
Kallelse 2017-04-03

Socialnämnden
Tid Plats
13:45-17:00 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7 i Fjugesta

Övriga
Anneli Carlsson, Förvaltningschef VON
Anna Gunnarsson, Projektledare
Sandra Magnusson, Ekonom
Nancy Ganic Murtic, Verksamhetsutvecklare
Patrik Germer, Alkoholhandläggare
Gordana Sutic, Utredningssekreterare

För att öka tillgängligheten vid kommunala arrangemang uppmanar Lekebergs kommun alla 
deltagare att undvika parfym-, rakvatten – och röklukt så att så många som möjligt ska kunna 

delta.
Inomhusmiljön i kommunens verksamhetslokaler ska, så långt det är möjligt, vara fri från starka 

dofter.

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

Beslutande ledamöter
Henrik Hult (C), ordförande
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)
Gerry Milton (SD)
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Kallelse 2017-04-03

1 – Val av protokolljusterare, tid och plats Föredragande  

Ärendebeskrivning
Förslag den 4 april 2017 kl 13.30, sekreterares tjänsterum, Kommunhuset, Bangatan 7 i Fjugesta.
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Kallelse 2017-04-03

2 – Förvaltningschef informerar Föredragande Anneli Carlsson 

Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Anneli Carlsson informerar om aktuella och pågående händelser inom 
socialförvaltningen.
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Kallelse 2017-04-03

3 – Informationsärende - Återkoppling 
avseende finansiering av nationell 
stödfunktion på SKL till stöd för 
utvecklingen av en mer kunskapsbaserad 
socialtjänst 
(VON 16-101)

Föredragande Nancy Ganic Murtic 

Ärendebeskrivning
Socialnämnden antog tidigare rekommendation från SKL om finansiering av stöd för nationell 
stödfunktion utveckling av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst. Här kommer 
en återkoppling från SKL i frågan.

Beslutsunderlag
 Återkoppling avseende Finansiering av nationell stödfunktion på SKL till stöd för 

utvecklingen av en mer kunskapsbaserad socialtjänst
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Kallelse 2017-04-03

4 – Informationsärende - Nationella 
riktlinjer för vård och omsorg vid 
demenssjukdom 
(SON 17-130)

Föredragande Anna Gunnarsson 

Ärendebeskrivning
Information om nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.

Beslutsunderlag
 Socialstyrelsen - Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom
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Kallelse 2017-04-03

6 – Ekonomisk uppföljning februari 2017 
(SON 17-99)

Föredragande Sandra Magnusson 

Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har upprättat ekonomisk uppföljning per sista februari för Socialnämnden. 
Utfallet tom 28 februari visar ett överskott på 1 545 tkr vilket motsvarar en förbrukning på 15,6 % 
av budgeten för innevarande period. Riktvärdet för perioden är 17 % i förbrukning av budgeten. 
Nämnas bör att budget för nya gruppboendet och ny platser på Oxelgården är periodiserad över 
hela året och motsvarar 640 tkr för perioden. När budgeten räknas bort är förbrukningen istället 
16,1 %.

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner ekonomisk uppföljning per sista februari 2017.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Socialnämnden godkänner ekonomisk uppföljning per sista februari 2017.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ekonomisk uppföljning februari 2017
 Ekonomisk uppföljning februari 2017
 §61 SONAU Ekonomisk uppföljning februari 2017
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Kallelse 2017-04-03

7 – Ersättningsnivå 2017 för utförd 
hemtjänst i samband med införande av LOV 
(SON 17-103)

Föredragande Sandra Magnusson 

Ärendebeskrivning
1 september 2014 infördes LOV Lagen om valfrihet i Hemtjänsten och ersättningsnivå för utförd 
timma beslutades enligt Dnr: VON 14-61 § 47. Ersättningsnivån ska årligen justeras om kommunens 
kostnader förändras. Ersättningsnivåerna har ändrats med 2,5 % ökning för löner som är den 
förväntade löneökningen för 2017 samt 3,5 % ökning för lokalkostnader vilket motsvarar 
kommunens ökning i hyreskostnader för 2017.

Förslag till beslut
Socialnämnden fastställer den föreslagna ersättningsnivån för utförd hemtjänst enligt bilaga, att 
börja gälla ifrån 1 april 2017.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Socialnämnden fastställer den föreslagna ersättningsnivån för utförd hemtjänst enligt bilaga, att 
börja gälla ifrån 1 april 2017.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ersättningsnivå för utförd hemtjänst
 Ersättningsförslag  LOV 2017
 §62 SONAU Ersättningsnivå 2017 för utförd hemtjänst i samband med införande av LOV
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Kallelse 2017-04-03

8 – Beslutsattestanter för Socialnämnden 
2017 
(SON 17-102)

Föredragande Sandra Magnusson 

Ärendebeskrivning
Enligt antaget attestreglemente ska varje nämnd/styrelse besluta om att upprätta en förteckning 
över utsedda beslutsattestanter och ersättare inför varje nytt år.

Förslag till beslut
Socialnämnden antar beslutsattestanter och ersättare för Socialnämndens verksamheter 2017.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Socialnämnden antar beslutsattestanter och ersättare för Socialnämndens verksamheter 2017.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Beslutsattestanter för socialnämnden 2017
 Beslutsattestanter 2017 - SON
 §63 SONAU Beslutsattestanter för Socialnämnden 2017
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Kallelse 2017-04-03

9 – Delegationsordning för Socialnämnden 
2017 
(VON 16-181)

Föredragande Nancy Ganic Murtic 

Ärendebeskrivning
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 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. Delegationsordningen är ett levande dokument som granskas minst en gång per år och vid 
behov revideras. Anledningen till revidering kan vara ändringar i lagstiftning, praxis samt 
organisatoriska justeringar. I förevarande fall, således inför årets revidering, handlar det om en 
förenkling av handläggningen av vissa ärenden samt en strävan efter en enhetlighet i kommunens 
olika nämnder/styrelser. Därtill har vissa tillägg gällande handläggningen av ärenden rörande 
alkoholtillstånd lagts till. Inför 2017-års revidering har delegationsordningen skickats ut på remiss 
till samtliga enhetschefer inom Socialförvaltningen, IFO och alkoholhandläggare Patrik Germer.

Förslag till beslut
Socialnämnden antar delegationsordningen för Socialnämnden 2017.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Socialnämnden antar delegationsordningen för Socialnämnden 2017.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Revidering av delegationsordning för Socialnämnden 2017
 Delegationsordning Socialnämnden 2017
 §64 SONAU Delegationsordning  för Socialnämnden 2017
 Delegationsordning (Färdigt utkast)
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Kallelse 2017-04-03

10 – Rekommendation från SKL i syfte att 
stärka utveckling och kvalitet på särskilda 
boenden för äldre nattetid 
(SON 17-44)

Föredragande Nancy Ganic Murtic 

Ärendebeskrivning
2017-01-20 skickades en rekommendation rörande kvalitet i särskilt boende ut från Sveriges 
kommuner och landsting (SKL). I meddelandet tillråder SKL alla 290 kommuner att fatta beslut att 
anta rekommendationen som syftar till att stärka utvecklig och kvalitet på särskilda boenden för 
äldre nattetid. Sveriges socialchefer, FAMNA och Vårdföretagarna, tagit fram den här 
rekommendationen i syfte att ytterligare stötta kommunerna i deras arbete med ökad kvalitet inom 
detta område. Särskilt fokus kommer att vara i förnyelse- och förbättringsarbetet.

Förslag till beslut
Socialnämnden antar SKL:s rekommendation i syfte att stärka utveckling och kvalitet på särskilda 
boenden för äldre nattetid.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Socialnämnden antar SKL:s rekommendation i syfte att stärka utveckling och kvalitet på särskilda 
boenden för äldre nattetid.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rekommendation i syfte att stärka utveckling och kvalitet på SÄBO för 

äldre nattetid
 VB: Rekommendation från SKL att stärka utveckling och kvalitet på särskilda boenden för 

äldre nattetid (1/2)
 VB: Rekommendation från SKL att stärka utveckling och kvalitet på särskilda boenden för 

äldre nattetid (2/2)
 §65 SONAU Rekommendationen från SKL i syfte att stärka utveckling och kvalitet på 

särskilda boenden för äldre nattetid
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Kallelse 2017-04-03

11 – Intern kontrollplan för Socialnämnden 
2017 
(VON 16-180)

Föredragande Anneli Carlsson 

Ärendebeskrivning
Enligt Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna varje år anta en 
särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen inom sin verksamhet. Nämndernas ansvar för 
den interna kontrollen anges i kommunallagen 6:7. Det är alltid respektive nämnd som har det 
yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. I detta ansvar ligger att utifrån principerna 
för den interna kontrollen i kommunen vid behov utfärda regler och anvisningar för den egna 
interna kontrollens organisation, utformning och funktion. Det är viktigt att detta dokumenteras 
och antas av nämnd. Kontrollplanerna ska antas i samband med beslut om MER-plan och innehålla. 
•Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp. •Omfattningen på uppföljningen 
(frekvensen). •Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen. •Till vem uppföljningen ska 
rapporteras. •När rapportering ska ske. •Genomförd riskbedömning.

Förslag till beslut
Socialnämnden antar intern kontrollplan 2017 för Socialnämnden.

Arbetsutskottets beslut
Ärendet överlämnas till nämnden för beslut.
 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Socialnämndens intern kontrollplan 2017
 Socialnamndens intern kontrollplan för 2017
 §66 SONAU Intern kontrollplan för Socialnämnden 2017
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Kallelse 2017-04-03

12 – Patientsäkerhetsberättelse 2016 för 
Lekebergs kommun 
(SON 17-3)

Föredragande Anneli Carlsson 

Ärendebeskrivning
Patientsäkerhetsberättelse ska upprättas senast 1 mars varje år. I patientsäkerhetsberättelsen ska 
framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under förgående kalenderår, vilka åtgärder som 
vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som uppnåtts. Patientsäkerhetsberättelsen 
är upprättad av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS/MAR).

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelsen för Lekebergs kommun 2016.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Socialnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelsen för Lekebergs kommun 2016.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Patientsäkerhetsberättelse 2016
 Patientsäkerhetsberättelse 2016 för Lekebergs kommun
 §67 SONAU Patientsäkerhetsberättelse 2016 för Lekebergs kommun
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Kallelse 2017-04-03

13 – Redovisning av verksamhet med 
personligt ombud inom Sydnärke 
verksamhetsår 2016 
(SON 17-101)

Föredragande Anneli Carlsson 

Ärendebeskrivning
Personligt ombud har funnits i Sydnärke sedan 2001. Verksamheten har två heltidstjänster som 
verkar i Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg. Verksamheten finansieras med statsbidrag 
från Länsstyrelsen i Örebro Län. Den gemensamma ansökan för Sydnärke gällande medel från 
länsstyrelsen görs av Kumla kommun. Socialförvaltningen i Kumla har sammanställt en redovisning 
av verksamhet med personligt ombud för verksamhetsåret 2016. Redovisningen är inskickad till 
Länsstyrelsen i Örebro län. Länsstyrelsen behöver ha in underlag för att kunna fatta beslut om 
fortsatt statsbidrag. Fördelningen av ärenden PO verksamheten har under 2016 varit enligt 
följande: Askersund 7 Hallsberg 7 Kumla 15 Laxå 3 Lekeberg 3

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av verksamhet med personligt ombud inom Sydnärke 
verksamhetsår 2016.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av verksamhet med personligt ombud inom Sydnärke 
verksamhetsår 2016.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2016, 

Sydnärkekommunerna
 Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2016
 §68 SONAU Redovisning av verksamhet med personligt ombud inom Sydnärke 

verksamhetsår 2016
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Kallelse 2017-04-03

14 – Verksamhetsbeskrivning och 
ekonomisk redovisning för 
alkoholhandläggningen i Sydnärke 2016 
(SON 17-42)

Föredragande Patrik Germer 

Ärendebeskrivning
För att kunna fullgöra uppgifter i enlighet med alkohollagen har Sydnärkekommunerna Askersund 
Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg gemensamt tillsatt en alkoholhandläggare som verkar över alla 
fem kommunerna. Till största delen består arbetet av handläggning av ansökningar och 
serveringstillstånd av skiljda slag samt andra kontakter med tillståndshavare. Alkoholhandläggaren 
ansvarar också för tillsyn av försäljning av folköl och tobak samt kontroll av detaljhandel av 
recepfria läkemedel. Alkoholhandläggaren har inkommit med en verksamhetsbeskrivning och 
ekonomisk redovisning för Alkoholhandläggningen i Sydnärke 2016

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner verksamhetsbeskrivning och ekonomisk redovisning för 
Alkoholhandläggningen i Sydnärke 2016.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Socialnämnden godkänner verksamhetsbeskrivning och ekonomisk redovisning för 
Alkoholhandläggningen i Sydnärke 2016.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Verksamhetsbeskrivning och ekonomisk redovisning för 

alkoholhandläggningen i Sydnärke 2016
 Verksamhetsbeskrivning och ekonomisk redovisning för alkoholhandläggningen i Sydnärke 

2016
 §69 SONAU Verksamhetsbeskrivning och ekonomisk redovisning för alkoholhandläggningen 

i Sydnärke 2016
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Kallelse 2017-04-03

15 – Ansökan om permanent 
serveringstillstånd att servera 
alkoholdrycker enligt alkohollagens 8 kap 
2§, Restaurang Lannalodge, Lanna 
(SON 17-106)

Föredragande Patrik Germer 

Ärendebeskrivning
J&M Eventgroup AB söker permanent serveringstillstånd för servering i Lannalodges och 
serveringsytor på och vid golfbanan, vilka är de lokaler som tidigare tillståndshavare haft insynade. 
Restaurangverksamhet med serveringstillstånd har funnits i flera år på golfrestaurangen i Lanna. 
Sökt serveringstid är kl 11.00-02.00 alla dagar. Sedvanlig prövning av sökandes och lokalernas 
lämplighet enligt alkohollagen 8 kap 2 § respektive 8 kap 14-17 §§, har gjorts. Beslutsunderlag för 
ansökan alkoholhandläggares Patrik Germers utredning daterad 2017-03-20 dnr 2017/SAN011.

Förslag till beslut
Socialnämnden
1. Meddelar J&M Eventgroup AB permanent serveringstillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen i 
enlighet med ansökan för serveringsstället Lannalodge i Lanna.
2. Att serveringstiden ska vara kl 11.00 till 02.00 alla dagar.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Socialnämnden
1. Meddelar J&M Eventgroup AB permanent serveringstillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen i 
enlighet med ansökan för serveringsstället Lannalodge i Lanna.
2. Att serveringstiden ska vara kl 11.00 till 02.00 alla dagar.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ansökan om permanent serveringstillstånd att servera alkoholdrycker 

enligt alkohollagens 8 kap.2§, Restaurang Lannalodge Lanna
 Utredning avseende ansökan om permanent serveringstillstånd att servera alkoholdrycker 

enligt alkohollagen 8 kap 2 §, Lannalodge
 §70 SONAU  Ansökan om permanent serveringstillstånd att servera alkoholdrycker enligt 

alkohollagens 8 kap.2§, Restaurang Lannalodge, Lanna
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Kallelse 2017-04-03

16 – Omorganisation inom IFO-enheten 
samt prioriteringar inom 
biståndshandläggningen 
(VON 16-261)

Föredragande Anneli Carlsson 

Ärendebeskrivning
En omorganisation inom IFO, där en biståndshandläggartjänst konverterades till en 
handläggartjänst inom vuxen försörjningsstöd och missbruk beslutades den 3 januari 2017. I MBL-
förhandling den 12 december 2016 begärde SRR att en riskbedömning skulle göras, vilket skedde. 
Den första risken är att det skulle ske brister i beslut och åtgärden var att tydligt prioritera vad som 
ska göras. Omorganisationen verkställdes i och med att en handläggare gick på föräldraledighet och 
därefter har uppföljningar inte hunnit göras i tid. I och med besparingskrav behöver politiskt beslut 
fattas om nivån på bistånd och därmed behöver riktlinjerna ses över, vilket bedöms kunna ske efter 
att ny chef tillträtt och föredras för nämnden i september 2017.

Förslag till beslut
Socialnämnden
1. Beslutar att föreslagna prioriteringar inom biståndshandläggningen godkänns i avvaktan på nya 
riktlinjer.
2. Lägger informationen om omorganisation inom IFO-enheten till handlingarna.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Socialnämnden
1. Beslutar att föreslagna prioriteringar inom biståndshandläggningen godkänns i avvaktan på nya 
riktlinjer.
2. Lägger informationen om omorganisation inom IFO-enheten till handlingarna.
 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Omorganisation inom IFO-enheten samt prioriteringar inom 

biståndshandläggning
 Prioriteringar inom biståndshandläggningen
 Beslut om ny organisation av individ- och familjeomsorgen
 Lekeberg - IFO-organisation
 Riskbedömning av omorganisation
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Kallelse 2017-04-03

17 – Delegering till arbetsutskottet att 
besluta i alla frågor gällande 
upphandlingen av HVB/Stödboende 
(SON 17-136)

Föredragande Anneli Carlsson 

Ärendebeskrivning
2016-09-12 sades samtliga avtal om boende för ensamkommande flyktingbarn upp, vilket innebär 
att samtliga avtal upphör att gälla från och med 2017-07-01, förutom ett avtal med Global Care som 
upphör att gälla från och med 2017-04-01 (Se vidare protokoll VON AU 2016-09-12 § 110 och § 
112). I februari började dessa avtal ses över och förvaltningen konstaterade att en upphandling är 
aktuell, då det rör sig om belopp som överstiger tröskelvärdet. Eftersom upphandlingskompetens 
saknades inom Lekebergs kommun kontaktades upphandlingsenheten i Örebro och ett 
uppstartsmöte hölls 2017-03-10. Vid det mötet diskuterades behovet och förfrågningsunderlaget. 
Arbetet med upphandlingen är i full gång och enligt den tidsplan som presenterats kommer 
upphandlingen att vara färdig innan nämndmötet i maj 2017. Arbetsutskottet förlängde 
uppsägningstiden för samtliga avtal till och med 2017-08-31 se protokoll SON AU 2017-03-27 § 72.

