Gordana Sutic (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §50

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Gordana Sutic

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2016-05-17

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-05-17

Datum för överklagan 2016-05-18 till och med 2016-06-09

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§50 - Information och en lägesrapport om arbeter med 
värdegrund (VON 16-41)
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden uppdrog åt förvaltningschef, 160215 § 5, att arbeta fram en värdegrund. 
Värdegrund kan beskrivas som de grundläggande värderingar och principer som ska forma nämndens 
normer och handlingar. Arbetet med en värdegrund behöver involvera alla som verkar i 
organisationen. Ledarskapet i organisationen är avgörande för om arbetet med värdegrund ska bli 
framgångsrikt. I förvaltningens ledningsgrupp har tre enhetschefer utbildning i värdegrund, dessa 
kommer därför att arbeta med att ta fram och implementera en värdegrund. Arbetet kommer 
påbörjas efter sommaren för att fortgå under hösten 2016 och våren 2017. En mer detaljerad plan 
kommer att tas fram under hösten vilket involverar medarbetare och politiken. Vård- och 
omsorgsnämnden föreslås lägga lägesrapporten om värdegrundsarbetet till handlingarna.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Lägesrapport värdegrundsarbetet
 Information om Värdegrund Vård- och omsorgsnämnden
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Tjänsteskrivelse - Användandet av aktivitetesrummen 
på Kastanjen
   

Ärendebeskrivning
När Kastanjen byggdes 2010 beslutades att även bygga aktivitetsrum för målgruppen, 
med visionen att skapa mötesplatser. Rummen och gymmet används även av andra 
än de som finns i verksamheten, men LSS-verksamheten står ensam för kostnaden 
för drift och underhåll. Hur rummen används och vad det kostar att driva lokalerna, 
och hur rummen kan användas i framtiden har därför utretts. Utredningen visar att 
rummen fyller en viktig funktion, men att medfinansiering behöver hittas. En 
möjlighet är att upplåta lokalerna till andra kommuner och allmänheten att hyra. 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås därför att uppdra åt förvaltningschef att arbeta 
vidare med förslaget att börja hyra ut lokalerna.

1 Bakgrund
Kastanjen byggdes 2010 med förutsättningen att kunna samla verksamheterna inom 
LSS och socialpsykiatriområdet. I samband med byggnationen togs beslut om att 
skapa aktivitetsrum för målgruppen och de hyresgäster som bor i huset.

Aktivitetsrummen består av ett gym med tillhörande bubbelbadkar, vita och svarta 
rummen som båda är upplevelserum som stimulerar sinnena, musikrummet och 
solrummet.

Uppdraget för utredningen var att klargöra vad aktivitetsrummen kostar 
verksamheten och om det skulle vara möjligt att minska dessa kostnader. 
Utredningen skulle även svara på om gymmet på Kastanjen bör vara kvar även om 
det byggs träningsrum i det nya planerade särskilda boendet.

Det har även inkommit ett medborgarförslag kring dessa aktivitetsrum som ger ett 
förslag på hur de kan bidra till att finansiera övriga verksamheten. 

2 Analys

2.1 Genomsyrande perspektiv
Aktivitetsrummen fyller en viktig funktion för verksamheten. Tidigare åkte 
målgruppen till Örebro för att nyttja liknande lokaler, vilket nu kan ske på 
hemmaplan. Vissa delar av lokalerna, t.ex. solrummet, nyttjas även till viss del inom 
Kultur- och bildningsnämndens verksamhet för att erbjuda barn möjligheten till dessa 
aktiviteter. Så visionen med rummen om att skapa möten mellan människor är 
uppfylld.

Gymmet används även av hyresgäster som bor i Kastanjen samt kommunanställda 
som använder lokalen för friskvård. 
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Som utredningen visar finns inga finansiella bidrag från kommunen eller andra som 
nyttjar lokalerna utan lokalvård, underhåll och drift betalas helt av LSS-
verksamheten. Det innebär att personal avsätts för att städa lokalerna, men 
framförallt att utrustningen i gymmet inte underhålls på det sätt som den borde. 
Trasig utrustning lagas eller ersätts inte utan tas bort. 

Om gymmet skulle öppna för allmänheten innebär det visserligen en konkurrens med 
de två andra gymmen som finns i Fjugesta, men i jämförelse har Kastanjens gym lite 
att erbjuda och kan därför snarare bli ett komplement för de som önskar 
motionsträna men inte känner sig bekväma på de andra gymmen. 

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Det rum som kostar mest i drift och underhåll är solrummet då lampor och sand byts 
varje år, ca 25 000 kr. Övriga rum har elkostnader för belysningen och utrustning, 
vilket är svårt att räkna på. 

För samtliga lokaler som används av verksamheten betalas en blockhyra. Baserat på 
denna och aktivitetsrummens yta har räknats ut att verksamheten betalar ca 269 000 
kr i hyra varje år för aktivitetsrummen. 

Då kostnaderna ensamt fått bäras av verksamheten har beläggningen av de olika 
rummen medvetet hållits nere.

3 Slutsats
Utredningen visar att aktivitetsrummen används och fyller en viktig funktion för 
verksamheten och andra individer. Möjligen skulle det svarta rummet, som är det 
minst använda rummet, kunna nyttjas för annat ändamål. Därför bör de olika 
rummen vara kvar i verksamheten. Däremot bör alternativ finansiering sökas för att 
lindra kostnaderna för verksamheten.

Då andra än verksamheten nyttjar lokalerna är det rimligt att dessa också är med och 
finansierar lokalerna. Det bör göras genom att ta ut en kostnad för respektive 
bokning. Utredningen visar på vad respektive rum kostar per timme baserat på 
nuvarande beläggning, vilket kan ge en vägledning om hyresnivåer.

Enligt det medborgarförslag som lämnats kan LSS-verksamheten delvis finansieras 
genom att upplåta aktivitetsrummen till andra kommuner samt erbjuda allmänheten 
att nyttja lokalerna, mot en avgift. Detta ligger i linje med utredningens slutsats. 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås därför att uppdra åt förvaltningschef att arbeta 
vidare med förslaget att hyra ut aktivitetsrummen och gymmet.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningschefen att arbeta 
vidare med förslaget att hyra ut aktivitetsrummen och gymmet.
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LEKEBERGS KOMMUN
 

Anneli Carlsson Christian Cederhag
Förvaltningschef Handläggare
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Utredning avseende användandet av aktivitetsrummen 
på Kastanjen

Bakgrund
Uppdraget för denna utredning är att klargöra vad aktivitetsrummen på Kastanjen 
kostar att nyttja inom verksamheten, om det är möjligt att minska dessa kostnader 
genom att hyra ut eller använda dem på annat sätt. 

I det nya särskilda boendet för äldre som Vård- och omsorgsnämnden avser att bygga 
planeras även där ett träningsrum. Denna utredning ska även svara på om gymmet 
på Kastanjen ska vara kvar som komplement.

Definition LSS och socialpsykiatri
Insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning som behöver socialt stöd för 
att klara sin dagliga livsföring kallas fortsättningsvis socialpsykiatri. Det kan vara 
insatser som boendestöd, sysselsättning, fritid, habilitering och rehabilitering.

Insatser som ges till personer som enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade tillhör en personkrets kallas fortsättningsvis LSS. Insatserna kan 
vara personlig assistans, ledsagning, kontaktperson, avlösning, korttidsvistelse, daglig 
verksamhet och serviceboende.

Med verksamheten avses fortsättningsvis den verksamhet som bedrivs enligt LSS och 
socialpsykiatri.

Aktivitetsrummen
Kastanjen byggdes 2010 med utgångspunkten att samla verksamheterna inom LSS 
och socialpsykiatrin. Byggnaden inrymmer förutom personalutrymmen för 
verksamheterna och ett antal servicelägenheter, även några aktivitetsrum. I övrigt 
består Kastanjen av hyresrätter som ägs av Lekebergsbostäder. 

Aktivitetsrummen består av 

 solrummet, 
 vita och svarta rummen, upplevelserum som stimulerar sinnena,
 musikrummet med flera olika instrument,
 gymmet med några maskiner, cyklar och crosstrainer, samt
 rum med bubbelbadkar i anslutning till gymmet.

Aktivitetsrummen bokas när de ska användas och är tillgängliga för bokning av andra 
verksamheter i kommunen samt kommunanställda. 

I samband med färdigställandet av Kastanjen träffades en överenskommelse mellan 
kommunen och fastighetsägaren LEBO om att de privata hyresgästerna som bor i 
fastigheten också ska ha nyttjanderätt på solrummet och gymmet. Det finns dock 
ingen skriftlig överenskommelse kring detta. 
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Kommunen tog samtidigt ett beslut om att i friskvårdssatsning ge samtlig personal i 
kommunen möjlighet att träna i gymmet gratis. 

Underhåll och skötsel
Inga medel tillfördes till skötsel och underhåll av gymmet och solrummet. Istället 
gjordes en muntlig uppgörelse med dåvarande chef för LSS/socialpsykiatrin om att 
verksamheten skulle sköta gymmet och solrummet inom ordinarie verksamhet. Det 
finns ingen skriftlig överenskommelse och sedan dåvarande enhetschef slutade har 
lokalen inte längre underhållits på samma sätt. 

Då inga ekonomiska resurser tilldelades för underhåll av gymmet och dess utrustning 
har standarden försämrats sedan 2010. Flertalet träningsmaskiner är trasiga eller 
börjar bli slitna. Trasig utrustning har tagits bort och inte ersatts. Detta har lett till 
klagomål till verksamheten från de som nyttjar lokalen.

Lamporna i solrummet behöver årligen ses över och dåliga glödlampor bytas ut. 
Sanden byts även den ut och rengörs. 