Förslag till beslut
Socialnämnden delegerar till arbetsutskottet att besluta i alla frågor gällande upphandlingen av 
HVB/Stödboende

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Delegering till arbetsutskottet att besluta i alla frågor gällande 

upphandlingen av HVB/Stödboende
 Avtal - Förlängning av avtal (påskrivna)
 §72 SONAU Förlängning av uppsägningstiden för samtliga avtal med nuvarande 

leverantörer Global Care Laxå Mullhyttan AB, Villa Hasselfors och HVB Innovation AB
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Kallelse 2017-04-03

18 – Ändring av sammanträdesdag för 
Socialnämnden i maj 
(VON 16-176)

Föredragande Anneli Carlsson 

Ärendebeskrivning
Socialnämnden flyttar sammanträdet från måndagen den 15 maj till tisdagen den 23 maj.

Förslag till beslut
Socialnämnden flyttar sammanträdet från måndagen den 15 maj till tisdagen den 23 maj.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ändring av sammanträdesdag för Socialnämnden i maj
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Kallelse 2017-04-03

19 – Redovisning av ärenden inom Lex 
Sarah/Lex Maria april 2017 
(SON 17-128)

Föredragande Nancy Ganic Murtic 

Ärendebeskrivning
Redovisning av ärenden inom Lex Sarah/Lex Maria april 2017.

Förslag till beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Redovisning av pågående ärenden inom Lex Sarah/Lex Maria
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Informationsärende - 
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finansiering av nationell 

stödfunktion på SKL till stöd 
för utvecklingen av en mer 
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VON 16-101
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  Vårt dnr: 
16/02966 

 

    

 2017-02-22    

 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se 

Vård och omsorg 

 

Kommunstyrelserna  

Kopia: Socialchefer eller motsvarande i 

respektive kommun 

  

Återkoppling avseende: Finansiering av nationell 
stödfunktion på SKL till stöd för utvecklingen av en 
mer kunskapsbaserad socialtjänst 

SKLs rekommendation till kommunerna 

SKL:s styrelse rekommenderade i juni 2016 kommunerna att finansiera det fortsatta 

arbetet med stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad socialtjänst. Styrelsen 

tog tydligt ställning till att denna finansieringsform i nuläget är den enda 

finansieringsmöjligheten. SKL vill även förtydliga att förfrågan om finansiering 

endast gäller för 2017-2018, detta för att möjliggöra en fortsättning och säkerställa att 

det påbörjade arbetet kan bidra till kunskapsutvecklingen.  

Under 2017-2018 kommer SKL tillsammans med medlemmarna att ta fram en plan 

för hur denna typ av nationella aktiviteter kan finansieras efter 2018. 

Kommunernas ställningstagande 

Enligt rekommendationen skulle kommunerna meddela sitt ställningstagande till SKL 

senast den 30 september. Denna svarstid förlängdes senare till den 31 oktober. Vid 

dagens datum har 87 procent av kommunerna (253) meddelat SKL sitt 

ställningstagande. SKL fortsätter kontakta de kommuner som inte meddelat sitt svar. 

Av de 253 kommuner som har svarat har 209 (72 procent) ställt sig bakom 

rekommendationen medan 44 kommuner (15 procent) har meddelat att de inte vill 

bidra till denna finansiering. 

Detta innebär att drygt 2,6 miljoner kronor av de önskade 3,4 är säkrade för 

verksamhet under 2017 respektive 2018. 

SKL:s beslut utifrån kommunernas ställningstagande 

SKL har beslutat följande utifrån ovanstående ställningstagande: 

 Antalet kommuner och andelen resurser som står till förfogande är tillräckligt 

för att SKL ska fortsätta arbetet under 2017 och 2018. 

 De kommuner som bidrar till finansiering kommer att ingå i det fortsatta 

utvecklingsarbetet. Övriga kommuner får stå utanför men har möjlighet att 

närsomhelst ändra sitt ställningstagande om de beslutar att de vill delta.  
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SKL kommer att fakturera de kommuner som beslutat att bidra till 

finansieringen  

Målet är att SKL i mars/april kommer att fakturera de kommuner som tackat ja till att 

medverka i utvecklingsarbetet och till finansieringen. 

Vi kommer att kontakta de som meddelat SKL er kommuns ställningstagande och be 

dem om hjälp så att vi skickar fakturan till rätt mottagare i er organisation. 

I flertalet kommuner har frågan om rekommendationen hanterats inom 

socialförvaltningen varför denna återkoppling sänds även till cheferna för dessa 

förvaltningar.  

För mer information om rekommendationen 

För vidare information om rekommendationen och den kommande processen, 

vänligen kontakta Anna Lilja Qvarlander, 08-452 77 48 eller 

anna.lilja.qvarlander@skl.se 

  

Vänliga hälsningar, 

 

Hans Karlsson 

Direktör  

Sveriges Kommuner och Landsting 

Avdelningen för vård och omsorg 
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Informationsärende - 
Nationella riktlinjer för vård 

och omsorg vid 
demenssjukdom

4

SON 17-130
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Rubrik:
Century Gothic,

bold 26pt

Nationella riktlinjer
för vård och omsorg vid demenssjukdom

Remissversion publicerad 23 november 2016
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Övergripande tidsplanÖvergripande tidsplan

Publicering av
Remissversionen

Påbörja implementering

Nationellt
seminarium

Arbete med datainsamling
 och målnivåer

Vetenskapligt 
underlag

 - sökning, granskning  
och prioritering

Publicering 
slutversion NR

Publicering
utvärdering

Regionala seminarier

Spridning av riktlinjer 
och resultaten av 
utvärderingen

HöstenHö 10 feb 201723 nov 2016 vår/sommar 2017

höst 2017 vår 2018vår/sommar 2017
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Rubrik:
Century Gothic,

bold 26pt

En viktig utgångspunkt för arbetet med de 
reviderade riktlinjerna 2016 har varit:

Nationell utvärdering – Vård och omsorg vid 
demenssjukdom 2014
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Punktlista nivå 1:
Century Gothic,

normal 19pt
Nivå 2:

Century Gothic 
normal 19pt

Rubrik:
Century Gothic,

bold 33pt

Övergripande resultat från utvärderingen 2014

2017-03-16 4

• Riktlinjerna har fått ett stort genomslag – särskilt i 
kommunerna

• Styrningen har förbättrats, t.ex. genom 
vårdprogram och andra riktlinjer

• Omfattande utbildningsinsatser har genomförts
• Personcentrad omvårdnad har blivit ett etablerat 

begrepp

• Men det finns stora skillnader och behov av fortsatt 
utveckling!
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Punktlista nivå 1:
Century Gothic,

bold 26pt
Nivå 2:

Century Gothic 
normal 19pt

Rubrik:
Century Gothic,

bold 33pt

Riktlinjernas målgrupper 2016

2017-03-16 5

De som prioriterar, styr och planerar verksamheten

• Politiker och beslutande tjänstemän inom hälso- och sjukvård 
och socialtjänst, nationellt, regionalt och lokalt.

• Verksamhetsansvariga och verksamhetsutvecklare inom 
hälso- och sjukvård och socialtjänst. 
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Nationella riktlinjer för vård och omsorg 
vid demenssjukdom
De reviderade demensriktlinjerna 2016 har 

fokuserats på frågeställningar där behovet av 

nationell vägledning bedömts som störst.

• Praxisskillnader (ex. regionala, kön, socioekonomi).
• Kontroversiellt område (exempelvis behandling som 

professionen har olika uppfattning om).
• Etiskt dilemma (till exempel riskfyllda behandlingar, 

utsatta grupper).
• Höga kostnader och tveksamhet om nytta.
• Behov av utmönstring av skadliga eller ineffektiva 

metoder

  En mer avgränsad riktlinje.
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Rubrik:
Century Gothic,

bold 26pt

Avgränsningsarbetet 2014-2015
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

2017-03-16 8

Tidigare 
riktlinje, 
157 rader

Utskick till
referensgrupp

Utskick till 
bredare grupp

Workshop med 
referensgrupp

Utgår

Tillkommer 
Ny riktlinje, 
ca 75 rader

Samråd med 
brukarföreningar Vägledning?

Plockas bort

Uppdateras

Projektledning 
tar beslut

Avgränsningsprocess för demensriktlinjerna

Denna revidering har tagit utgångspunkt i de 
nationella riktlinjerna från 2010
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Vägen till rekommendationerna

Formulera 
frågeställning
Tillstånds-
och åtgärdspar

Samla bästa 
tillgängliga 
kunskap
Systematiska 
översikter
Enskilda studier
Hälsoekonomiskt 
underlag
Beprövad 
erfarenhet

Prioritera
Vetenskapligt 
underlag 
Tillståndets 
svårighetsgrad
Kostnadseffektivitet
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Punktlista nivå 1:
Century Gothic,

normal 19pt
Nivå 2:

Century Gothic 
normal 19pt

Rubrik:
Century Gothic,

bold 33pt

157 TÅ-par år 2010 har blivit 73 år 2016

2017-03-16 10

2010
(157 st TÅ-

par)

2016
(73 st TÅ-par)

Blodprov 8 0

Läkemedel och kostillskott 37 23

Schizofreni och demens 2 0

Palliativ vård 2 0

Mat och munhälsa 9 2

Urinproblematik 7 1

Förstoppning 6 1

Fysisk aktivitet 5 1

Varför blev det en halvering av TÅ-par?
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Punktlista nivå 1:
Century Gothic,

normal 19pt
Nivå 2:

Century Gothic 
normal 19pt

Rubrik:
Century Gothic,

bold 33pt

Vilka konsekvenser får det när ett TÅ-par 
som ingick 2010 inte ingår i riktlinjerna 2016? 

2017-03-16 11

De reviderade demensriktlinjerna ska endast fokusera 
på frågeställningar där behovet av nationell vägledning 
är som störst

En mer avgränsad riktlinje

• Att ett TÅ-par ingick i riktlinjerna 2010 men inte 2016 
betyder inte att åtgärden ska utfasas!!!!

• I de fall där en åtgärd ska utfasas från hälso-och 
sjukvården eller socialtjänsten ger Socialstyrelsen 
rekommendationen icke-göra.
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Punktlista nivå 1:
Century Gothic,

normal 19pt
Nivå 2:

Century Gothic 
normal 19pt

Rubrik:
Century Gothic,

bold 33pt

TÅ-par som bordlades i remissversionen av riktlinjerna men 
som planeras att  ingå i slutversionen som publiceras 2017 

2017-03-16 12

Utvidgad demensutredning
-Lumbalpunktion och analys av biomarkörer
 

Läkemedel
-SSRI och mirtrazapin för personer med demenssjukdom och 
depression.
-Atypiska neuroleptika för personer med 
demenssjukdom och BPSD eller psykos.
-Memantin som tillägg till kolinesterashämmare för personer 
med demenssjukdom och BPSD.
 -Memantin vid mild till måttlig Alzheimers sjukdom. 
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Punktlista nivå 1:
Century Gothic,

bold 19pt
Nivå 2:

Century Gothic 
normal 19pt

Rubrik:
Century Gothic,

bold 33pt

Vad är demenssjukdom?

2017-03-16 13

• Alzheimers sjukdom
• Vaskulär demens
• Lewykroppsdemens
• Frontotemporal demenssjukdom

Arbetsmaterial - får inte distribueras

160 000 personer i Sverige
24 000 nyinsjuknar varje år

Ca 8 % av alla över 65 år i Sverige har en demenssjukdom.
Nästan 50 % av alla över 90 år har en demenssjukdom.
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Punktlista nivå 1:
Century Gothic,

bold 19pt
Nivå 2:

Century Gothic 
normal 19pt

Rubrik:
Century Gothic,

bold 33pt

Stadieindelning vid demenssjukdom

2017-03-16 14

Diagnosticerad demenssjukdom
• Mild demenssjukdom
• Måttlig demenssjukdom
• Svår demenssjukdom

Arbetsmaterial - får inte distribueras

Tidiga stadier (innan demensdiagnos)
• Lindrig kognitiv störning
• Alzheimers sjukdom, lindrig kognitiv störning
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Rubrik:
Century Gothic,

bold 26pt Centrala rekommendationer/ekonomiska 
och organisatoriska konsekvenser
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Personcentrerad vård och omsorg

Personcentrerad vård och omsorg är centralt inom vården 
och omsorgen av personer med demenssjukdom. Detta 
förhållningssätt innebär att personen med demenssjukdom 
sätts i fokus, inte diagnosen. 

• För att kunna erbjuda en personcentrerad god vård och 
omsorg och även för att kunna förstå och bearbeta 
utmaningar i möten med personer med demenssjukdom, 
behöver vård- och omsorgspersonal utbildning, träning 
och handledning inom området. 

16
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Rubrik:
Century Gothic,

bold 26pt

Basal demensutredning
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Basal demensutredning

Den basala utredningen syftar till att fastställa:

• om personen har en kognitiv svikt och om den beror på 
en demenssjukdom eller om annan sjukdom orsakar 
eller bidrar till den kognitiva svikten

• vilka personer som är i behov av en fortsatt utvidgad 
utredning 

• vilka funktionsnedsättningar som demenssjukdomen 
medför och vad man kan göra för att minimera eller 
kompensera för dessa.

18
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Rubrik:
Century Gothic,

bold 33pt

Många ofullständiga utredningar i primärvården

2017-03-16 19

Andelen fullständiga 
utredningar har ökat 

Riket 2012: 46 %
Riket 2013: 58 %
Riket 2014: 67 %
Riket 2015: 69 %

SoS Utvärdering 2014
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Rubrik:
Century Gothic,

bold 33pt
Hälften av patienterna får en ospecifik 
diagnos

2017-03-16 20

Andelen Demens 
UNS minskar

Riket 2012: 48 %
Riket 2013: 43 %
Riket 2014: 37 %
Riket 2015: 35 %

SoS Utvärdering 2014
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Punktlista nivå 1:
Century Gothic,

bold 26pt
Nivå 2:

Century Gothic 
normal 19pt

Rubrik:
Century Gothic,

bold 33pt

Basal demensutredning (2016)

2017-03-16 21Arbetsmaterial - får inte distribueras

Rekommendationer
Hälso- och sjukvården bör

• erbjuda intervjuer med anhöriga till personer med misstänkt demenssjukdom som en 
del i den basala demensutredningen (prioritet 1) 

• erbjuda klocktest kombinerat med MMSE-SR som en del i den basala 
demensutredningen till personer med misstänkt demenssjukdom (prioritet 2) 

• erbjuda the Rowland universal dementia assessment scale (RUDAS) som en del i 
den basala demensutredningen till personer med misstänkt demenssjukdom och 
annat modersmål än svenska eller annan kulturell bakgrund (prioritet 2) 

• erbjuda en strukturerad utredning av funktions- och aktivitetsförmågan som en del i 
den basala utredningen till personer med misstänkt demenssjukdom (prioritet 2) 

• erbjuda datortomografi som en del i den basala demensutredningen till personer med 
misstänkt demenssjukdom (prioritet 2).

Hälso- och sjukvården kan

• erbjuda the Montreal Cognitive Assessment (MoCA) som en del i den basala 
demensutredningen till personer med misstänkt demenssjukdom (prioritet 5). 
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Punktlista nivå 1:
Century Gothic,

bold 26pt
Nivå 2:

Century Gothic 
normal 19pt

Rubrik:
Century Gothic,

bold 33pt

Basal demensutredning
Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

2017-03-16 22

Kort sikt Lång sikt

Skattad 
kostnad 1:a 
året
Miljoner kronor

Landsting och regioner > 33

Kommuner –
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Rubrik:
Century Gothic,

bold 26pt

Utvidgad demensutredning
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Punktlista nivå 1:
Century Gothic,

normal 19pt
Nivå 2:

Century Gothic 
normal 19pt

Rubrik:
Century Gothic,

bold 33pt

Utvidgad demensutredning

2017-03-16 24

Utvidgad demensutredning används för att fastställa 
diagnos i de fall en basal demensutredning inte varit 
tillräcklig eller då det finns andra komplicerande 
omständigheter
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Punktlista nivå 1:
Century Gothic,

bold 26pt
Nivå 2:

Century Gothic 
normal 19pt

Rubrik:
Century Gothic,

bold 33pt

2017-03-16 25

Utvidgad demensutredning – stora praxisskillnader:
Neuropsykologisk bedömning

SoS Utvärdering 2014
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Rubrik:
Century Gothic,

bold 33pt

Utvidgad demensutredning – stora praxisskillnader:
Strukturell hjärnavbildning med magnetkamera

2017-03-16 26

SoS Utvärdering 2014
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Punktlista nivå 1:
Century Gothic,

bold 26pt
Nivå 2:

Century Gothic 
normal 19pt

Rubrik:
Century Gothic,

bold 33pt

Utvidgad demensutredning (2016)

2017-03-16 27Arbetsmaterial - får inte distribueras

Rekommendationer

Hälso- och sjukvården bör

• erbjuda neuropsykologiska test för att bedöma minne, språk, uppmärksamhet och 

exekutiv och spatial förmåga, som en del i den utvidgade demensutredningen, till 

personer med misstänkt demenssjukdom (prioritet 3) 

• erbjuda mätning av dopamintransportsystemet i hjärnan med SPECT, som en del i 

den utvidgade demensutredningen, till personer med misstänkt Lewykroppsdemens 

(prioritet 3).
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Punktlista nivå 1:
Century Gothic,

bold 26pt
Nivå 2:

Century Gothic 
normal 19pt

Rubrik:
Century Gothic,

bold 33pt

Utvidgad demensutredning (2016)

2017-03-16 28

Rekommendationer
Hälso- och sjukvården kan

• erbjuda strukturell magnetresonanstomografi, som en del i den utvidgade demensutredningen, till 

personer med misstänkt demenssjukdom (prioritet 4) 

• erbjuda funktionell FDG-PET, som en del i den utvidgade demensutredningen, till personer 

med misstänkt demenssjukdom (prioritet 4) 

• erbjuda mätningar av regionala blodflödet i hjärnan med SPECT, som en del i den 

utvidgade demensutredningen, till personer med misstänkt demenssjukdom (prioritet 7).