Användning av aktivitetsrummen
Nedanstående uppgifter är hämtade från bokningssystemet för aktivitetsrummen. 
Det är möjligt att lokalerna används utan att de först bokats, så nedanstående avser 
hur mycket lokalerna minst används.

 Gymmet är den lokal som är mest frekvent använd av aktivitetsrummen. 
Gymmet nyttjas dagligen av personer som mottar insatser inom kommunens 
verksamhet. Hyresgäster som bor i Kastanjen använder också gymmet 
dagligen. Utöver detta används gymmet av anställda inom kommunen varje 
vecka.

 Solrummet nyttjas ca 15 timmar per vecka. Det är huvudsakligen 
LSS/Socialpsykiatrin som använder lokalen, men den används även ibland av 
t.ex. förskoleverksamhet. Användandet har medvetet hållits nere då 
driftskostnaderna för solrummet är relativt höga.

 Badkaret som finns i anslutning till gymmet används ca 12 timmar per vecka. 
Huvudsakligen är det verksamheten som använder badet, men det används 
även i viss utsträckning av kommunanställda.

 Vita rummet används ca 20 timmar per vecka av verksamheten.
 Svarta rummet används ca 4 timmar per vecka av verksamheten.
 Musikrummet används ca 7 timmar per vecka, huvudsakligen av 

verksamheten. Tidigare har även bilda använt rummet.

Kostnader för aktivitetsrummen
Driftskostnader
Det är svårt att räkna på driftskostnader för aktivitetsrummen. Förutom solrummet 
som underhålls av extern firma, så sköts allt underhåll av övriga rum av 
verksamheten. Underhållet består huvudsakligen av att städa av ytorna och rengöra 
bubbelbadkaret. Strömförbrukningen mäts heller inte separat utan går på samma 
räkning till verksamheten. 
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Solrummet 
Solrummet har dock mätbara kostnader då underhåll sker av extern firma. För åren 
2014 och 2015 har underhåll av solrummet, byte av lampa och sand, kostat ca 13 000 
kr/år. Lamporna, två st. enheter med tre glödlampor vardera, kostar ca 15 kr/timme 
att använda baserat på angiven effekt och ett elpris om 1,5 kr/kWh. Detta ger en 
årskostnad om ca 12 000 kr baserat på ett snittanvändande om 15 timmar per vecka. 
Tillsammans skulle detta innebära att solrummet kostar ca 32 kr/timme att driva. 

Hyreskostnader
För verksamhetens lokaler betalas en årshyra om 3,2 miljoner kr. I hyran ingår värme, 
vatten och avlopp medan el tillkommer. Lokalarean är enligt hyresavtalet 1790 m² 
vilket ger ett m²-pris om ca 1788 kr.

Baserat på m²-pris blir hyran för aktivitetsrummen följande:

 Gymmet (53 m²): 94 764 kr/år
 Musikrummet (26,5 m²): 47 382 kr/år
 Solrummet (33 m²): 59 004 kr/år
 Svarta rummet (9 m²): 16 092 kr/år
 Vita rummet (26 m²): 46 488 kr/år
 Rum med badkar (3 m²): 5 364 kr/år

Sammanlagt omfattar de nämnda rummen 150,5 m² och motsvarar en hyra om drygt 
269 000 kr per år.

Kostnad per använd timme
När hyreskostnad och ev. driftskostnader ställs mot rummens användning kan en 
kostnad per använd timme beräknas. Till detta tillkommer elförbrukning vilket bör 
vara en mindre kostnad i sammanhanget.

 Gymmet
För gymmet finns ingen angivelse i hur många timmar per vecka det används 
mer än att det används dagligen. Så i detta fall räknas kostnaden om till per 
dag, vilket blir 260 kr.
Om vi antal att gymmet är i drift ¼-delar av dygnet, 6 timmar, kostar gymmet 
44 kr per använd timme.

 Musikrummet
Musikrummet kostar 130 kr per använd timme.

 Solrummet
Solrummet kostar 108 kr per använd timme.

 Svarta rummet
Svarta rummet kostar 77 kr per använd timme.

 Vita rummet
Vita rummet kostar 48 kr per använd timme.

 Rum med badkar
Rummet med badkar kostar 9 kr per använd timme.

Aktivitetsrummen i framtiden
Hyra ut
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För att minska verksamhetens driftskostnader kan det vara en god idé att ta betalt 
för den tid som aktivitetsrummen nyttjas av andra än verksamheten själv. Samtidigt 
är risken att andra då avstår att använda lokalerna uppenbar. 

Ett sätt att motverka detta, och möjligen öka hyresintäkter, är att även låta 
allmänheten hyra lokalerna. Framförallt det vita rummet skulle kunna vara attraktivt 
att använda för ljusterapi. Här skulle möjligen även ett samarbete med sjukvården 
kunna inledas, där sjukvården kan ordinera ljusterapi i vita rummet.

Sett till det faktiska användandet i dagsläget så är det framförallt gymmet och 
solrummet som används utanför verksamheten och därför också där hyresintäkter 
skulle kunna gå att ta in. 

Solrummet
Baserat på de faktiskt kostnaderna för solrummet bör en hyra per timme vara minst 
50 kr. Tas även hyreskostnaden för lokalen med i beräkningen är 100 kr per timme 
inte orimligt. 

Gymmet
Det är rimligt att personer som nyttjar gymmet även betalar en avgift för detta. 
Gymmet på Kastanjen är litet och har inte all den utrustning som normalt förväntas 
finnas på ett välutrustat gym. En årsavgift om 500-1000 kr kan därför vara rimligt. Det 
kommer sannolikt inte att täcka hyreskostnaderna. Om årsavgiften är 500 kr behövs 
200 betalande personer för att täcka hyreskostnaderna. Det är oklart hur många 
enskilda individer som idag använder gymmet regelbundet.

Om kommunen fortlöpande avser att erbjuda gratis tillträde till lokalen för 
kommunanställda, bör verksamheten kompenseras med motsvarande årsavgift enligt 
ovan.

Genom att även vända sig till allmänheten skulle fler möjligen vilja nyttja gymmet 
vilket skulle öka intäkterna. Det skulle samtidigt även slita mer på utrustningen för 
vilka inga resurser finns om de skulle behöva renoveras.

Alternativ användning
Ett annat sätt att använda några av aktivitetsrummen är att konvertera dem till 
arbetsplatser. Detta gäller framförallt det svarta och vita rummet som båda är av 
lämplig storlek och med fönster. 

Musikrummet har visserligen fönster, men bara vid en vägg och är i övrigt långsmalt.  
Gymmet är en större lokal och med relativt mycket ljusinsläpp, så rummet skulle 
kunna fungera som ett öppet kontorslandskap. 

Solrummet däremot saknar helt fönster. Rummet med badkaret angränsar till 
omklädningsrummet i gymmet, så det är inte lämpligt att konvertera. 

Av de beskrivna aktivitetsrummen är det framförallt svarta rummet, vilket används 
väldigt lite, som skulle kunna vara motiverat att konvertera det till en arbetsplats, 
antingen för att fylla egna behov av arbetsplatser eller hyra ut.

Gymmet – komplement eller överflödigt?
I det planerade särskilda boendet för äldre ska ett rum för träning byggas. 
Målgruppen är de boende i det nya huset men också boende på Kastanjen, deltagare 
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i dagrehabilitering samt andra äldre som bor i samhället. Utrustningen kommer 
därför vara särskilt anpassad för målgruppen. Plats kommer också avsättas för 
gruppövningar och gångträning. Det nya träningsrummet kommer alltså inte att vara 
ett gym i klassisk bemärkelse. 

Det är därför svårt att ställa gymmet på Kastanjen mot det tänka träningsrummet då 
de har olika målgrupper och syfte. Det är inte sannolikt att de som idag använder 
gymmet på Kastanjen istället kommer börja använda träningsrummet. Gymmet på 
Kastanjen bör därför kunna ses som ett komplement som bör behållas i kommunen. 
Däremot bör medfinansiering av hyreskostnaden försöka hittas för att avlasta 
verksamheten ekonomiskt.  

Om det bristande underhållet av de maskiner som finns i gymmet fortsätter kommer 
det på sikt innebära att gymmet endast har oömtålig utrustning utan rörliga delar 
kvar. Att hitta finansiering för att underhålla utrustningen är därför önskvärt. 
Alternativt får verksamheten hitta ny användning för lokalen när så sker.

Kommunal konkurrens
En kommun får bedriva verksamhet och ta in intäkter för den så länge den har 
anknytning till kommunens område, avgifterna som tas ut inte är högre än vad som 
motsvarar kostnaderna och att alla kommuninvånare behandlas lika. En kommun kan 
förbjudas att bedriva sådan verksamhet om den snedvrider förutsättningarna för en 
effektiv konkurrens på marknaden eller hämmar förutsättningarna för sådan 
konkurrens. 

Gymmet på Kastanjen är idag inte öppet för allmänheten och är dessutom gratis för 
de som har tillgång till det. I den aspekten kan inte sägas att alla kommuninvånare 
behandlas lika, då allmänheten inte har tillgång till gymmet.

Det finns i Fjugesta, förutom Kastanjens gym, två andra gym: Gropens IF 
kraftsportklubb med lokaler i kommunhusets källare, samt Joinus med lokaler i 
Klaessonhuset. 

Om gymmet öppnas för allmänheten innebär det visserligen en ökad konkurrens med 
de båda ovanstående, men om Kastanjens gym jämförs med dessa två är det mindre 
troligt att Joinus och Gropen IF kraftsportklubb kommer förlora användare till förmån 
för Kastanjens gym, då detta har ganska lite att erbjuda i jämförelse. Snarare kan 
Kastanjens gym vara ett komplement för de som önskar motionsträna men inte 
känner sig bekväma att besöka något av de andra gymmen, där ambitionsnivån 
troligen är högre än på Kastanjen. 