 

Hälso- och sjukvården bör endast inom ramen för forskning och utveckling

• erbjuda mätningar med amyloid-PET, som en del i den utvidgade demensutredningen, till 

personer med misstänkt demenssjukdom (prioritet FoU). 
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Punktlista nivå 1:
Century Gothic,

bold 26pt
Nivå 2:

Century Gothic 
normal 19pt

Rubrik:
Century Gothic,

bold 33pt

Utvidgad demensutredning
Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

2017-03-16 29

Kort sikt Lång sikt

Skattad 
kostnad 1:a 
året
Miljoner kronor

Landsting och regioner -

Kommuner -
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Rubrik:
Century Gothic,

bold 26pt

Uppföljning
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Regelbunden och sammanhållen uppföljning

En regelbunden och strukturerad uppföljning av personer 
med demenssjukdom syftar till att bedöma 
demenssjukdomen, dess konsekvenser och personens 
behov av medicinskt och psykosocialt stöd samt att se till 
att dessa tillgodoses. 

2017-03-16 31
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Punktlista nivå 1:
Century Gothic,

normal 19pt
Nivå 2:

Century Gothic 
normal 19pt

Rubrik:
Century Gothic,

bold 33pt Uppföljning

2017-03-16 32

• Svårt att kartlägga uppföljning eftersom det saknas data
• Intervjuer med primärvårdsläkare visar att det saknas 

rutiner för uppföljning, och att uppföljning inte prioriteras 
p.g.a. tidsbrist

• Även inom specialistvården tycks det finnas brister i 
uppföljningen: bara hälften av de som är yngre än 65 år 
och har utretts inom specialistvården följs upp av 
verksamheten inom 1 ½ år.

SoS Utvärdering 2014
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Punktlista nivå 1:
Century Gothic,

bold 26pt
Nivå 2:

Century Gothic 
normal 19pt

Rubrik:
Century Gothic,

bold 33pt

2017-03-16 33

Regelbunden och sammanhållen uppföljning (2016) 

Arbetsmaterial - får inte distribueras

Rekommendation
Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör

Erbjuda en regelbunden och sammanhållen uppföljning och 
utredning av den demenssjukes situation och behov, inklusive 
medicinsk bedömning, samt vård- och omsorgsinsatser till 
personer med demenssjukdom (prioritet 1). 
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Punktlista nivå 1:
Century Gothic,

bold 26pt
Nivå 2:

Century Gothic 
normal 19pt

Rubrik:
Century Gothic,

bold 33pt

Regelbunden och sammanhållen uppföljning
Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

2017-03-16 34

Kort sikt Lång sikt

Skattad 
kostnad 1:a 
året
Miljoner kronor

Landsting och regioner 41-80

Kommuner 19
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Punktlista nivå 1:
Century Gothic,

bold 26pt
Nivå 2:

Century Gothic 
normal 19pt

Rubrik:
Century Gothic,

bold 33pt
Uppföljning och utvärdering vid BPSD

2017-03-16 35

Vid demenssjukdom kan olika beteendemässiga och 
psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) 
förekomma.

Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att de initiala 
interventionerna vid BPSD bör vara av icke-
farmakologisk art. Generellt innebär det att de första 
åtgärderna bör omfatta en anpassning av omgivande 
miljö och bemötande.
Information från Läkemedelsverket 5:2008
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Punktlista nivå 1:
Century Gothic,

bold 26pt
Nivå 2:

Century Gothic 
normal 19pt

Rubrik:
Century Gothic,

bold 33pt

Uppföljning och utvärdering vid BPSD

2017-03-16 36

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten behöver följa 
upp personer med beteendemässiga och psykiska 
symtom vid demens (BPSD) och utvärdera effekten av 
insatta åtgärder för att lindra symtomen och i möjligaste 
mån kompensera för den funktionsnedsättning som 
demenssjukdomen medför. 
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Punktlista nivå 1:
Century Gothic,

bold 26pt
Nivå 2:

Century Gothic 
normal 19pt

Rubrik:
Century Gothic,

bold 33pt

2017-03-16 37

Uppföljning och utvärdering vid BPSD (2016) 

Arbetsmaterial - får inte distribueras

Rekommendation
Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör

• erbjuda strukturerad uppföljning av beteendemässiga och psykiska 

symtom vid demenssjukdom (BPSD) och utvärdering av insatta 

åtgärder till personer med BPSD (prioritet 1). 
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Punktlista nivå 1:
Century Gothic,

bold 26pt
Nivå 2:

Century Gothic 
normal 19pt

Rubrik:
Century Gothic,

bold 33pt

Uppföljning och utvärdering vid BPSD
Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

2017-03-16 38

Kort sikt Lång sikt

Skattad 
kostnad 1:a 
året
Miljoner kronor

Landsting och regioner
-

Kommuner
-
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Punktlista nivå 1:
Century Gothic,

bold 26pt
Nivå 2:

Century Gothic 
normal 19pt

Rubrik:
Century Gothic,

bold 33pt

Diagnostik av munhälsa och ätproblem

2017-03-16 39

• Munhälsan påverkar det dagliga livet för personen 
med demenssjukdom på många sätt, till exempel 
kan en försämrad munhälsa leda till ett förändrat 
näringsintag. 

• Risken för att utveckla näringsproblem är förhöjd hos 
personer med demenssjukdom. 
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Punktlista nivå 1:
Century Gothic,

bold 26pt
Nivå 2:

Century Gothic 
normal 19pt

Rubrik:
Century Gothic,

bold 33pt
Diagnostik av munhälsa och ätproblem (2016)

2017-03-16 40

Rekommendation
Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör

• erbjuda diagnostik av munhälsa och ätproblem med strukturerade 

bedömningsinstrument till personer med demenssjukdom 

(prioritet 2). 
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Punktlista nivå 1:
Century Gothic,

bold 26pt
Nivå 2:

Century Gothic 
normal 19pt

Rubrik:
Century Gothic,

bold 33pt

Diagnostik av munhälsa och ätproblem
Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

2017-03-16 41

Kort sikt Lång sikt

Skattad 
kostnad 1:a 
året
Miljoner kronor

Landsting och regioner

Kommuner
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Multiprofessionellt teambaserat arbete

Vid en demensutredning och planeringen, samt 
utformningen av olika vård- och omsorgsinsatser för 
personer med demenssjukdom behövs det som regel 
bedömningar och åtgärder från flera yrkesgrupper. 

Vilka som ska delta i det multiprofessionella arbetet kan 
variera över tid. Många gånger är läkare och sjuksköterska 
de första som personen får kontakt med. 

Allt eftersom personens behov av vård och omsorg ökar 
blir det aktuellt med åtgärder från andra professioner

2017-03-16 Arbetsmaterial - får inte distribueras 42
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Punktlista nivå 1:
Century Gothic,

bold 26pt
Nivå 2:

Century Gothic 
normal 19pt

Rubrik:
Century Gothic,

bold 33pt

Multiprofessionellt teambaserat arbete (2016)

2017-03-16 43Arbetsmaterial - får inte distribueras

Rekommendation
Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör

• erbjuda vård och omsorg utifrån ett multiprofessionellt teambaserat 

arbetssätt till personer med demenssjukdom (prioritet 1).

Page 67 of 281



Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Punktlista nivå 1:
Century Gothic,

bold 26pt
Nivå 2:

Century Gothic 
normal 19pt

Rubrik:
Century Gothic,

bold 33pt

Multiprofessionellt teambaserat arbete
Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

2017-03-16 44

Kort sikt Lång sikt

Skattad 
kostnad 1:a 
året
Miljoner kronor

Landsting och regioner -

Kommuner -
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Rubrik:
Century Gothic,

bold 26pt

Stödinsatser
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Särskilt boende

Ett särskilt boende kan tillgodose betydande behov av 
tillsyn och omvårdnad då det inte längre är möjligt att bo 
kvar i det egna hemmet trots hjälp av olika stödinsatser.

Dessa riktlinjer omfattar särskilt boende som är anpassat för 
personer med demenssjukdom och som har

§ inkluderande boendemiljöer 

§ och/eller som är småskaligt.

2017-03-16 46
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Rubrik:
Century Gothic,

bold 33pt

Platser i SÄBO och demensboende

2017-03-16 47

Antalet platser i SÄBO 
fortsätter att minska
2014: cirka 85 000 platser

SoS Utvärdering 2014
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Punktlista nivå 1:
Century Gothic,

bold 26pt
Nivå 2:

Century Gothic 
normal 19pt

Rubrik:
Century Gothic,

bold 33pt

2017-03-16 48Arbetsmaterial - får inte distribueras

Särskilt boende (2016)

Rekommendationer
Socialtjänsten bör

• erbjuda särskilt boende anpassat för personer med demenssjukdom samt 

med inkluderande boendemiljöer till personer med måttlig till svår 

demenssjukdom (prioritet 2) 

• erbjuda särskilt boende anpassat för personer med demenssjukdom som 

är småskaligt till personer med måttlig till svår demenssjukdom 

(prioritet 3). 
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Punktlista nivå 1:
Century Gothic,

bold 26pt
Nivå 2:

Century Gothic 
normal 19pt

Rubrik:
Century Gothic,

bold 33pt

Särskilt boende
Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

2017-03-16 49

Kort sikt Lång sikt

Skattad 
kostnad 1:a 
året
Miljoner kronor

Landsting och regioner -

Kommuner -
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Punktlista nivå 1:
Century Gothic,

bold 26pt
Nivå 2:

Century Gothic 
normal 19pt

Rubrik:
Century Gothic,

bold 33pt

Dagverksamhet

2017-03-16 50

Dagverksamhet som specifikt är anpassat för personer 
med demenssjukdom utgår från ett personcentrerat 
förhållningssätt. 

Syftet med dagverksamhet är att erbjuda personer med 
demenssjukdom gemenskap och aktivering för att ge 
dem möjlighet att bo kvar i sitt hem och att samtidigt 
erbjuda anhöriga en tillfällig avlösning. 

Verksamheten bidrar också till social samvaro, struktur 
och innehåll i dagen.

Page 74 of 281



Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Rubrik:
Century Gothic,

bold 33pt

Dagverksamhet enbart för personer med demenssjukdom

2017-03-16 51

SoS Utvärdering 2014
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Punktlista nivå 1:
Century Gothic,

bold 26pt
Nivå 2:

Century Gothic 
normal 19pt

Rubrik:
Century Gothic,

bold 33pt

Dagverksamhet (2016)

2017-03-16 52

Rekommendationer
Socialtjänsten bör

• erbjuda dagverksamhet som är anpassad för personer med 

demenssjukdom till personer med mild till måttlig 

demenssjukdom 

(prioritet 1)

• erbjuda dagverksamhet som är anpassad för yngre personer med 

demenssjukdom till yngre personer med demenssjukdom 

(prioritet 1). 
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Punktlista nivå 1:
Century Gothic,

bold 26pt
Nivå 2:

Century Gothic 
normal 19pt

Rubrik:
Century Gothic,

bold 33pt

Dagverksamhet

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

2017-03-16 53

Kort sikt Lång sikt

Skattad 
kostnad 1:a 
året
Miljoner kronor

Kommuner 500
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Dagverksamhet
Utgångspunkter för beräkningar

•160 000 personer i Sverige
•24 000 nyinsjuknade varje år

•1 år efter diagnos 17%
•4 år efter diagnos 27%

Personer med 
demenssjukdom
Antal personer

•Ordinärt boende omkring 100 000 personer med 
demenssjukdom

•Äldreomsorgen totalt: 11 000 personer med 
beslut om dagverksamhet

Andel i 
dagverksamhet 

SveDem 

Typ av boende och 
dagverksamhet 
Antal personer

2017-03-16 54
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Punktlista nivå 1:
Century Gothic,

bold 26pt
Nivå 2:

Century Gothic 
normal 19pt

Rubrik:
Century Gothic,

bold 33pt

Individanpassade stödinsatser vid 
demenssjukdom

2017-03-16 55

• Centralt för olika stödinsatser är att de ges utifrån ett 
personcentrerat arbetssätt, och att vården och 
omsorgen erbjuds i en god psykosocial miljö med 
fokus på individen.

• Stödet behöver också utgå från personens egna 
önskemål och kvarvarande förmågor. Det är också 
viktigt att det finns tid och utrymme för meningsfulla 
aktiviteter och social samvaro samt en flexibilitet när 
det gäller rutiner. 
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Punktlista nivå 1:
Century Gothic,

bold 26pt
Nivå 2:

Century Gothic 
normal 19pt

Rubrik:
Century Gothic,

bold 33pt

Individanpassade stödinsatser vid 
demenssjukdom (2016)

2017-03-16 56

Rekommendationer
Socialtjänsten bör

• erbjuda anpassad måltidsmiljö, exempelvis små grupper, tid för att kunna äta i 

lugn och ro och möjlighet att själv komponera måltid, till personer med 

demenssjukdom i särskilt boende eller dagverksamhet (prioritet 2) 

• erbjuda möjlighet till utomhusvistelse till personer med demenssjukdom 

(prioritet 2). 

Socialtjänsten kan

• erbjuda individanpassad fysisk aktivitet till personer med demenssjukdom 

(prioritet 4). 
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Punktlista nivå 1:
Century Gothic,

bold 26pt
Nivå 2:

Century Gothic 
normal 19pt

Rubrik:
Century Gothic,

bold 33pt

Stöd till anhöriga

2017-03-16 57

För att personer med demenssjukdom ska få möjlighet 
ha ett bra liv i hemmet krävs exempelvis att de i många 
fall får stöd från sina anhöriga. 

• Anhöriga till personer med demenssjukdom kan 
därför behöva stöd för egen del och hjälp att hantera 
relationen till den demenssjuka personen.

• För en del personer handlar det om att få hjälp med 
insatser som personen med demenssjukdom behöver, 
för andra handlar det om att de själva behöver få 
information eller utbildning. 
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Punktlista nivå 1:
Century Gothic,

bold 26pt
Nivå 2:

Century Gothic 
normal 19pt

Rubrik:
Century Gothic,

bold 33pt Stöd till anhöriga

2017-03-16 58

SoS utvärdering 2014
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Punktlista nivå 1:
Century Gothic,

bold 26pt
Nivå 2:

Century Gothic 
normal 19pt

Rubrik:
Century Gothic,

bold 33pt

Stöd till anhöriga (2016)

2017-03-16 59Arbetsmaterial - får inte distribueras

Rekommendationer
Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör

• erbjuda ett utbildningsprogram till anhöriga till personer med demenssjukdom 

(prioritet 2)

• erbjuda individuellt anpassat stöd till unga anhöriga till personer med 

demenssjukdom (prioritet 2).

Socialtjänsten bör

• erbjuda avlösning, exempelvis i hemmet eller i form av särskilt boende eller 

dagverksamhet, till anhöriga till personer med demenssjukdom (prioritet 2).

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan

• erbjuda relationsbaserade stödprogram till personer med demenssjukdom samt 

till deras anhöriga (prioritet 6).
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Punktlista nivå 1:
Century Gothic,

bold 26pt
Nivå 2:

Century Gothic 
normal 19pt

Rubrik:
Century Gothic,

bold 33pt

Stöd till anhöriga
Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

2017-03-16 60

Kort sikt Lång sikt

Skattad 
kostnad 1:a 
året
Miljoner kronor

Landsting och regioner -

Kommuner -
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Rubrik:
Century Gothic,

bold 26pt

Läkemedel och kosttillskott
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Punktlista nivå 1:
Century Gothic,

normal 19pt
Nivå 2:

Century Gothic 
normal 19pt

Rubrik:
Century Gothic,

bold 33pt

Läkemedelsbehandling vid Alzheimers sjukdom

2017-03-16 62

Vid Alzheimers sjukdom finns det läkemedelsbehandling 
som kan påverka den kognitiva funktionen positivt och 
lindra symtom, men däremot inte bromsa 
sjukdomsförloppet.
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Rubrik:
Century Gothic,

bold 33pt

Förskrivning av demensläkemedel
SoS utvärdering 2014
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Punktlista nivå 1:
Century Gothic,

bold 26pt
Nivå 2:

Century Gothic 
normal 19pt

Rubrik:
Century Gothic,

bold 33pt

2017-03-16 64Arbetsmaterial - får inte distribueras

Läkemedelsbehandling vid Alzheimers 
sjukdom (2016)

Rekommendationer
Hälso- och sjukvården bör

• erbjuda läkemedelsbehandling med kolinesterashämmare till 

personer med mild till måttlig Alzheimers sjukdom (prioritet 1)

• erbjuda läkemedelsbehandling med memantin till personer med 

måttlig till svår Alzheimers sjukdom (prioritet 2). 
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Punktlista nivå 1:
Century Gothic,

bold 26pt
Nivå 2:

Century Gothic 
normal 19pt

Rubrik:
Century Gothic,

bold 33pt

Läkemedel vid Alzheimers sjukdom
Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

2017-03-16 65

Kort sikt Lång sikt

Skattad 
kostnad 1:a 
året
Miljoner kronor

Landsting och regioner 75

Kommuner -
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Punktlista nivå 1:
Century Gothic,

bold 26pt
Nivå 2:

Century Gothic 
normal 19pt

Rubrik:
Century Gothic,

bold 33pt

Läkemedelsbehandling vid BPSD eller 
konfusion

2017-03-16 66

• För att möjliggöra en god behandling vid BPSD 
behöver eventuella bakomliggande orsaker till 
symtomen kartläggas och åtgärdas, såsom 
exempelvis smärta eller läkemedelsbiverkningar. 

• För personer som uppvisar svåra beteendemässiga 
eller psykiska symtom och där andra åtgärder inte 
haft effekt kan det dock bli aktuellt med 
läkemedelsbehandling. 
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Rubrik:
Century Gothic,

bold 33pt

Antipsykosmedel i särskilt boende
SoS utvärdering 2014
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Punktlista nivå 1:
Century Gothic,

bold 26pt
Nivå 2:

Century Gothic 
normal 19pt

Rubrik:
Century Gothic,

bold 33pt

Läkemedelsbehandling vid BPSD och konfusion (2016)

2017-03-16 68
Arbetsmaterial - får inte distribueras

Rekommendationer
Hälso- och sjukvården kan

• erbjuda antidepressiva läkemedel (SSRI-preparat) till personer med demenssjukdom 

samt kvarvarande agitation eller aggressivitet efter utredning av bakomliggande 

orsaker och icke-farmakologisk behandling (prioritet 7)

• erbjuda oxazepam som korttidsbehandling till personer med demenssjukdom med 

uttalad ångest och oro (prioritet 7).
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Punktlista nivå 1:
Century Gothic,

bold 26pt
Nivå 2:

Century Gothic 
normal 19pt

Rubrik:
Century Gothic,

bold 33pt

Läkemedelsbehandling vid BPSD och konfusion (2016)

2017-03-16 69

Rekommendationer

Hälso- och sjukvården kan i undantagsfall 
• erbjuda klometiazol till natten till personer med demenssjukdom och 

kvarvarande konfusion och samtidig sömnstörning efter utredning av 
bakomliggande orsaker och icke-farmakologisk behandling (prioritet 8) 

• erbjuda typiska antipsykotiska läkemedel till personer med demenssjukdom 
samt kvarvarande psykotiska symtom efter utredning av bakomliggande 
orsaker och icke-farmakologisk behandling 
(prioritet 9) 

• erbjuda typiska antipsykotiska läkemedel till personer med demenssjukdom 
samt kvarvarande agitation eller aggressivitet efter utredning av 
bakomliggande orsaker och icke-farmakologisk behandling (prioritet 10). 
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Punktlista nivå 1:
Century Gothic,

bold 26pt
Nivå 2:

Century Gothic 
normal 19pt

Rubrik:
Century Gothic,

bold 33pt

Läkemedel vid BPSD
Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

2017-03-16 70

Kort sikt Lång sikt

Skattad 
kostnad 1:a 
året
Miljoner kronor

Landsting och regioner

Kommuner -
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Punktlista nivå 1:
Century Gothic,

bold 26pt
Nivå 2:

Century Gothic 
normal 19pt

Rubrik:
Century Gothic,

bold 33pt

Behandling med kosttillskott

2017-03-16 71

Ibland undersöks alternativa strategier för att påverka 
den kognitiva funktionsnivån eller för att bromsa den 
tilltagande kognitiva försämringen, till exempel i form av 
behandling med kosttillskott. 
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Punktlista nivå 1:
Century Gothic,

bold 26pt
Nivå 2:

Century Gothic 
normal 19pt

Rubrik:
Century Gothic,

bold 33pt

Behandling med kosttillskott (2016)

2017-03-16 72Arbetsmaterial - får inte distribueras

Rekommendationer
Hälso- och sjukvården bör inte 

• erbjuda behandling med Omega 3-fettsyror eller B-vitaminer till personer 

med demenssjukdom (icke-göra).
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Rubrik:
Century Gothic,

bold 26pt

Utbildning
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Punktlista nivå 1:
Century Gothic,

bold 26pt
Nivå 2:

Century Gothic 
normal 19pt

Rubrik:
Century Gothic,

bold 33pt

Utbildning, träning och handledning för 
vård- och omsorgspersonal

2017-03-16 74

För att kunna erbjuda en personcentrerad god vård och 
omsorg och även för att kunna förstå och bearbeta 
utmaningar i möten med personer med demenssjukdom, 
behöver vård- och omsorgspersonal utbildning, träning och 
handledning inom området. 
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Punktlista nivå 1:
Century Gothic,

normal 19pt
Nivå 2:

Century Gothic 
normal 19pt

Rubrik:
Century Gothic,

bold 33pt Utbildning, resultat

2017-03-16 75

• Fler än fyra av fem inom SÄBO har adekvat utbildning
• Vid hälften av demensboendena finns personal med en 

längre påbyggnadsutbildning med inriktning mot 
demens

• Stora utbildningssatsningar har genomförts – men viktigt 
att de fortsätter!

SoS utvärdering 2014
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Punktlista nivå 1:
Century Gothic,

normal 19pt
Nivå 2:

Century Gothic 
normal 19pt

Rubrik:
Century Gothic,

bold 33pt
Handledning vid demensboenden

2017-03-16 76

Vid vart tredje demensboende har personalen inte fått 
handledning under det senaste året

Handledningen sker inte regelbundet

Samtliga Mer än 
hälften

Mindre än 
hälften

Enstaka Ingen

Andel 
demensboenden (%)

40 17 8 5 30

En gång i 
månaden 
eller oftare

Minst en gång i 
kvartalet

Minst en gång i 
halvåret

Mer sällan 
än en gång 
i halvåret

Andel 
demensboenden (%)

27 24 22 27

Källa: Socialstyrelsens enkät till kommuner och stadsdelar, februari 2013.

SoS utvärdering 2014
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Punktlista nivå 1:
Century Gothic,

bold 26pt
Nivå 2:

Century Gothic 
normal 19pt

Rubrik:
Century Gothic,

bold 33pt

Utbildning, träning och handledning för 
vård- och omsorgspersonal (2016)

2017-03-16 77Arbetsmaterial - får inte distribueras

Rekommendation
Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör

• erbjuda långsiktig och kontinuerlig utbildning kombinerad med praktisk 

träning och handledning i personcentrerad vård och omsorg för vård- och 

omsorgspersonal som kommer i kontakt med personer med demenssjukdom 

(prioritet 2). 
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Punktlista nivå 1:
Century Gothic,

bold 26pt
Nivå 2:

Century Gothic 
normal 19pt

Rubrik:
Century Gothic,

bold 33pt

Utbildning, träning och handledning för vård- och 
omsorgspersonal

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

2017-03-16 78

Kort sikt Lång sikt

Skattad 
kostnad 1:a 
året
Miljoner kronor

Landsting och regioner -

Kommuner 230-600
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Punktlista nivå 1:
Century Gothic,

bold 26pt
Nivå 2:

Century Gothic 
normal 19pt

Rubrik:
Century Gothic,

bold 33pt

Utbildning för bistånds- och LSS-
handläggare

2017-03-16 79

En demenssjukdom medför ofta en försämrad förmåga 
till abstrakt tänkande samt en nedsatt beslutsförmåga. 
Detta kan påverka möjligheten att formulera behov eller 
ta ställning till erbjudna stödinsatser. 

• Bistånds- och LSS-handläggarens beslut i olika 
ärenden som rör personer med demenssjukdom 
förutsätter därför en grundläggande förståelse och 
kunskap om vad demenssjukdom är och vilka 
konsekvenser det har på den drabbade personen.
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Punktlista nivå 1:
Century Gothic,

bold 26pt
Nivå 2:

Century Gothic 
normal 19pt

Rubrik:
Century Gothic,

bold 33pt

2017-03-16 80Arbetsmaterial - får inte distribueras

Utbildning för bistånds- och LSS-
handläggare (2016)

Rekommendation
Socialtjänsten bör

• erbjuda biståndshandläggare och LSS-handläggare som kommer i 

kontakt med personer med demenssjukdom utbildning om 

demenssjukdom (prioritet 2). 
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Punktlista nivå 1:
Century Gothic,

bold 26pt
Nivå 2:

Century Gothic 
normal 19pt

Rubrik:
Century Gothic,

bold 33pt

Utbildning för bistånds- och LSS-
handläggare

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

2017-03-16 81

Kort sikt Lång sikt

Skattad 
kostnad 1:a 
året
Miljoner kronor

Kommuner > 3
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Rubrik:
Century Gothic,

bold 26pt

Indikatorer i nationella riktlinjer
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Punktlista nivå 1:
Century Gothic,

bold 19pt
Nivå 2:

Century Gothic 
normal 19pt

Rubrik:
Century Gothic,

bold 33pt

Indikatorer i nationella riktlinjer

2017-03-16 83

Riktlinjeindikatorerna bör i första hand spegla: 
• De centrala rekommendationerna
• Resultat som bedöms vara viktiga att följa över tid (exempelvis 

dödlighet, komplikationer, upplevt hälsotillstånd) 

Utvecklingsindikatorer 
• För rekommendationer som bedöms vara angelägna att följa 

upp men där datakälla saknas fastställs utvecklingsindikatorer 
(utveckling av datakälla) 
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

2017-03-16 84

Nummer Namn

Indikator 1A Deltagande i kvalitetsregister, SveDem

Indikator 1B Deltagande i kvalitetsregister, BPSD-registret

Indikator 2 Tid från remiss eller kontaktdatum till utredningsstart (specialiserad 
vård)

Indikator 3 Tid från utredningsstart till diagnos (specialiserad vård och primärvård)

Övergripande indikatorer
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

2017-03-16 85

Nummer Namn
Indikator 4 Andel personer med demenssjukdom med demensdiagnos 

Indikator 5 Andel personer med demensdiagnos som genomgått en fullständig basal 
demensutredning

Indikator 6 Andel personer med Alzheimers sjukdom som behandlas med 
demensläkemedel

Indikator 7 Andel personer med demenssjukdom vid särskilt boende som genomgått en 
läkemedelsgenomgång under de senaste 12 månaderna

Indikator 8 Andel personer med demenssjukdom som följs upp minst en gång per år av 
hälso- och sjukvården respektive socialtjänsten

Indikator 9 Andel personer (med demenssjukdom) i särskilt boende som behandlas med 
antipsykotiska läkemedel 

Riktlinjespecifika indikatorer, hälso- och 
sjukvård
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Rubrik:
Century Gothic,

bold 33pt

Riktlinjespecifika indikatorer, kommunala 
insatser 

2017-03-16 86

Nummer Namn

Indikator 10 Andel kommuner och stadsdelar med samordningsfunktioner i form av 
demensteam * 

Indikator 11 Andel kommuner och stadsdelar med tillgång till demenssjuksköterskor* 

Indikator 12
Andel särskilda boenden anpassade för demenssjukdom med 
omsorgspersonal som genomgått längre påbyggnadsutbildning med 
inriktning mot demens*

Indikator 13 Andel särskilda boenden anpassade för demenssjukdom som erbjuder sin 
personal regelbunden handledning*

Indikator 14 Andel personer med demenssjukdom i särskilt boende som är anpassat för 
personer med demenssjukdom

Indikator 15 Andel personer med demenssjukdom som har beviljats dagverksamhet 

Indikator 16 Andel personer med demenssjukdom vid särskilt boende vars 
levnadsberättelse ligger till grund för vårdens utformande

Indikator 17 Andel personer med demenssjukdom vid särskilt boende som har 
individuella miljöbeskrivningar beskrivna i genomförandeplanen

Indikator 18 Andel personer med demenssjukdom vid särskilt boende som har strategier 
för bemötande dokumenterade i genomförandeplanen

Indikator 19 Andel personer med demenssjukdom som har erbjudits personcentrerade 
aktiviteter utifrån genomförandeplanen under den senaste veckan

Indikator 20
Andel personer med demenssjukdom där primärvården eller den 
specialiserade vården har initierat stöd till anhöriga i samband med 
demensutredning

Indikator 21 Andel kommuner eller stadsdelar med korttidsboenden enbart avsedda för 
personer med demenssjukdom
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Rubrik:
Century Gothic,

bold 26pt

Målnivåer
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Punktlista nivå 1:
Century Gothic,

bold 26pt
Nivå 2:

Century Gothic 
normal 19pt

Rubrik:
Century Gothic,

bold 33pt

Nationella målnivåer

• Anger den eftersträvansvärda nivån för                                          
hälso- och sjukvården att arbeta mot

• Kan exempelvis ange hur stor andel                                                          
i en patientgrupp som bör få viss        
behandling

• Bör ej förväxlas med behandlingsmål
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Punktlista nivå 1:
Century Gothic,

bold 19pt
Nivå 2:

Century Gothic 
normal 19pt

Rubrik:
Century Gothic,

bold 33pt

Nationella riktlinjer med målnivåer

2017-03-16 89

• Lungcancervård
• Bröst-, prostata, tjocktarms- och                                       

ändtarmscancervård 
• Strokesjukvård 
• Hjärtsjukvård 
• Diabetesvård 
• Rörelseorganens sjukdomar 
• Hjärtsjukvård 
• Astma/KOL 
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Punktlista nivå 1:
Century Gothic,

bold 19pt
Nivå 2:

Century Gothic 
normal 19pt

Rubrik:
Century Gothic,

bold 33pt

Målnivåprocessen

90

• Utse en konsensusgrupp
– Socialstyrelsens expertgrupp
– Huvudmannarepresentanter
– Professionsföreträdare 
– Patientföreträdare

• Webbenkät (Delphirunda 1 + 2)
– Expertgruppen tar fram målnivåalternativ som skickas ut via 

webbenkät till konsensusgruppens deltagare. 
– Konsensusgruppens deltagare röstar på ett alternativ eller lämnar 

ett eget målnivåförslag. 
– Webbenkäten sammanställs och skickas ut till konsensusgruppen. 
– Ny röstomgång.
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Punktlista nivå 1:
Century Gothic,

bold 19pt
Nivå 2:

Century Gothic 
normal 19pt

Rubrik:
Century Gothic,

bold 33pt

Målnivåprocessen forts.

2017-03-16 91

Underlag till konsensusgrupp
• Resultaten från andra webbenkäten skickas till 

konsensusgruppens deltagare som ett underlag till 
konsensusmötet.

Konsensusmöte
• Heldag i Stockholm 
Remissrunda
• Remissrunda till landsting/regioner och patientföreningar. 
Beslut om målnivåer
• Socialstyrelsens expertgrupp tar slutlig ställning till inkomna svar. 
• Målnivåerna fastställs slutligen genom GD-beslut.
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Rubrik:
Century Gothic,

bold 26pt

Socialstyrelsens indikatorbaserade utvärderingar

2017-03-16 92
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Punktlista nivå 1:
Century Gothic,

normal 19pt
Nivå 2:

Century Gothic 
normal 19pt

Rubrik:
Century Gothic,

bold 33pt

Vad innehåller en utvärdering?

2017-03-16 93

• Resultat för indikatorerna
• Landstingens och i relevanta fall kommunernas  

insatser för att implementera riktlinjerna t.ex. 
ekonomiska eller organisatoriska förändringar

• Kompletterande strukturdata t.ex. bemanning och 
organisation

• Fördjupade analyser t.ex. mer detaljerade 
redovisningar av läkemedelsanvändning

• Socioekonomiska analyser
• Förstärkta rekommendationer för åtgärder med ”gap”

Page 117 of 281



Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Punktlista nivå 1:
Century Gothic,

bold 26pt
Nivå 2:

Century Gothic 
normal 19pt

Rubrik:
Century Gothic,

bold 33pt

Datakällor, demensutvärderingen

2017-03-16 94

Kvalitetsregister
- SveDem
- BPSD-registret
- Senior Alert

Socialstyrelsen
- Läkemedelsregistret
- Socialtjänstregistret
- Utbildning
- Födelseland

Enkäter
- Landsting
- Kommuner
- Demensboenden

Andra SoS-enkäter
- Äldreguiden 
- Brukarundersökningen
- Dagverksamheter
- Uppföljning av 

stimulansmedel

Intervjuer
- Primärvårdsläkare
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Rubrik:
Century Gothic,

bold 26pt

Fortsatt arbete
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

Punktlista nivå 1:
Century Gothic,

bold 26pt
Nivå 2:

Century Gothic 
normal 19pt

Rubrik:
Century Gothic,

bold 33pt

Syftet med det nationella seminariet den 10 februari 2017

2017-03-16 96

Socialstyrelsen informerar om remissversionen av riktlinjerna och inhämtar 
synpunkter. 