Sammanfattning och slutsatser
Aktivitetsrummen kostar per år 269 tkr i hyra, 25 tkr för drift av solrummet plus 
tillkommande elkostnader för belysning och apparatur. Till detta kommer 
personalkostnad för renhållning av de olika rummen.

Rummen används relativt frekvent av framförallt verksamheten själv. Svarta rummet 
används minst av de nämnda rummen. Gymmet används förutom av verksamheten 
dagligen även av hyresgäster som bor i Kastanjen och av andra kommunanställda. 
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För att minska kostnaderna för verksamheten kan hyra tas ut för användande av 
solrummet samt införa en årsavgift för gymmet. Möjligen kan även svarta rummet 
konverteras till arbetsrum som kan hyras ut.

Gymmet på Kastanjen kan inte ställas mot det planerade träningsrummet i det nya 
särskilda boendet utan bör finnas kvar. Däremot skulle medfinansiering behöva hittas 
för att hålla det i bra skick, och att öppna det för allmänheten kan därför vara en idé.
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Protokoll 2016-05-17

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Tid Plats
08:00-10:45 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta  

Övriga
Anneli Carlsson (Förvaltningschef VON)
Henrik Westerling (Ställföreträdande förvaltningschef)
Gordana Sutic (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §51

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Gordana Sutic

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)

Page 1 of 3Page 174 of 223



Protokoll 2016-05-17

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-05-17

Datum för överklagan 2016-05-18 till och med 2016-06-09

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Protokoll 2016-05-17

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§51 - Utredning avseende användandet av aktivitetsrummen på 
Kastanjen (VON 16-21)
Ärendebeskrivning
När Kastanjen byggdes 2010 beslutades att även bygga aktivitetsrum för målgruppen, med visionen 
att skapa mötesplatser. Rummen och gymmet används även av andra än de som finns i 
verksamheten, men LSS-verksamheten står ensam för kostnaden för drift och underhåll. Hur 
rummen används och vad det kostar att driva lokalerna, och hur rummen kan användas i framtiden 
har därför utretts. Utredningen visar att rummen fyller en viktig funktion, men att medfinansiering 
behöver hittas. En möjlighet är att upplåta lokalerna till andra kommuner och allmänheten att hyra. 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås därför att uppdra åt förvaltningschef att arbeta vidare med 
förslaget att börja hyra ut lokalerna.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningschefen att arbeta vidare med 
förslaget att hyra ut aktivitetsrummen och gymmet.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningschefen att arbeta vidare med 
förslaget att hyra ut aktivitetsrummen och gymmet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Användandet av aktivitetesrummen på Kastanjen
 Utredning avseende användandet av aktivitetsrummen på Kastanjen

Page 3 of 3Page 176 of 223



Svar på medborgarförslag - 
Medborgarförslag om 
dagverksamheten på 

Kastanjen samt nyttjandet av 
aktivitetsrummen

11

VON 16-76
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Dnr: VON 16-76

Tjänsteskrivelse - Svar på  medborgarförslag  om 
dagverksamheten i Kastanjen samt nyttjande av 
aktivitetsrummen
   

Ärendebeskrivning
Anne-Marie Pettersson har inkommit med ett medborgarförslag till kommunen den 
29 februari 2016.  Medborgarförslaget anmäldes på kommunfullmäktiges 
sammanträde den 25 april 2016 och kommunfullmäktige beslutade att överlämna 
medborgarförslaget till vård- och omsorgsnämnden för besvarande. 
Medborgarförslag handlar om dagverksamheten i Kastanjen samt nyttjande av 
aktivitetsrummen som finns på Kastanjen. Hennes förslag är, för att uppnå en 
ekonomi i balans, att brukare av psykiatri i andra Sydnärkekommuner kan i mån av 
plats och avgift får disponera upplevelserummen och gymnastiksalen. Vidare föreslår 
hon att allmänheten också kan nyttja dessa lokaler mot en avgift på kvällstid.
Förvaltningen har utrett frågan och tagit fram ett svar på medborgarförslaget.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar svar på medborgarförslag och anser därmed 
medborgarförslaget besvarat.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Anneli Carlsson Gordana Sutic
Förvaltningschef Handläggare
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Dnr: VON 16-76

Svar på  medborgarförslag  om dagverksamheten i 
Kastanjen samt nyttjande av aktivitetsrummen
Tack för ditt medborgarförslag. Förslaget ligger helt i linje med kommunens egna 
tankar och framtida planer. 

Förvaltningen har gjort en utredning och utredningen visar att aktivitetsrummen 
används och fyller en viktig funktion för verksamheten och andra individer.

Enligt ditt medborgarförslag föreslår du att verksamheten delvis finansieras genom 
att upplåta aktivitetsrummen till andra kommuner samt erbjuda allmänheten att 
nyttja lokalerna, mot en avgift. Detta ligger också i linje med utredningens slutsats. 