Inför det nationella seminariet den 10 februari 2017 ska 
kontaktpersonerna: 

• utse och leda en arbetsgrupp med uppdrag att samla in och samordna regionens 
respektive länets synpunkter på remissversionen 

• utse regionens respektive länets representanter vid det nationella seminariet
• starta lokala diskussioner som syftar till att påbörja implementeringsarbetet
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

2017-03-16 97

Syftet med regionala/länsvisa seminarier 
våren 2018 

Syftet är att: 
§ sprida kunskap om riktlinjerna 
§ ge en bild av hur vården och omsorgen fungerar i 

nuläget
§ stimulera implementeringsprocessen.
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Att visa fotnot, datum, sidnummer
Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot

Klistra in text:
Klistra in texten, klicka på ikonen 
(Ctrl), välj ”Behåll endast text”

2017-03-16 98

Inför regionala eller länsvisa seminarier under våren 
2018 föreslås att kontaktpersonerna:

 
• tillsammans med Socialstyrelsen planerar och förbereder region- 

eller länsseminarier

• väljer ut och bjuder in seminariedeltagare (beslutsfattare dvs. 
politiker, verksamhetschefer samt patient-, brukar- och 
professionsföreträdare)

 
• tillsammans med den lokala arbetsgruppen förbereder en lokal 

GAP-analys utifrån riktlinjerna och de resultat som presenteras i 
utvärderingen. 
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Ekonomisk uppföljning 
februari 2017

6

SON 17-99
   

Page 123 of 281



Tjänsteskrivelse 2017-03-22 1 (1)

Dnr: SON 17-99

Tjänsteskrivelse - Ekonomisk uppföljning februari 2017

   

Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har upprättat ekonomisk uppföljning per sista februari för 
Socialnämnden. Utfallet tom 28 februari visar ett överskott på 1 545 tkr vilket 
motsvarar en förbrukning på 15,6 % av budgeten för innevarande period. Riktvärdet 
för perioden är 17 % i förbrukning av budgeten. Nämnas bör att budget för nya 
gruppboendet och ny platser på Oxelgården är periodiserad över hela året och 
motsvarar 640 tkr för perioden. När budgeten räknas bort är förbrukningen istället 
16,1 %. 

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner ekonomisk uppföljning per sista februari 2017

LEKEBERGS KOMMUN
 

Anneli Carlsson Sandra Magnusson
Förvaltningschef Förvaltningsekonom
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mån 2

Februari Riktpunkt 16,7%

2017 Utfall 15,6%

Exkl LOV

Socialnämnden

Budget 

helår Utfall feb

Procent 

förbrukat

Avvikelse 

period

Gemensamt inkl nämnd 12 296 1 711 13,9% 339

LSS och socialpsykiatri 33 991 5 096 15,0% 569

Hemtjänsten 18 702 3 108 16,6% 9

HSL och nattenheten 19 496 3 193 16,4% 56

Särskilt boende 35 665 5 403 15,1% 542

Ifo 27 847 4 611 16,6% 30

Summa Socialnämnden 147 996 23 121 15,6% 1 545

Tagit ur LOV - sälj och köpverksamhet, där intäkt ligger på Hemvård och kostnad ligger på

Socialchef. Budget och utfall, kostnad och intäkt tar ut varandra och blir 0 kr.

SOCIALNÄMND

Ekonomisk uppföljning per ansvar  (tkr)

Kommentar: Utfallet för feb visar ett överskott på 1 545 tkr, observera att flertalet stora fakturor inte 
inkommit ännu och är inte periodiserade. Intäkter för bland annat lönebidrag har eftersläpning på ca 1 
månad. Samt att budget för ny gruppbostad och utökning av 8 platser på Oxelgården är budgeterat med 
1/12 delar över året vilket innebär ett plus första halvåret när inga kostnader finns. Totalt 640 tkr för 
perioden. 

Gemensamt: Inga kostnader för nämnden ännu, vakant enhetschef hemtjänst, budgetreserv (oförutsett) 
finns här. Bostadsanpassning drar över budget med 100 tkr i perioden. 

LSS och soc.psykiatri: Kastanjen bidrar till överskottet här då en del vakanser inte är tillsatta ännu. Budget 
för nya gruppbostaden bidrar också till överskottet då inga kostnader hänförs hit ännu. en annan anledning 
till överskottet är också att fakturor för personlig assistans saknas för perioden. 

Hemtjänsten:  Inget att anmärka på för perioden.

HSL och nattenheten: Sjuksköterskor och Arbetsterapeuter genererar ett plus och nattenheten minus på 
grund av för högt uttag av vikarier mot buget. 

Särskilt boende: Oxelgården har högre intäkter än vad som är budgeterat samt ligger lägre i bemanning i 
början på året (helt normalt, det behöver vara ett överskott i början av året för att klara av sommarens 
stora vikariekostnader).  Även Linden har högre intäkter än budget. 
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Utbetalt försörjningsstöd 2017 (tkr) Månad 2

Riktpunkt 16,67%

Förbrukat 18,05%

Utbetalt försörjningsstöd per månad

2013 2014 2015 2016 2017

Budget 

2017

Jan 360 355 393 363 412 352

Feb 383 389 340 335 350 352

Mar 434 428 357 489 352

Apr 383 405 339 287 352

Maj 354 400 364 329 352

Jun 349 394 372 298 352

Jul 390 400 380 366 352

Aug 379 351 352 306 352

Sep 305 393 321 296 352

Okt 399 362 555 417 352

Nov 420 350 325 175 352

Dec 371 415 491 517 352

Summa 743 744 734 698 762 4220

Budget period 554 554 637 637 704

Budget helår 4220

Avvikelse perioden -58 

743 744 734 698 762

0
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Protokoll 2017-03-27

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§61 - Ekonomisk uppföljning februari 2017 (SON 17-99)
Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har upprättat ekonomisk uppföljning per sista februari för Socialnämnden. 
Utfallet tom 28 februari visar ett överskott på 1 545 tkr vilket motsvarar en förbrukning på 15,6 % av 
budgeten för innevarande period. Riktvärdet för perioden är 17 % i förbrukning av budgeten. 
Nämnas bör att budget för nya gruppboendet och ny platser på Oxelgården är periodiserad över hela 
året och motsvarar 640 tkr för perioden. När budgeten räknas bort är förbrukningen istället 16,1 %.

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner ekonomisk uppföljning per sista februari 2017

Arbetsutskottets förslag till beslut
Socialnämnden godkänner ekonomisk uppföljning per sista februari 2017

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ekonomisk uppföljning februari 2017 - (42695)
 Ekonomisk uppföljning februari 2017 - (43318)
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Ersättningsnivå 2017 för 
utförd hemtjänst i samband 

med införande av LOV

7

SON 17-103
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Tjänsteskrivelse 2017-03-28 1 (1)

Dnr: SON 17-103

Tjänsteskrivelse - Ersättningsnivå för utförd hemtjänst

   

Ärendebeskrivning
1 september 2014 infördes LOV Lagen om valfrihet i Hemtjänsten och ersättningsnivå 
för utförd timma beslutades enligt Dnr: VON 14-61 § 47. Ersättningsnivån ska årligen 
justeras om kommunens kostnader förändras.  Ersättningsnivåerna har ändrats med 
2,5 % ökning för löner som är den förväntade löneökningen för 2017 samt 3,5 % 
ökning för lokalkostnader vilket motsvarar kommunens ökning i hyreskostnader för 
2017. 

Förslag till beslut
Socialnämnden fastställer den föreslagna ersättningsnivån för utförd hemtjänst enligt 
bilaga, att börja gälla ifrån 1 april 2017

LEKEBERGS KOMMUN
 

Anneli Carlsson Sandra Magnusson
Förvaltningschef Förvaltningsekonom
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Socialnämnden 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Ersättning för utförd hemtjänst hemma hos kund  
 

 

     Ersättningsnivå för 2017 
   

 

     

       

 

   

Service 

 

Tätort-

omvårdn Landsbygd-omv 

 

Vak/pall.vård 

 
Tätort Landsb 

 
internt externt 

 

internt externt 

 

 internt externt 

   Personalkostnad 268,89 268,89 
 
268,89 268,89 

 

 288,23 288,23 
 

210,20 210,20 

OB, sem, sjuk och arbgiv.avg 
      

 

     

       

 

     Övriga omkostnader 32,39 32,39 
 

56,20 56,20 
 

 11,90 11,90 
 

31,80 55,62 

lokal, utbildn, arb.kläd,  
      

 

     transportkostn., data/tele,  
      

 

     kap.tjänst och övrigt 
      

 

     

       

 

     Administrativa kostnader 47,88 47,88 
 

47,88 47,88 
 

 0,00 0,00 
 

47,88 47,88 

Ledning och adm 
      

 

     

       

 

     Kringtid 89,14 89,14 
 
114,61 114,61 

 

 27,30 27,30 
 

49,78 69,69 

restid, planering, dok. och 
      

 

     övrigt ej kundrelaterad tid 
      

 

     

       

 

     Ersättning "bomtid" 2,69 2,69 
 

2,69 2,69 
 

 0,00 0,00 
 

2,10 2,10 

       

 

     Momskompensation 0,00 5,04 
 

0,00 11,00 
 

 0,00 0,00 
 

0,00 0,00 

bara omvårdn extern 
      

 

     

       

 

     Totalt ersättning per timma 441 446 
 

490 501 
 

 327 327 
 

342 385 
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Protokoll 2017-03-27

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§62 - Ersättningsnivå 2017 för utförd hemtjänst i samband med 
införande av LOV (SON 17-103)
Ärendebeskrivning
1 september 2014 infördes LOV Lagen om valfrihet i Hemtjänsten och ersättningsnivå för utförd 
timma beslutades enligt Dnr: VON 14-61 § 47. Ersättningsnivån ska årligen justeras om kommunens 
kostnader förändras. Ersättningsnivåerna har ändrats med 2,5 % ökning för löner som är den 
förväntade löneökningen för 2017 samt 3,5 % ökning för lokalkostnader vilket motsvarar kommunens 
ökning i hyreskostnader för 2017.

Förslag till beslut
Socialnämnden fastställer den föreslagna ersättningsnivån för utförd hemtjänst enligt bilaga, att 
börja gälla ifrån 1 april 2017.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Socialnämnden fastställer den föreslagna ersättningsnivån för utförd hemtjänst enligt bilaga, att 
börja gälla ifrån 1 april 2017.
 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ersättningsnivå för utförd hemtjänst - (43212)
 Ersättningsförslag  LOV 2017 - (43211)
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Beslutsattestanter för 
Socialnämnden 2017

8

SON 17-102
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Tjänsteskrivelse 2017-03-28 1 (1)

Dnr: SON 17-102

Tjänsteskrivelse – Beslutsattestanter för socialnämnden 
2017 
   

Ärendebeskrivning
Enligt antaget attestreglemente ska varje nämnd/styrelse besluta om att upprätta en 
förteckning över utsedda beslutsattestanter och ersättare inför varje nytt år.

1 Bakgrund
Ändring som görs från aktuell förteckning är att Anneli Carlsson återgår till tjänsten 
som Socialchef (ansvar 53). Ny chef på Individ- och familjeomsorg Tina Johansson på 
ansvar 5308 (börjar 170410). Ny ersättare på ansvar 5308 är Teamledare Susanna 
Andersson. Tjänsten som MAS är vakant (ansvar 5307) och tillfällig beslutsattestant 
är enhetschef Annemarie Kosmowski tills ny MAS är på plats. 

Förslag till beslut
Socialnämnden antar beslutsattestanter och ersättare för Socialnämndens 
verksamheter 2017.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Anneli Carlsson Sandra Magnusson
Förvaltningschef Förvaltningsekonom
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SOCIALNÄMNEDNS BESLUTSATTESTANTER ÅR 2017
Socialchef har övergripande attesträtt för Socialnämndens verksamheter. I socialchefens frånvaro har stf förvaltningschef samma attesträtt som ordinarie 
förvaltningschef. Socialchef har på delegation rätt att besluta om aktuella revideringar av föreliggande attestförteckning under året.

ANSVAR BESLUTSATTESTANT ERSÄTTARE VERKSAMHET ANSVARSOMRÅDEN

53 Anneli Carlsson, Socialchef Henrik Westerling, Stf förvaltningschef Alla verksamheter

Socialnämnden, Vård- och omsorg i ordinärt och särskilt 
boende, gemensamma intäkter/kostnader. 
Bostadsanpassningsbidrag. Hemtjänst LOV, dagvårdsresor

     

5301 Anna Gunnarsson, enhetschef Henrik Westerling Alla verksamheter Särskilt boende, demensdagvård Oxelgården

     

5302 Andreas Hill, enhetschef  Beatrice Fagerdal Alla verksamheter

LSS/daglig verksamhet. Boende Kastanjen, Ledsagare, 
kontaktpersoner, avlösarservice, personliga assistenter, 
assistans ersättning, daglig verksamhet,

     

53021 Beatrice Fagerdal enhetschef Andreas Hill Alla verksamheter LSS Gruppbostad, socialpsykiatri, boendestöd

5303 Henrik Westerling, enhetschef Anna Gunnarsson Alla verksamheter
Särskilt boende Linden. Dag- och hemrehab, 
frivilligsamordning, anhörigstöd

5304 Anna-Karin Gruffman, enhetschef Annemarie Kosmowski Alla verksamheter Hemtjänst usk
     

53041 Anna-Karin Gruffman, enhetschef Annemarie Kosmowski Alla verksamheter Hemtjänst usk
     

5305 Annemarie Kosmowski, enhetschef
Anna-Karin Gruffman

Alla verksamheter HSL, nattbemanning

5307 Annemarie Kosmowski, enhetschef Anneli Carlsson Alla verksamheter Sjukvårdsmaterial, Omvårdnadshjälpmedel
     

5308 Tina Jansson, enhetschef Annemarie Alsiö, Susanna Andersson Alla verksamheter

Psykiatri, LSS, SOL, biståndshandläggning, 
institutionsvård/öppenvård för vuxna och barn, 
försörjningsstöd, gemensamt (försörjningsstöd, 
missbrukarvård för vuxna) familjehemsvård 

Redigerad 170322……………………………………………………………….
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Protokoll 2017-03-27

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§63 - Beslutsattestanter för Socialnämnden 2017 (SON 17-102)
Ärendebeskrivning
Enligt antaget attestreglemente ska varje nämnd/styrelse besluta om att upprätta en förteckning 
över utsedda beslutsattestanter och ersättare inför varje nytt år.

Förslag till beslut
Socialnämnden antar beslutsattestanter och ersättare för Socialnämndens verksamheter 2017.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Socialnämnden antar beslutsattestanter och ersättare för Socialnämndens verksamheter 2017.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Beslutsattestanter för socialnämnden 2017 - (43213)
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Delegationsordning för 
Socialnämnden 2017

9

VON 16-181
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Tjänsteskrivelse 2017-03-28 1 (1)

Dnr: VON 16-181

Tjänsteskrivelse – Revidering av Socialnämndens 
delegationsordning 2017
   

Ärendebeskrivning
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 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. 

Delegationsordningen är ett levande dokument som granskas minst en gång per år 
och vid behov revideras. Anledningen till revidering kan vara ändringar i lagstiftning, 
praxis samt organisatoriska justeringar. I förevarande fall, således inför årets 
revidering, handlar det om en förenkling av handläggningen av vissa ärenden samt en 
strävan efter en enhetlighet i kommunens olika nämnder/styrelser. Därtill har vissa 
tillägg gällande handläggningen av ärenden rörande alkoholtillstånd lagts till. Inför 
2017-års revidering har delegationsordningen skickats ut på remiss till samtliga 
enhetschefer inom Socialförvaltningen, IFO och alkoholhandläggare Patrik Germer.

Förslag till beslut
Socialnämnden antar delegationsordningen för Socialnämnden 2017.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Anneli Carlsson Nancy Ganic-Murtic
Förvaltningschef Verksamhetsutvecklare

Gordana Sutic
Handläggare
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Delegationsordning Socialnämnden 2017

Socialnämnden 2017-04-03 Vård- och omsorgsnämnden 2016-05-25, § 42 
Dnr VON 16-181 VON 16-66

Antagen den 3 april 2017 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 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

När en delegat är frånvarande övergår delegationen till den person som utsetts att 
vara ersättare. Om ingen ersättare finns utsedd för tjänsteperson 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 socialnämndens ställe 
ska anmäla de fattade besluten till socialnämnden 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. 

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. 
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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. 

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. 

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. 

2. Allmänna delegationsregler för socialnämnden i 
Lekebergs kommun  

2.1 Vid förfall för socialnämndens ordförande
Vid förfall för socialnämndens 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.

Page 141 of 281



2017-03-27 5 (24)

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 tjänsteperson. 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-enheten.  

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.
 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 socialnämndens sammanträde redovisas besluten genom en förteckning över 
fattade delegationsbeslut.
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Delegation till arbetsutskottet (AU)
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

AU

Delegation till ordföranden
Nr Delegation Delegat Lagar/Kommentar
2. 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

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

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

Socialsekreterare 4 kap. 1 § SoL

6. Öppenvårdsinsatser övrigt, bedömd kostnad 
upp till 40 000 kr ett prisbasbelopp

IFO-chef
Teamledare 

4 kap. 1 § SoL

7. Ledsagarservice Socialsekreterare 4 kap. 1 § SoL

8. Kontaktperson Socialsekreterare 4 kap. 1 § SoL

I samråd med 
teamledare

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

Teamledare 4 kap. 1 § SoL

10. Kontaktfamilj Teamledare 4 kap. 1 § SoL

11. 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

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

Socialsekreterare/Ha
ndläggare för 
ensamkommande 
barn

4 kap. 1 § SoL
Avser utredningstiden

13. Beslut om bistånd placering av barn och 
ungdom i familjehem, vars behov inte kan 
tillgodoses på annat sätt

AU 4 kap. 1 § SoL

6:6 SoL

14. Beslut om biståndsplacering av barn och 
ungdom på HVB-instution och stödboende, vars 
behov inte kan tillgodoses på annat sätt

AU
Teamledare (inom 
ramavtal)

4 kap. 1 § SoL
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15. Upphörande av bistånd familjehem eller HVB-
instution på den enskildes begäran

Socialsekreterare 4 kap. 1 § SoL

16. Upphörande av bistånd familjehem eller HVB-
institution mot den enskildes begäran

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

6 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)
Särskilt övervägande om det finns skäl att 
ansöka om vårdnadsöverflytt till 
familjehemsföräldrar

AU 6 kap 8 § 2 st SoL

22. Ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare 
som tidigare varit familjehemsförälder

IFO-chef

Socialsekreterare

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
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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

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 IFO-chef

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

IFO-chef 14 kap 7 § 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
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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 2 i 
delegationsordningen

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 § 

Se punkt nr 2 i 
delegationsordningen

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

AU

Teamledare

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

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

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

Särskilt överväga om det finns skäl att ansöka 
om vårdnadsöverflyttning enligt 6 kap 8 § FB

AU

IFO-chef

LVU 13 § 2 st

6:8 SoL

(I brådskande fall IFO-
chef)

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

(I brådskande fall IFO-
chef)

(I brådskande fall 
nämndordförande)

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

(hemlighållande av vistelseort)

AU
IFO-chef

LVU 14 § 2 st

(I brådskande fall 
nämndordförande)
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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

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 2 i 
delegationsordningen

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

AU LVU 30 §
Se punktnr 2 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

Teamledare

LVU 31 §

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

IFO-chef

Teamledare

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 2 i 
delegationsordningen

66. Beslut ang.anmälan av behov av offentligt 
biträde

Socialsekreterare 3 § Lag om offentligt 
biträde

Socialtjänstförordningen (SoF)
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67. Framställning hos domstol i fråga om vårdnad, 
umgänge, förmyndarskap eller 
målsägandebiträde

IFO-chef

Teamledare

SoF 5:2

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

Biståndshandläggare
/Socialsekreterare

SoF5:3, punkt 1

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

Biståndshandläggare
/Socialsekreterare

SoF 5:3, punkt 2

70. Anmälan till överförmyndare om förvaltning av 
underårigs egendom

Socialsekreterare SoF 5:3, punkt 3

Föräldrabalken (FB)
71. Godkänna bekräftelse av faderskap där 

parterna är sammanboende, överens och inga 
tveksamheter finns (S-protokoll)

Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska
(MAS), 
Socialsekreterare

Handläggare

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
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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

Biståndshandläggare
/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

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. Över 50 % av ett 
prisbasbelopp per tillfälle (IFO-chef)

IFO-chef
Teamledare

4 kap. 1 och 2 §§ SoL

91. Beslut om ekonomiskt bistånd utöver 
försörjningsstöd - övrigt 
Över 50 % av ett prisbasbelopp per tillfälle (AU)

AU
IFO-chef

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
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Kommentar [NG]:  Inte socialnämnden 
numera, ligger under KS.

2017-03-27 13 (24)

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

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
Socialsekreterare

4 kap. 1 § SoL
Rapport till 
nästkommande AU

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

Socialsekreterare

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 AU

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
Teamledare
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Kommentar [NG]:  Finns redan under 
övrigt. 

2017-03-27 14 (24)

109. Beslut om bistånd i form av socialt kontrakt IFO-chef
Teamledare

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
Teamledare

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

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
Teamledare

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 2 i 
delegationsordningen
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Kommentar [NG]:  Beslut som tas i AU 
idag. 

Kommentar [NG]:  Står redan under 
övrigt

Kommentar [NG]:  Biståndshandläggare 
avslutar insats genom journalanteckning, 
men i systemet avslutas det av 
verkställande chef. 

Kommentar [NG]:  Verkställighet, se 
stycke 1.5 ovan. 

Kommentar [NG]:  Ej aktuell längre 
eftersom Socialpsykiatrin sedan 160401 
endast är en ”öppen verksamhet” utan 
krav på biståndsbeslut.

2017-03-27 15 (24)

128. Beslut om upphävande av omedelbart 
omhändertagande av missbrukare

AU
Nämndens 
ordförande

18 b § LVM
Se punktnr 2 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
Beslut om bistånd i form av plats på 
dagverksamhet och dagvård

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
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
AU

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
Enhetschef 

4 kap. 1 § SoL

148. Avgiftsbeslut i enlighet med socialnämndens 
fastställda avgiftstaxa 

Avgitshandläggare 8 kap. 4-9 §§ SoL

149. Beslut om bistånd i form av socialpsykiatrins 
dagverksamhet

Biståndshandläggare 4 kap. 1 § SoL

150. Beslut om bistånd i form av socialpsykiatrins 
boendestöd 

Biståndshandläggare 4 kap. 1 § SoL

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

/LSS-handläggare 
1, 7 §§ LSS
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Kommentar [NG]:  Idag görs detta av 
biståndshandläggare fast det står IFO-
chef.

Kommentar [NG]:  Tillägg: Upp till ett 
helt prisbasbelopp?
2017 = 44 800 kronor (helt).
Tas av IFO-chef.

Kommentar [NG]:  Externt AU, ny punkt

Kommentar [NG]:  Tillägg enhetschef 
LSS för vuxna personer.

Kommentar [NG]:  Tillägg enhetschef 
LSS för vuxna.

2017-03-27 16 (24)

152. Biträde av personlig assistent Biståndshandläggare
/LSS-handläggare 

9 § 2 p LSS

153. Ekonomiskt stöd för att bekosta personlig 
assistent vid tillfälligt utökade behov

Biståndshandläggare
/LSS-handläggare 

9 § 2 p LSS

154. Ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för 
personlig assistent

IFO-chef
Biståndshandläggare
/LSS-handläggare

9 § 2 p LSS

155. Ledsagarservice Biståndshandläggare
/LSS-handläggare 

9 § 3 p LSS

156. Biträde av kontaktperson Biståndshandläggare
/LSS-handläggare 

9 § 4 p LSS

157. Ersättning till kontaktperson enligt SKL:s 
riktlinjer

/LSS-handläggare
LSS-handläggare

158. Avlösarservice i hemmet Biståndshandläggare
/LSS-handläggare 

9 § 5 p LSS

159. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet  Biståndshandläggare
/LSS-handläggare 

9 § 6 p LSS

160. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet i 
form av extern vistelse
Över ett helt prisbasbelopp (AU)

AU
IFO-chef

9 § 6 p LSS

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

Socialsekreterare
LSS-handläggare

9 § 7 LSS

162. Beslut om boende i familjehem, bostad med 
särskild service

AU 9 § 8 LSS

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

Biståndshandläggare
/LSS-handläggare

9 § 9 p LSS

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

AU 9 § 9 p LSS

165. Boende för vuxna i familjehem, bostad med 
särskild service mm. Internt

Biståndshandläggare
/LSS-handläggare 

9 § 8 p LSS 

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

Biståndshandläggare
/LSS-handläggare 

9 § 10 p LSS

167. Beslut om att utbetala assistansersättning till 
annan än den som är berättigad till insatsen
Beslut om att utbetala kostnader för personlig 
assistans till annan än den som är berättigad till 
insatsen

IFO-chef (barn)
Enhetschef LSS 
(vuxen)

11 § LSS

168. Beslut om upphörande av insats enligt LSS Biståndshandläggare
/LSS-handläggare 

169. Beslut om återbetalningsskyldighet IFO-chef (barn)
Enhetschef LSS 
(vuxna)

12 § LSS
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Kommentar [NG]:  Ändring av lagrum 
från LASS till LSS. 

Kommentar [NG]:  Nya rubriker med 
tillägg.

2017-03-27 17 (24)

170. Förhandsbesked om rätt till insats enligt LSS för 
person som inte är bosatt i kommunen

Biståndshandläggare
/LSS-handläggare

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
/LSS-handläggare

16 § 3 st. LSS

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

Biståndshandläggare
/LSS-handläggare 

15 § 8 st. LSS

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

Biståndshandläggare
/LSS-handläggare 

15 § 6 p LSS

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

Biståndshandläggare
/LSS-handläggare 

15 § 6 p LSS

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

Biståndshandläggare
/LSS-handläggare

20 § LSS

Lex Sarah
176. Ta emot anmälan om missförhållande eller 

påtaglig risk för missförhållande från enskild 
verksamhet eller annan nämnd (Lex Sarah)

Chef 4 kap. SOSFS 2011:5

177. Beslut att utreda/avsluta utredning (Lex Sarah) Chef 14 kap. 6 § SoL 24 e § 
LSS

178. Beslut att anmäla missförhållande eller påtaglig 
risk för missförhållande till IVO (Lex Sarah)

Förvaltningschef 14 kap. 7 § SoL 24 f § 
LSS

Lex Maria
179. Beslut att utreda/avsluta utredning (Lex Maria) MAS 3 kap. 5 § 

patientsäkerhetslag 24 
§ HSL

180. Beslut att anmäla en vårdskada eller risk för 
vårdskada till IVO (Lex Maria)

MAS 3 kap. 5 § 
patientsäkerhetslag 24 
§ HSL

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

avvisning av överklagande som kommit in för 
sent

Delegat i 
ursprungsbeslutet

24 § 1 st. FL

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

Biståndshanläggare/ 
Socialskreterare

2a kap. 10 § SoL
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Kommentar [NG]:  Samma sak som att 
överflytta ett ärende från vår kommun, 
bör därför vara AU. 

2017-03-27 18 (24)

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

IFO-chef
AU

2a kap. 10 § SoL

184. 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

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

Förvaltningschef 10 kap. 2 § SoL

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

187. Beslut huruvida omprövning ska ske Delegaten i 
ursprungsbeslutet

27 § FL

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

IFO-chef 27 § FL

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

Delegaten i 
ursprungsbeslutet

27 § FL

190. 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

191. 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

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

AU 10 kap. 4 SoL

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

AU 27 § LSS,
6 kap. 36 § KL

194. Avvisande av ombud Förvaltningschef 9 § FL
195. Yttrande till åklagare vid åtalsprövning Socialsekreterare 46 § LVM
196. Yttrande till tillsynsmyndighet IFO-chef 13 kap. 5 § SoL, 16 kap. 

6a § SoL, 27c § LSS
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197. Lämnande av upplysningar och förslag på 
åtgärder till åklagaren

Socialsekreterare 6 § Lag om särskild
personutredning i 
brottmål m m

198. Lämnande av upplysningar och förslag på 
åtgärder till domstol

Socialsekreterare 6 § Lag om särskild
personutredning i
brottmål m m

199. Lämnande av upplysningar och förslag på 
åtgärder till frivårdsmyndigheten

Socialsekreterare 6 § Lag om särskild
personutredning i
brottmål m m

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

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

Socialsekreterare 31 kap. 2 § 1 st.
BrB

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

lagöverträdare 11, 31 
och 33 §§

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

205. 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

206. Yttrande i körkortsärende Socialsekreterare/Bis
tåndshandläggare

3 kap. 8 § och 5 kap. 2 § 
KörkF

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

208. 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

209. Upplysningar i vapenärenden Socialsekreterare JO 1983/84 188f
210. Upplysning till Försvarsmakten vid 

säkerhetsprövning 
Socialsekreterare 5 § 

hemvärnsförordningen 
(1997:146)

211. Dödsboanmälan Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska
(MAS)
Handläggare

20 kap. 8 a § ÄB

212. Yttrande beträffande äktenskaps-
dispens

IFO-chef Äktenskapsbalken 15 
kap 1 §

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

egendomsskada vid myndighetsutövning som 
förorsakats av personal upp till självrisken

Förvaltningschef 3 kap. 2 § SkL

215. Lämna uppgift till smittskyddsläkare IFO-chef Smittskyddslagen, 29 §
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Kommentar [NG]:  Samtliga ”moment” 
gällande lex Sarah/lex Maria bakas ihop 
under varandra, i en egen rubrik. 

Kommentar [NG]:  Ny punkt: ”Beslut om 
visstidsanställning längre än sex 
månader” 
Ansvarig: Chef
Orsak: Under sex månader ses som ren 
verkställighet (Se KS och KUB)

Kommentar [NG]:  Punkterna 230 och 
231 står i strid med varandra. Under 
punkt 231 bör samma formulering som KS 
framgå. 
 

2017-03-27 20 (24)

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

217. Yttrande till Förvaltningsrätten och 
Kammarrätten

IFO-chef

218. Rapportering till IVO om missförhållanden i 
kommunens egen verksamhet

IFO-chef 14 kap. 2 § SoL
24 § LSS

219. 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

220. 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

221. Anmälan till IVO av personskada i verksamhet 
enligt LSS

Förvaltningschef 11 § LSS-förordningen

222. Underrättelse till IVO om missförhållanden i 
enskild verksamhet

Arbetsutskott 13 kap. 5 § SoL

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

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

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

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

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

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

Förvaltningschef

227. 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
228. Beslut om tillsvidareanställning Chef Anställning av 

enhetschef 
Förvaltningschef

229. Beslut om visstidsanställning längre än sex 
månader

Chef

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

Chef

231. Beslut om avsked samt uppsägning från 
arbetsgivarens sida Uppsägning på egen 
begäran, arbetsbrist, personliga skäl eller 
avskedande av personal 

Förvaltningschef Samråd med 
personalchef

232. Beslut om disciplinpåföljd och avstängning Chef
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Kommentar [NG]:  Tillägg: Längre än tre 
månader i sträck?
Och: Gäller ej lagstadgad rätt till ledighet

Kommentar [NG]:  Personalchef (se KS 
och KUB)

Kommentar [NG]:  Förslag: Ta bort 235 
och 236 helt.
Orsak: Vad som gäller för semester 
framgår av AB. Det måste ses som en 
naturlig del i att leda och fördela arbetet 
att, i vissa fall, avslå semester. 

2017-03-27 21 (24)

233. Beslut om tjänstledighet med/utan lön längre 
än tre månader

Chef Övriga. Gäller ej 
lagstadgad rätt till 
ledighet

234. Beslut om ledighet med bibehållna 
löneförmåner enligt lagen om facklig 
förtroendeman

Förvaltningschef
Personalchef

Beträffande 
löneförmåner

235. Tvångsförläggning av semester Förvaltningschef
236. Avslag på semesteransökan Chef
237. Lönesättning av övriga vid enstaka lönebeslut Chef Samråd med 

personalchef
238. Förbud av bisyssla gällande övriga medarbetare Chef

Avtal och upphandling m.m.
239. 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.

240. 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)

Page 158 of 281



Kommentar [GS]:  Ansökan om 
permanent serveringstillstånd tas av 
nämnden.

Kommentar [GS]:  Nr 241-243 
tidsbegränsade serveringstillstånd tas av 
alkoholhandläggare samma som tidigare 
ingen ärndring gjord.

2017-03-27 22 (24)

241. 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.  

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

AU

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

Enhetschef

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

Förvaltningschef 

Offentliga handlingar
245. 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

246. Prövning av fråga om utlämnande av allmän 
handling

Ärendets 
handläggare

Fondmedel
247. 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

AU Delas ut efter ansökan 
från enskild.

(110607 § 47)

Alkohollagen - Alkoholhandläggning samt yttrande över värdeautomater 
248. Ansökan om permanent alkoholtillstånd Utskott

Nämnd
8 kap 2§ alkohollagen

249. Beslut om serveringstillstånd till förening, 
företag eller annat slutet sällskap under enstaka 
tidsperiod eller enstaka tillfälle

Alkoholhandläggare 8 kap 2§ alkohollagen

250. Beslut om serveringstillstånd till allmänheten 
under enstaka tidsperiod eller enstaka tillfälle

Alkoholhandläggare 8 kap 2§ alkohollagen
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Kommentar [GS]:  Nr 244-260 nya 
delegationspunkter. För att få en enhetlig 
hantering av alkoholhandläggning inom 
Sydnärke för vi in samma delegation som i 
övriga kommuner.