Vård- och omsorgsnämnden har därför gett förvaltningschefen i uppdrag att arbeta 
vidare med förslaget att hyra ut aktivitetsrummen och gymmet.

LEKEBERGS KOMMUN

Henrik Hult
Vård- och omsorgsnämndens ordförande
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Protokoll 2016-04-25

Kommunfullmäktige
Tid Plats
18:30-20:45 Hidinge skola, matsalen  

Ej tjänstgörande ersättare
Leif Göransson (C)
Lena Fagerstedt (KD)
Elin Nilsson (FP)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (FP)

Beslutande ledamöter
Britt Åhsling (M) (ordförande)
Amanda Höjer (C) (vice ordförande)
Jette Bergström (S) (2:e vice ordförande)
Wendla Thorstensson (C)
Astrid Söderquist (C)
Conny Boman (C)
Annica Zetterholm (C)
Liselotte Laurén (C)
Håkan Söderman (M)
John Hägglöf (M)
Jonas Hansen (KD)
Eva Blomqvist (FP)
Pia Frohman (MP)
Kjell Edlund (S)
Anette Bergdahl (S)
Lennart M Pettersson (S)
Lars-Gunnar Forsberg (S)
Michael Larsson (S)
Kenneth Hagström (S)
Mikael Bergdahl (S)
Margareta Carlsson (V)
Gerry Milton (SD)
Stefan Johansson (SD)
Fredrik Steckl (SD)
Ulla Kristina Fintling (C)  ersätter Charlotta 
Englund (C)
Rasmus Larsson (C)  ersätter Kent Runesson (C)
Kerstin Leijonborg (FL)
Eddie Fernberg (M)  ersätter Linnéa Hägglöf (M)
Christina Haraldsson-Pålsson (M)  ersätter Jonas 
Hellberg (M)
Sören Fagerstedt (KD)  ersätter Ulrika 
Ingvarsson (KD)
Mait Edlund (S)  ersätter Gunilla Pihlblad (S)
Ing-Britt Fransson-Karlsson (S)  ersätter Ewonne 
Granberg (S)
Gun-Britt Grimsell (C) (ersättare)  ersätter Peter 
Sahlqvist (C)
Olle Leijonborg (FL)  ersätter Johnolov Ohlsson 
(FL)
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Protokoll 2016-04-25

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Övriga
Birgitta Hultin (Revisor)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Anna Bilock (Ekonomichef)
Henrik Hult (Ordförande vård- och omsorgsnämnden)

Protokollet innehåller paragraferna §40

Ordförande _________________________________________________________________
Britt Åhsling

Justerare _________________________________________________________________
Conny Boman Lars-Gunnar Forsberg

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-04-25

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2016-04-25

Datum för överklagan 2016-04-26 till och med 2016-05-18

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-04-25

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§40 - Anmälan av nytt medborgarförslag - Dagverksamhet i 
Kastanjen, Fjugesta (KS 16-118)
Ärendebeskrivning
Anna-Maria Pettersson, Fjugesta, presenterar i ett medborgarförslag daterat den 29 februari 2016 
två förslag till att finansiera dagverksamheten på Kastanjen i Fjugesta.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till vård- och omsorgsnämnden för besvarande.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Anna-Maria Pettersson föredrog sitt medborgarförslag vid sammanträdet.

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till vård- och omsorgsnämnden för besvarande.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag om dagverksamheten i Kastanjen

Expedieras till 
Vård- och omsorgsnämnden

Anna-Maria Pettersson
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Protokoll 2016-05-17

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Tid Plats
08:00-10:45 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta  

Övriga
Anneli Carlsson (Förvaltningschef VON)
Henrik Westerling (Ställföreträdande förvaltningschef)
Gordana Sutic (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §52

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Gordana Sutic

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2016-05-17

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-05-17

Datum för överklagan 2016-05-18 till och med 2016-06-09

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Protokoll 2016-05-17

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§52 - Svar på medborgarförslag - Medborgarförslag om 
dagverksamheten i Kastanjen samt nyttjandet av 
aktivitetsrummen (VON 16-76)
Ärendebeskrivning
Anne-Marie Pettersson har inkommit med ett medborgarförslag till kommunen den 29 februari 2016. 
Medborgarförslaget anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april 2016 och 
kommunfullmäktige beslutade att överlämna medborgarförslaget till vård- och omsorgsnämnden för 
besvarande. Medborgarförslag handlar om dagverksamheten i Kastanjen samt nyttjande av 
aktivitetsrummen som finns på Kastanjen. Hennes förslag är, för att uppnå en ekonomi i balans, att 
brukare av psykiatri i andra Sydnärkekommuner kan i mån av plats och avgift får disponera 
upplevelserummen och gymnastiksalen. Vidare föreslår hon att allmänheten också kan nyttja dessa 
lokaler mot en avgift på kvällstid. Förvaltningen har utrett frågan och tagit fram ett svar på 
medborgarförslaget.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar svar på medborgarförslag och anser därmed medborgarförslaget 
besvarat.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar svar på medborgarförslag och anser därmed medborgarförslaget 
besvarat.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Svar på  medborgarförslag  om dagverksamheten i Kastanjen samt 

nyttjande av aktivitetsrummen
 Medborgarförslag - Om dagverksamheten i Kastanjen samt nyttjande av aktivitetsrummen
 Svar på  medborgarförslag  om dagverksamheten i Kastanjen samt nyttjande av 

aktivitetsrummen
 Protokollsutdrag KF 2016-04-25 § 40
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Remissvar - Bildande av 
Naturreservatet i 