2017-03-27 23 (24)

251. Beslut om utökat serveringstillstånd till 
allmänheten (utökad serveringsyta)

Alkoholhandläggare 8 kap 2§ alkohollagen

252. Ändring av serveringstid inom normtid Alkoholhandläggare 8 kap 19§ alkohollagen

253. Tillfälligt utökad serveringstid vid enstaka 
tillfälle

Alkoholhandläggare 8 kap 19§ alkohollagen

254. Beslut att pröva lämplighet av 
egentillsynsprogram för folköl

Alkoholhandläggare 5 kap 5§ alkohollagen

255. Beslut att låta konkursbo fortsätta med 
serveringsrörelse (behandlas med förtur)

Alkoholhandläggare 9 kap 12§ 2 st 
alkohollagen

256. Beslut att omedelbart återkalla 
serveringstillstånd då nämndens beslut inte kan 
avvaktas

Ordförande 9 kap 18§ p.2-3 st 
alkohollagen

257. Beslut att meddela tillståndshavare erinran Alkoholhandläggare 9 kap 17§ alkohollagen

258. Beslut att utlämna uppgifter på begäran av 
annan tillsynsmyndighet, skatteverket och 
tullverket

Alkoholhandläggare 9 kap 8§ alkohollagen

259. Framställan till tillståndshavare om tillträde till 
driftställe, tillhandahavande av handlingar som 
rör verksamheten, biträde vid tillsyn, 
utlämnande av varuprover och tillgång till 
verksamhetsredovisning

Alkoholhandläggare 9 kap 13§ alkohollagen

260. Begäran av biträde av polismyndighet för 
utövande av tillsyn

Alkoholhandläggare 9 kap 9§ alkohollagen

261. Beslut att återkalla serveringstillstånd på grund 
av att tillståndet inte längre utnyttjas

Alkoholhandläggare 9 kap 18§ 1 p 
alkohollagen

262. Beslut att förordna extra tillsynsoersonal Alkoholhandläggare 9 kap 6§ alkohollagen

263. Beslut att anföra besvär över beslut av 
besvärsmyndighet

Alkoholhandläggare 23§ förvaltningslagen
Gäller endast där 
delegat fattat det 
ursprungliga beslutet
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Kommentar [GS]: 
 Bostadsanpassningshandläggare på teknik och 
service handlägger bostadsanpassningsärenden. 
Beslut över 250 000 tas av utskottet/nämnden

2017-03-27 24 (24)

264. Avvisning av för sent inkommet överklagande Alkoholhandläggare 24§ förvaltningslagen
Gäller endast där 
delegat fattat det 
ursprungliga beslutet

265. Omprövning av överklagat beslut Alkoholhandläggare 27§ förvaltningslagen
Gäller endast där 
delegat fattat det 
ursprungliga beslutet

266. Beslut att begära inhibition Alkoholhandläggare 29§ förvaltningslagen
Gäller endast där 
delegat fattat det 
ursprungliga beslutet

267. Yttrande till förvaltningsdomstol över 
överklagat beslut samt överlämnande av 
handlingar i ärendet

Alkoholhandläggare 25§ förvaltningslagen

268. Yttrande gällande ansökan Värdeautomater Alkoholhandläggare Lotterilagen, 
Lotteriinspektionen

Bostadsanpassningsärenden
269. Bostadsanpassningsärenden Bostadsanpasningsh

andläggare 

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 2017-03-27

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§64 - Delegationsordning  för Socialnämnden 2017 (VON 16-181)
Ärendebeskrivning
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 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. Delegationsordningen är ett levande dokument som granskas minst en gång per år och vid 
behov revideras. Anledningen till revidering kan vara ändringar i lagstiftning, praxis samt 
organisatoriska justeringar. I förevarande fall, således inför årets revidering, handlar det om en 
förenkling av handläggningen av vissa ärenden samt en strävan efter en enhetlighet i kommunens 
olika nämnder/styrelser. Därtill har vissa tillägg gällande handläggningen av ärenden rörande 
alkoholtillstånd lagts till. Inför 2017-års revidering har delegationsordningen skickats ut på remiss till 
samtliga enhetschefer inom Socialförvaltningen, IFO och alkoholhandläggare Patrik Germer.

Förslag till beslut
Socialnämnden antar delegationsordningen för Socialnämnden 2017.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Socialnämnden antar delegationsordningen för Socialnämnden 2017.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Revidering av delegationsordning för Socialnämnden 2017 - (43227)
 Delegationsordning Socialnämnden 2017 - (42224)
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Delegationsordning (Färdigt utkast)

Delegationsordning Socialnämnden 2017

Socialnämnden 
Dnr VON 16-181 

Antagen den 3 april 2017 
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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 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

När en delegat är frånvarande övergår delegationen till den person som utsetts att 
vara ersättare. Om ingen ersättare finns utsedd för tjänsteperson 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 socialnämndens ställe 
ska anmäla de fattade besluten till socialnämnden 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. 

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. 
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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. 

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. 

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. 

2. Allmänna delegationsregler för socialnämnden i 
Lekebergs kommun  

2.1 Vid förfall för socialnämndens ordförande
Vid förfall för socialnämndens 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 
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ärenden som är delegerade till tjänsteperson. 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-enheten.  
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.
 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 socialnämndens sammanträde redovisas besluten genom en förteckning över 
fattade delegationsbeslut.
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Delegation till arbetsutskottet (AU)
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

AU

Delegation till ordföranden
Nr Delegation Delegat Lagar/Kommentar
2. 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

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

upp till 10 000 kr för en period max 6 mån
Socialsekreterare 4 kap. 1 § SoL

6. Öppenvårdsinsatser övrigt, bedömd kostnad 
upp till ett prisbasbelopp

Teamledare 4 kap. 1 § SoL

7. Ledsagarservice Socialsekreterare 4 kap. 1 § SoL
8. Kontaktperson Socialsekreterare 4 kap. 1 § SoL

I samråd med 
teamledare

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

Teamledare 4 kap. 1 § SoL

10. Kontaktfamilj Teamledare 4 kap. 1 § SoL
11. 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

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

Socialsekreterare/Ha
ndläggare för 
ensamkommande 
barn

4 kap. 1 § SoL
Avser utredningstiden

13. Beslut om bistånd placering av barn och 
ungdom i familjehem

AU 4 kap. 1 § SoL
6:6 SoL

14. Beslut om biståndsplacering av barn och 
ungdom på HVB-instution och stödboende

AU
Teamledare (inom 
ramavtal)

4 kap. 1 § SoL

15. Upphörande av bistånd familjehem eller HVB-
institution på den enskildes begäran

Socialsekreterare 4 kap. 1 § SoL

16. Upphörande av bistånd familjehem eller HVB-
institution mot den enskildes begäran

IFO-chef 4 kap. 1 § SoL
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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. 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 6 kap 6 § SoL

19. 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

20. Särskilt övervägande om det finns skäl att 
ansöka om vårdnadsöverflytt till 
familjehemsföräldrar

AU 6 kap 8 § 2 st SoL

21. Ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare 
som tidigare varit familjehemsförälder

Socialsekreterare 6 kap 11 § SoL
Särskilt avtal bör ingås 
med de nya 
vårdnadshavarna

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

AU 6 kap 12 § SoL

23. Återkallande av medgivande att ta emot 
adoptivbarn

AU 6 kap 13 § SoL

24. Prövning av samtycke till fortsatt 
adoptionsförfarande, med samtycke

Socialsekreterare 6 kap 14 § SoL

25. Prövning av samtycke till fortsatt 
adoptionsförfarande, ej samtycke

AU 6 kap 14 § SoL

26. 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

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

IFO-chef 8 kap 2 § SoL

28. Besluta att inleda utredning Socialsekreterare 11 kap 1 § SoL
29. Beslut att inte inleda utredning eller att inledd 

utredning ska läggas ned
Teamledare 11 kap 1 § SoL

30. Beslut att fullföljd utredning ej ska föranleda 
någon åtgärd

Teamledare 11 kap 2 § SoL

31. Förlängd utredningstid i barnavårdsutredningar AU 11 kap 2 § SoL
32. Beslut om uppföljning efter att 

barnavårdsutredning avslutats utan beslut om 
insats

Teamledare 11 kap 4a § SoL

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

Teamledare 11 kap 4b § SoL

34. Underrättelse till åklagarmyndigheten när 
någon som dömts till ungdomsvård eller 
ungdomstjänst 
- underlåter att göra 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
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35. Yttrande till tillsynsmyndighet IFO-chef 13 kap 2 § SoL
36. Rapportera gynnande beslut som inte har 

verkställts inom 3 månader
Teamledare 15 kap 6 § f-h SoL

37. 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)
38. Beslut att hos Förvaltningsrätten ansöka om 

vård enligt LVU
AU LVU 4 §

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

AU LVU 6 §
Se punktnr 2 i 
delegationsordningen

40. Begäran hos Förvaltningsrätten om medgivande 
till förlängd tid för utredning eller annan 
särskild omständighet, för ansökan om vård 

Teamledare LVU 8 §

41. Beslut att medelbart omhändertagande ska 
upphöra

AU LVU 9 § 
Se punkt nr 2 i 
delegationsordningen

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

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

43. Beslut rörande den unges personliga 
förhållanden i den mån beslutet inte är att 
hänföra till 11 § 1och 2 st.

IFO-chef LVU 11 §, st 4
(T ex kortare vistelse 
utom familjehemmet 
eller HVB)

44. 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)

45. Prövning om vård enligt LVU § 3 ska upphöra AU LVU 13 §
46. Särskilt överväga om det finns skäl att ansöka 

om vårdnadsöverflyttning enligt 6 kap 8 § FB
AU
IFO-chef

LVU 13 § 2 st
6:8 SoL
(I brådskande fall IFO-
chef)

47. Beslut om hur den unges umgänge med 
föräldrar/vårdnadshavare ska utövas när 
umgängesrätt är reglerad genom dom, beslut 
eller avtal 
(begränsning av umgänge)

AU LVU 14 § 2 st 1 p
 (I brådskande fall 
nämndordförande)

48. Beslut om att den unges vistelseort inte ska 
röjas för föräldrar/vårdnadshavare
(hemlighållande av vistelseort)

AU LVU 14 § 2 st
(I brådskande fall 
nämndordförande)

49. Överväga om beslut om inskränkning 
beträffande umgänge eller
hemlighållande av vistelseort 

AU LVU 14 §, 3 st
(Övervägande minst en 
gång var 3:e månad)
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50. Beslut att vården ska upphöra AU LVU 21 §
51. Beslut om förebyggande insats i form av

- Regelbunden kontakt med särskild 
kvalificerad kontaktperson,

- -deltagande i öppenvårdsbehandling

AU LVU 22 § 1 st

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

AU LVU 22 § 3 st

53. Beslut att ansöka om förflyttningsförbud AU LVU 24 §
54. Övervägande om flyttningsförbud fortfarande 

behövs, beslut om att flyttningsförbud skall 
upphöra

AU LVU 26 § st 1-2 

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

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

AU LVU 30 §
Se punktnr 2 i 
delegationsordningen

57. 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 

Teamledare LVU 31 §

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

Teamledare LVU 32 § 1 st

59. 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

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

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

61. Beslut ang. anmälan av behov av offentligt 
biträde

Socialsekreterare 3 § Lag om offentligt 
biträde

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

umgänge, förmyndarskap eller 
målsägandebiträde

Teamledare SoF 5:2

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

Biståndshandläggare
/Socialsekreterare

SoF5:3, punkt 1

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

Biståndshandläggare
/Socialsekreterare

SoF 5:3, punkt 2

65. Anmälan till överförmyndare om förvaltning av 
underårigs egendom

Socialsekreterare SoF 5:3, punkt 3

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

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

67. Godkänna bekräftelse av faderskap övriga 
ärenden

Socialsekreterare FB 1:4

68. Godkänna bekräftelse av föräldraskap Socialsekreterare FB 1:9
69. Inleda/ Återuppta faderskapsutredning Socialsekreterare FB 2:1
70. Inleda utredning om att kvinna ska anses som 

förälder till ett barn
Socialsekreterare FB 2:8

71. 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.

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

Socialsekreterare FB 3:5 

73. 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

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

Socialsekreterare FB 6:19, FB 6:20

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

Teamledare FB 6:19

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

Socialsekreterare FB 7:7

77. Yttrande till domstol i fråga om godmanskap 
eller förmyndarskap

Biståndshandläggare
/Socialsekreterare

FB 11:16, 2 st

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

riksnorm och riktlinjer
Socialsekreterare 4 kap. 1 § SoL

79. Beslut i ärenden om försörjningsstöd över 
riksnorm och riktlinjer

Teamledare 4 kap. 1 § SoL

80. Beslut om praktik eller kompetenshöjande 
åtgärder

Socialsekreterare 4 kap. 4 § SoL

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

Teamledare 4 kap. 5 § SoL

Page 172 of 281



 2017-03-28 11 (22)

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

Teamledare 4 kap. 1 § SoL

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

Socialsekreterare 9 kap. 2 § SoL

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

Socialsekreterare 4 kap. 1 och 2 §§ SoL

85. Beslut om ekonomiskt bistånd till livsföring i 
övrigt utanför enligt riktlinjer. Över 50 % av ett 
prisbasbelopp per tillfälle (IFO-chef)

Teamledare 4 kap. 1 och 2 §§ SoL

86. Beslut om ekonomiskt bistånd utöver 
försörjningsstöd - övrigt 
Över 50 % av ett prisbasbelopp per tillfälle (AU)

IFO-chef 4 kap. 1 och 2 §§ SoL

87. 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

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

Socialsekreterare 4 kap. 2 § SoL

89. 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

90. 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

Vuxna (SoL) 
91. 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 

Socialsekreterare 4 kap. 1 § SoL
Rapport till 
nästkommande AU

92. 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

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

Socialsekreterare 4 kap. 1 § SoL

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

IFO-chef 4 kap. 1 § SoL

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

AU 4 kap. 1 § SoL
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96. Beslut om ersättning till familjehem (arvode och 
omkostnadsersättning) enligt norm och 
riktlinjer

Socialsekreterare 

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

IFO-chef Rapport till 
nätskommande AU

98. Beslut om bistånd i form av 
kontaktperson/familj

Socialsekreterare / 
Biståndshandläggare

4 kap. 1 § SoL

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

Socialsekreterare

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

Teamledare

101. Beslut om bistånd i form av socialt kontrakt Teamledare 4 kap. 1 § SoL

102. 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

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

Teamledare 9 kap. 4 § SoL

104. 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

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

11 kap. 1 § SoL

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

Teamledare 11 kap. 1 § SoL

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

Teamledare 11 kap. 1 § SoL

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

Socialsekreterare / 
Biståndshandläggare

5 kap. 3 § SoF

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

Socialsekreterare / 
Biståndshandläggare

5 kap. 3 § SoF

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

Teamledare 5 kap. 3 § SoF

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

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

för undersökningen
Socialsekreterare 9 § LVM

114. Beslut om att begära polishandräckning vid 
läkarundersökning

Socialsekreterare 45 § 1 p LVM
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115. Beslut om att begära polishandräckning för 
inställelse vid LVM-hem eller sjukhus

Socialsekreterare 45 § 2 p LVM

116. Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt om vård 
enligt LVM

AU 11 § LVM

117. Beslut om omedelbart omhändertagande av 
missbrukare

AU
Nämndens 
ordförande

13 § LVM
Se punktnr 2 i 
delegationsordningen

118. Beslut om upphävande av omedelbart 
omhändertagande av missbrukare

AU
Nämndens 
ordförande

18 b § LVM
Se punktnr 2 i 
delegationsordningen

SoL – Äldreomsorg
119. Beslut om att inleda utredning Biståndshandläggare 11 kap. 1 § SoL
120. Beslut om bistånd i form av hjälp i hemmet Biståndshandläggare 4 kap. 1 § SoL
121. Beslut om bistånd i form av särskilt boende Biståndshandläggare 4 kap. 1 § SoL
122. Beslut om parboende Biståndshandläggare 4 kap. 1C § SoL
123. Beslut om bistånd i form av boendestöd Biståndshandläggare 4 kap. 1 § SoL
124. Beslut med anledning av ansökan om insatser Biståndshandläggare 2a kap. 3 § SoL och 4 

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

växelvård mm
Biståndshandläggare 4 kap. 1 § SoL

126. Beslut om bistånd i form av plats på 
dagverksamhet och dagvård

Biståndshandläggare 4 kap. 1 § SoL

127. Beslut om ledsagarservice Biståndshandläggare 4 kap. 1 § SoL
128. Beslut om bistånd i form av kontaktperson Biståndshandläggare 4 kap. 1 § SoL
129. Beslut om nedsättning av eller befrielse från 

avgift inom äldre- och funktionshinderområdet.
IFO-chef 4 kap. 2 § SoL

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

hos annan vårdgivare
AU

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

IFO-chef 2a kap. 10 § SoL

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

Biståndshandläggare 5 kap. 3 § SoF

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

Biståndshandläggare 5 kap. 3 § SoF

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

Teamledare 11 kap. 1§ SoL

136. Beslut om upphörande av biståndsinsats Enhetschef 4 kap. 1 § SoL
137. Beslut om bistånd i form av socialpsykiatrins 

boendestöd 
Biståndshandläggare 4 kap. 1 § SoL

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

/LSS-handläggare 
1, 7 §§ LSS

139. Biträde av personlig assistent Biståndshandläggare
/LSS-handläggare 

9 § 2 p LSS
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140. Ekonomiskt stöd för att bekosta personlig 
assistent vid tillfälligt utökade behov

Biståndshandläggare
/LSS-handläggare 

9 § 2 p LSS

141. Ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för 
personlig assistent

Biståndshandläggare
/LSS-handläggare

9 § 2 p LSS

142. Ledsagarservice Biståndshandläggare
/LSS-handläggare 

9 § 3 p LSS

143. Biträde av kontaktperson Biståndshandläggare
/LSS-handläggare 

9 § 4 p LSS

144. Ersättning till kontaktperson enligt SKL:s 
riktlinjer

/LSS-handläggare
LSS-handläggare

145. Avlösarservice i hemmet Biståndshandläggare
/LSS-handläggare 

9 § 5 p LSS

146. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet  Biståndshandläggare
/LSS-handläggare 

9 § 6 p LSS

147. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet i 
form av extern vistelse
Över ett helt prisbasbelopp (AU)