Vretalundsskogen Lekebergs 
kommun

12

VON 16-69
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Tjänsteskrivelse 2016-05-18 1 (1)

Dnr: VON 16-69

Tjänsteskrivelse - Remissvar bildande av 
Naturreservatet Vretalundsskogen
   

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden har mottagit en remiss gällande bildandet av 
Naturreservatet Vretalundsskogen i Lekebergs kommun. Syftet med bildandet är att 
vårda och bevara värdefull lövrik skog på ädellöv samt säkerställa närnatur med höga 
naturvärden. Området ligger i direkt anslutning till Hidinge skola och används ofta i 
undervisning samt är ett område för rekreation.
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig positiva till bildandet av naturreservat 
Vretalundsskogen.

1 Bakgrund
Områdets höga naturvärden uppmärksammades 2009 i och med en 
naturvärdesinventering. 2014 inventerades området i ett sk. LONA-projekt, den 
lokala naturvårdssatsningen med syfte att skydda naturen och göra den tillgänglig för 
människor. Bidrag för detta söks hos länsstyrelsen. 

2 Slutsats
Sammanfattningsvis ställer sig Vård- och omsorgsnämnden positiva till bildandet av 
naturreservatet Vretalundsskogen i Lekebergs kommun.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden
1. Antar svaret på remissen angående Naturreservat Vretalundsskogen.
2. Överlämnar remissvaret till Sydnärkes Miljöförvaltning.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Anneli Carlsson Gordana Sutic
Förvaltningschef Handläggare
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Dnr: VON 16-69

Remissvar  - Bildande av naturreservatet 
Vretalundsskogen i Lekebergs kommun
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig positiv till bildandet av naturreservatet 
Vretalundsskogen i Lekebergs kommun.

Området som ligger i direkt anslutning till Hidinge skola. Allmänheten samt skolans 
elever ger möjlighet till en fin naturmiljö och rekreation.
Genom bildandet av området till ett naturreservat säkerställs naturvärden och 
värden för det rörliga friluftslivet även för framtida generationer.

Vård- och omsorgsnämnden vill även skicka med att en informationsskylt bör 
placeras i anknytning till parkeringen vid idrottshallen/skolan. 

LEKEBERGS KOMMUN

Henrik Hult
Vård- och omsorgsnämndens ordförande
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Protokoll 2016-05-17

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Tid Plats
08:00-10:45 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta  

Övriga
Anneli Carlsson (Förvaltningschef VON)
Henrik Westerling (Ställföreträdande förvaltningschef)
Gordana Sutic (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §53

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Gordana Sutic

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2016-05-17

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-05-17

Datum för överklagan 2016-05-18 till och med 2016-06-09

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Protokoll 2016-05-17

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§53 - Remisssvar - Bildande av Naturreservatet Vretalundsskogen 
Lekebergs kommun (VON 16-69)
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden har mottagit en remiss gällande bildandet av Naturreservatet 
Vretalundsskogen i Lekebergs kommun. Syftet med bildandet är att vårda och bevara värdefull lövrik 
skog på ädellöv samt säkerställa närnatur med höga naturvärden. Området ligger i direkt anslutning 
till Hidinge skola och används ofta i undervisning samt är ett område för rekreation. Vård- och 
omsorgsnämnden ställer sig positiva till bildandet av naturreservat Vretalundsskogen.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden
1. Antar svaret på remissen angående Naturreservat Vretalundsskogen.
2. Överlämnar remissvaret till Sydnärkes Miljöförvaltning.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden
1. Antar svaret på remissen angående Naturreservat Vretalundsskogen.
2. Överlämnar remissvaret till Sydnärkes Miljöförvaltning.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Remissvar bildande av Naturreservatet Vretalundsskogen
 Remissvar  - Bildande av naturreservatet Vretalundsskogen i Lekebergs kommun
 Remiss gällande bildande av naturreservatet Vretalundsskogen vid Hidinge skola, Lekebergs 

kommun - Beslut och skötselplan
 Remiss gällande bildande av naturreservatet Vretalundsskogen vid Hidinge skola, Lekebergs 

kommun - Följebrev och sändlista
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Ersättare för Medicinskt 
ansvarig sjuksköterska (MAS) 

under semesterperioden

13

VON 16-77
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Tjänsteskrivelse 2016-05-18 1 (1)

Dnr: VON 16-77

Tjänsteskrivelse - Ersättare för Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS)
   

Ärendebeskrivning
Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska det finnas en Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
(MAS), som ansvarar för att de patienter som berörs av kommunens ansvarsområde, 
får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet. 
Det åligger även MAS att göra anmälan om en patient drabbas av eller utsätts för risk 
eller allvarlig skada enlig Lex Maria.
Inom vård och omsorgsförvaltningen är Ulrica Edlund Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska.
Under hennes semesterperiod vecka 25 till och med vecka 28 är enhetschef för 
Hemtjänsten Anna-Karin Gruffman-Arne utsedd till Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska.

Förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden utser Anna-Karin Gruffman-Arne till Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS), vecka 25-28 under semesterperioden 2016.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Anneli Carlsson Ulrica Edlund   
Förvaltningschef Handläggare
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Protokoll 2016-05-17

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Tid Plats
08:00-10:45 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta  

Övriga
Anneli Carlsson (Förvaltningschef VON)
Henrik Westerling (Ställföreträdande förvaltningschef)
Gordana Sutic (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §54

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Gordana Sutic

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2016-05-17

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-05-17

Datum för överklagan 2016-05-18 till och med 2016-06-09

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Protokoll 2016-05-17

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§54 - Ersättare för Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 
under semesterperioden (VON 16-77)
Ärendebeskrivning
Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska det finnas en Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), som 
ansvarar för att de patienter som berörs av kommunens ansvarsområde, får en säker och 
ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet. Det åligger även MAS att göra anmälan om en 
patient drabbas av eller utsätts för risk eller allvarlig skada enlig Lex Maria. Inom vård och 
omsorgsförvaltningen är Ulrica Edlund Medicinskt ansvarig sjuksköterska. Under hennes 
semesterperiod vecka 25 till och med vecka 28 är enhetschef för Hemtjänsten Anna-Karin Gruffman-
Arne utsedd till Medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden utser Anna-Karin Gruffman-Arne till Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
(MAS), vecka 25-28 under semesterperioden 2016.

Beslut
Vård och omsorgsnämnden utser Anna-Karin Gruffman-Arne till Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
(MAS), vecka 25-28 under semesterperioden 2016.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ersättare för Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
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Rapportering av ej verkställda 
beslut enligt SoL och LSS till 

IVO, kvartal 1 2016

14

VON 16-7
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Tjänsteskrivelse 2016-04-07 1 (1)

Dnr: VON 16-7

Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut 
enligt SoL och LSS till IVO, kvartal 1, 2016
   

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda 
beslut enligt 4 kap 1 § gällande SoL och LSS till IVO (Inspektionen för vård och 
omsorg). Rapporteringen gäller såväl nya beslut som ej verkställts samt kvarstående 
beslut från tidigare kvartal.

För kvartal 1, 2016 finns 3 ej verkställda beslut att rapportera in till IVO.
1 ej verkställda beslut inom SoL, ÄO Äldreomsorg.
2 ej verkställda beslut inom LSS, OF Omsorger om personer med 
funktionsnedsättning.

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas även till revisorer och 
kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden 
1. Godkänner redovisningen av ej verkställda beslut. 
2. Rapporterar in tre ej verkställda beslut för kvartal 1 2016 till (IVO) Inspektionen för 
vård och omsorg.
3. Vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Anneli Carlsson Kerstin Johansson  
Förvaltningschef Handläggare

Page 220 of 223



Protokoll 2016-05-17

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Tid Plats
08:00-10:45 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta  

Övriga
Anneli Carlsson (Förvaltningschef VON)
Henrik Westerling (Ställföreträdande förvaltningschef)
Gordana Sutic (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §55

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Gordana Sutic

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2016-05-17

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-05-17

Datum för överklagan 2016-05-18 till och med 2016-06-09

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Protokoll 2016-05-17

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§55 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till 
IVO, kvartal 1 2016 (VON 16-7)
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 
§ gällande SoL och LSS till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Rapporteringen gäller såväl nya 
beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal. För kvartal 1, 2016 finns 3 ej 
verkställda beslut att rapportera in till IVO. 1 ej verkställda beslut inom SoL, ÄO Äldreomsorg. 2 ej 
verkställda beslut inom LSS, OF Omsorger om personer med funktionsnedsättning. Rapporteringen 
av ej verkställda beslut redovisas även till revisorer och kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden
1. Godkänner redovisningen av ej verkställda beslut.
2. Rapporterar in tre ej verkställda beslut för kvartal 1 2016 till (IVO) Inspektionen för vård och 
omsorg.
3. Vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden
1. Godkänner redovisningen av ej verkställda beslut.
2. Rapporterar in tre ej verkställda beslut för kvartal 1 2016 till (IVO) Inspektionen för vård och 
omsorg.
3. Vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO, kvartal 1, 

2016
 Borttagen på grund av Sekr.
 Borttagen på grund av Sekr.
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