AU
IFO-chef

9 § 6 p LSS

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

LSS-handläggare 9 § 7 LSS

149. Beslut om boende i familjehem, bostad med 
särskild service

AU 9 § 8 LSS

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

Biståndshandläggare
/LSS-handläggare

9 § 9 p LSS

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

AU 9 § 9 p LSS

152. Boende för vuxna i familjehem, bostad med 
särskild service mm. Internt

Biståndshandläggare
/LSS-handläggare 

9 § 8 p LSS 

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

Biståndshandläggare
/LSS-handläggare 

9 § 10 p LSS

154. Beslut om att utbetala kostnader för personlig 
assistans till annan än den som är berättigad till 
insatsen

IFO-chef (barn)
Enhetschef LSS 
(vuxen)

11 § LSS

155. Beslut om upphörande av insats enligt LSS Biståndshandläggare
/LSS-handläggare 

156. Beslut om återbetalningsskyldighet IFO-chef (barn)
Enhetschef LSS 
(vuxna)

12 § LSS

157. Förhandsbesked om rätt till insats enligt LSS för 
person som inte är bosatt i kommunen

Biståndshandläggare
/LSS-handläggare

16 § 2 st. LSS

Förhandsbesked om 
rätt till insatser enligt 
LSS 9 § punkterna 8-9 
får lämnas enbart av 
IFO-chef
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158. Beslut om att utreda behoven för enskild på 
tillfälligt besök i kommunen och besluta om 
insatser enligt LSS

Biståndshandläggare
/LSS-handläggare

16 § 3 st. LSS

159. Beslut om att anmäla behov av ersättning för 
personlig assistent till Försäkringskassan

Biståndshandläggare
/LSS-handläggare 

15 § 8 st. LSS

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

Biståndshandläggare
/LSS-handläggare 

15 § 6 p LSS

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

Biståndshandläggare
/LSS-handläggare 

15 § 6 p LSS

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

Biståndshandläggare
/LSS-handläggare

20 § LSS

Lex Sarah
163. Ta emot anmälan om missförhållande eller 

påtaglig risk för missförhållande från enskild 
verksamhet eller annan nämnd (Lex Sarah)

Chef 4 kap. SOSFS 2011:5

164. Beslut att utreda/avsluta utredning (Lex Sarah) Chef 14 kap. 6 § SoL 24 e § 
LSS

165. Beslut att anmäla missförhållande eller påtaglig 
risk för missförhållande till IVO (Lex Sarah)

Förvaltningschef 14 kap. 7 § SoL 24 f § 
LSS

Lex Maria
166. Beslut att utreda/avsluta utredning (Lex Maria) MAS 3 kap. 5 § 

patientsäkerhetslag 24 
§ HSL

167. Beslut att anmäla en vårdskada eller risk för 
vårdskada till IVO (Lex Maria)

MAS 3 kap. 5 § 
patientsäkerhetslag 24 
§ HSL

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

avvisning av överklagande som kommit in för 
sent

Delegat i 
ursprungsbeslutet

24 § 1 st. FL

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

Biståndshandläggare
/Socialsekreterare

2a kap. 10 § SoL

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

AU 2a kap. 10 § SoL

171. 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
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172. Beslut om att föra nämndens talan i ärenden 
eller mål vid allmän domstol eller 
förvaltningsdomstol

Förvaltningschef 10 kap. 2 § SoL

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

174. Beslut huruvida omprövning ska ske Delegaten i 
ursprungsbeslutet

27 § FL

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

IFO-chef 27 § FL

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

Delegaten i 
ursprungsbeslutet

27 § FL

177. 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

178. 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

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

AU 10 kap. 4 SoL

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

AU 27 § LSS,
6 kap. 36 § KL

181. Avvisande av ombud Förvaltningschef 9 § FL
182. Yttrande till åklagare vid åtalsprövning Socialsekreterare 46 § LVM
183. Yttrande till tillsynsmyndighet IFO-chef 13 kap. 5 § SoL, 16 kap. 

6a § SoL, 27c § LSS
184. Lämnande av upplysningar och förslag på 

åtgärder till åklagaren
Socialsekreterare 6 § Lag om särskild

personutredning i 
brottmål m m

185. Lämnande av upplysningar och förslag på 
åtgärder till domstol

Socialsekreterare 6 § Lag om särskild
personutredning i
brottmål m m

186. Lämnande av upplysningar och förslag på 
åtgärder till frivårdsmyndigheten

Socialsekreterare 6 § Lag om särskild
personutredning i
brottmål m m

187. Yttrande i brottmål                              Socialsekreterare 6 § Lag om särskild
personutredning i
brottmål m m
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188. Yttrande till allmän domstol när den som begått 
brottslig gärning kan bli föremål för LVM-vård

Socialsekreterare 31 kap. 2 § 1 st.
BrB

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

lagöverträdare 11, 31 
och 33 §§

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

192. 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

193. Yttrande i körkortsärende Socialsekreterare/Bis
tåndshandläggare

3 kap. 8 § och 5 kap. 2 § 
KörkF

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

195. 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

196. Upplysningar i vapenärenden Socialsekreterare JO 1983/84 188f
197. Upplysning till Försvarsmakten vid 

säkerhetsprövning 
Socialsekreterare 5 § 

hemvärnsförordningen 
(1997:146)

198. Dödsboanmälan Handläggare 20 kap. 8 a § ÄB
199. Yttrande beträffande äktenskaps-

dispens
IFO-chef Äktenskapsbalken 15 

kap 1 §
200. Beslut att ordna gravsättning Socialsekreterare 5 kap. 2 § BL
201. Beslut om att ersätta enskild person för 

egendomsskada vid myndighetsutövning som 
förorsakats av personal upp till självrisken

Förvaltningschef 3 kap. 2 § SkL

202. Lämna uppgift till smittskyddsläkare IFO-chef Smittskyddslagen, 29 §
203. Anmälningsskyldighet enl. smittskyddslagen IFO-chef Smittskyddslagen, 31 §
204. Yttrande till Förvaltningsrätten och 

Kammarrätten
IFO-chef

205. 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

206. Anmälan till IVO av personskada i verksamhet 
enligt LSS

Förvaltningschef 11 § LSS-förordningen

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

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

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

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

209. Rekvirering – rätt att begära polisregisterutdrag Socialsekreterare 21 § polisregister-
kungörelsen
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210. Försäljning av plats/tjänst inom vård och 
omsorgsförvaltningen till extern part

Förvaltningschef

Personalärenden
211. Beslut om tillsvidareanställning Chef Anställning av 

enhetschef 
Förvaltningschef

212. Beslut om visstidsanställning längre än sex 
månader

Chef

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

Chef

214. Beslut om avsked samt uppsägning från 
arbetsgivarens sida 

Förvaltningschef Samråd med 
personalchef

215. Beslut om disciplinpåföljd och avstängning Chef
216. Beslut om tjänstledighet med/utan lön längre 

än tre månader
Chef Övriga. Gäller ej 

lagstadgad rätt till 
ledighet

217. Beslut om ledighet med bibehållna 
löneförmåner enligt lagen om facklig 
förtroendeman

Personalchef Beträffande 
löneförmåner

218. Lönesättning av övriga vid enstaka lönebeslut Chef Samråd med 
personalchef

219. Förbud av bisyssla gällande övriga medarbetare Chef
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Avtal och upphandling m.m.
220. 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.

221. 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)

222. 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.  

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

AU

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

Enhetschef

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

Förvaltningschef 
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Offentliga handlingar
226. 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

227. Prövning av fråga om utlämnande av allmän 
handling

Ärendets 
handläggare

Fondmedel
228. 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

AU Delas ut efter ansökan 
från enskild.
(110607 § 47)

Alkohollagen - Alkoholhandläggning samt yttrande över värdeautomater 
229. Ansökan om permanent alkoholtillstånd Nämnd 8 kap 2§ alkohollagen

230. Beslut om serveringstillstånd till förening, 
företag eller annat slutet sällskap under enstaka 
tidsperiod eller enstaka tillfälle

Alkoholhandläggare 8 kap 2§ alkohollagen

231. Beslut om serveringstillstånd till allmänheten 
under enstaka tidsperiod eller enstaka tillfälle

Alkoholhandläggare 8 kap 2§ alkohollagen

232. Beslut om utökat serveringstillstånd till 
allmänheten (utökad serveringsyta)

Alkoholhandläggare 8 kap 2§ alkohollagen

233. Ändring av serveringstid inom normtid Alkoholhandläggare 8 kap 19§ alkohollagen

234. Tillfälligt utökad serveringstid vid enstaka 
tillfälle

Alkoholhandläggare 8 kap 19§ alkohollagen

235. Beslut att pröva lämplighet av 
egentillsynsprogram för folköl

Alkoholhandläggare 5 kap 5§ alkohollagen

236. Beslut att låta konkursbo fortsätta med 
serveringsrörelse (behandlas med förtur)

Alkoholhandläggare 9 kap 12§ 2 st 
alkohollagen
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237. Beslut att omedelbart återkalla 
serveringstillstånd då nämndens beslut inte kan 
avvaktas

Ordförande 9 kap 18§ p.2-3 st 
alkohollagen

238. Beslut att meddela tillståndshavare erinran Alkoholhandläggare 9 kap 17§ alkohollagen

239. Beslut att utlämna uppgifter på begäran av 
annan tillsynsmyndighet, skatteverket och 
tullverket

Alkoholhandläggare 9 kap 8§ alkohollagen

240. Framställan till tillståndshavare om tillträde till 
driftställe, tillhandahavande av handlingar som 
rör verksamheten, biträde vid tillsyn, 
utlämnande av varuprover och tillgång till 
verksamhetsredovisning

Alkoholhandläggare 9 kap 13§ alkohollagen

241. Begäran av biträde av polismyndighet för 
utövande av tillsyn

Alkoholhandläggare 9 kap 9§ alkohollagen

242. Beslut att återkalla serveringstillstånd på grund 
av att tillståndet inte längre utnyttjas

Alkoholhandläggare 9 kap 18§ 1 p 
alkohollagen

243. Beslut att förordna extra tillsynspersonal Alkoholhandläggare 9 kap 6§ alkohollagen

244. Beslut att anföra besvär över beslut av 
besvärsmyndighet

Alkoholhandläggare 23§ förvaltningslagen
Gäller endast där 
delegat fattat det 
ursprungliga beslutet

245. Avvisning av för sen inkommen överklagan Alkoholhandläggare 24§ förvaltningslagen
Gäller endast där 
delegat fattat det 
ursprungliga beslutet

246. Omprövning av överklagat beslut Alkoholhandläggare 27§ förvaltningslagen
Gäller endast där 
delegat fattat det 
ursprungliga beslutet

247. Beslut att begära inhibition Alkoholhandläggare 29§ förvaltningslagen
Gäller endast där 
delegat fattat det 
ursprungliga beslutet

248. Yttrande till förvaltningsdomstol över 
överklagat beslut samt överlämnande av 
handlingar i ärendet

Alkoholhandläggare 25§ förvaltningslagen

249. Yttrande gällande ansökan Värdeautomater Alkoholhandläggare Lotterilagen, 
Lotteriinspektionen
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Bostadsanpassningsärenden
250. Bostadsanpassningsärenden Bostadsanpassningsh

andläggare

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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Tjänsteskrivelse – SKL-rekommendation i syfte att 
stärka utveckling och kvalitet på särskilda boenden för 
äldre nattetid
   

Ärendebeskrivning
2017-01-20 skickades en rekommendation rörande kvalitet i särskilt boende ut från 
Sveriges kommuner och landsting (SKL). I meddelandet tillråder SKL alla 290 
kommuner att fatta beslut att anta rekommendationen som syftar till att stärka 
utvecklig och kvalitet på särskilda boenden för äldre nattetid. 
Sveriges socialchefer, FAMNA och Vårdföretagarna, tagit fram den här 
rekommendationen i syfte att ytterligare stötta kommunerna i deras arbete med 
ökad kvalitet inom detta område. Särskilt fokus kommer att vara i förnyelse- och 
förbättringsarbetet.

1 Bakgrund och beskrivning
Våren 2016 avslog regeringen Socialstyrelsens förslag till bemanningsföreskrifter för 
särskilt boende för äldre och valde istället att förtydliga bestämmelserna i 
Socialtjänstförordningen (2001:937, 2 kap. 3 §) Det som framgår av dessa 
förtydliganden är att det är den enskildes behov som är styrande och att personal ska 
finnas tillgänglig dygnets alla timmar. SKL har, i dialog med kommuner föreningen för 
Sveriges socialchefer, FAMNA och Vårdföretagarna, tagit fram den här 
rekommendationen i syfte att ytterligare stötta kommunerna i deras arbete med 
ökad kvalitet inom detta område. Särskilt fokus kommer att vara i förnyelse- och 
förbättringsarbetet. 

SKL:s rekommendation har sin grund i fyra nedanstående punkter:

1. Koll på läget – Här belyses vikten av att ledningen i större utsträckning, 
genom kontinuerlig dialog och möten med medarbetarna, tar reda på hur 
arbetet på natten bedrivs. 

2. Planera utifrån individens behov – Vi ska säkerställa att samtliga individers 
behov av omsorg och tillsyn tillgodoses nattetid. Man bör planera 
tillsammans med den enskilde eller företrädare för den enskilde, 
dokumentera i en genomförandeplan och därefter följa upp. Uppmärksamma 
hur välfärdsteknik kan tillgodose behovet. Flexibel bemanning och 
schemaläggningar. 

3. Ta fram en strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter – Vi bör 
utarbeta en övergripande strategi som tydligt visar hur digitaliseringens 
möjligheter ska tas tillvara. Infrastruktur, informationssäkerhet, juridik, 
finansiering, standardisering och samverkansformer med andra kommuner är 
alla områden som bör finnas med i en sådan plan. Strategin bör slutligen 
beslutas av kommunstyrelsen. 

4. Ledarskap – Vi behöver stärka ledarskapet inom särskilt boende för äldre. 
Därutöver bör vi säkerställa att tillgång till arbetsledning finns nattetid. Man 
bör även från kommunledningens sida stödja, medverka och följa 
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utvecklingsarbetet eftersom den ökade teknikanvändningen kan komma att 
påverka rutiner, organisering och arbetskultur. 

Kommunerna planeras få följande stödinsatser under 2017:

 Identifiera, dokumentera och sprida goda exempel
 Länsgemensamma dialoger
 Workshops
 Webbsändningar riktade till baspersonal och chefer

2 Plan för 2017
Vid kontakt med SKL framställdes att tidsplanen för 2017 utgår från de behov som 
framförallt regioner och län anger för SKL. Många regioner har bokat in 
workshops/träffar för information och början till utvecklingsarbete redan våren 2017. 
En konferens, ”Sätt ljus på natten”, planeras den 20 september 2017 i Örebro. Där 
kommer representanter från SKL att berätta mer om rekommendationen och lyfta 
fram exempel på hur arbetet påbörjats i övriga länet. Det finns ingen tidsgräns för 
kommunerna att anta rekommendationen, men SKL kommer att följa upp det under 
året. Vissa kommuner antar rekommendationer direkt medan andra väljer att 
avvakta en första gemensam träff. I slutet av 2017 kommer en enkät att skickas ut för 
att undersöka hur långt kommunerna kommit i sitt arbete. Angående kostnader så är 
SKL:s medverkan kostnadsfri för kommunerna, med det åligger regionerna att ordna 
konferenser och bjuda in.

3 Slutsats
Eftersom Lekebergs kommun skulle ha stora svårigheter att, på egen hand, driva det 
utvecklingsarbete som krävs för att möta de utmaningar som finns inom detta 
område föreslår socialförvaltningen att socialnämnden godkänner 
rekommendationen. Rekommendationen innehåller även värdefulla verktyg som 
stöd i det arbete som väntar, varför vi inte ser några skäl till att avvakta ett 
godkännande.

En arbetsgrupp kommer att tillsättas, med representanter från socialförvaltningens 
ledningsgrupp, som kommer att påbörja detta arbete och föra dialog med SKL och 
övriga i länet. 

Förslag till beslut
Socialnämnden antar SKL:s  rekommendation i syfte att stärka utveckling och kvalitet 
på särskilda boenden för äldre nattetid. 
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LEKEBERGS KOMMUN
 

Anneli Carlsson Nancy Ganic-Murtic
Förvaltningschef Verksamhetsutvecklare
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From: kommunstyrelsen@Lekeberg.se
To: vardochomsorgsnamnden@Lekeberg.se
Cc:
Bcc:
Subject: VB: Rekommendation från SKL att stärka utveckling och kvalitet på
särskilda boenden för äldre nattetid
Attachments: 03-2017-SIGN-Rekommendation Kvalitet i särskilt boende för äldre
nattetid.pdf
Embedded Attachments:

Från: Information Lekeberg
Skickat: den 23 januari 2017 08:26
Till: kommunstyrelsen <kommunstyrelsen@Lekeberg.se>
Ämne: VB: Rekommendation från SKL att stärka utveckling och kvalitet på särskilda
boenden för äldre nattetid

Från: Sveriges Kommuner och Landsting [mailto:Utskick@skl.se]
Skickat: den 20 januari 2017 15:24
Kopia: Särnå Karin <Karin.Sarna@skl.se>; Bengtsson Greger <Greger.Bengtsson@skl.se>
Ämne: Rekommendation från SKL att stärka utveckling och kvalitet på särskilda boenden
för äldre nattetid

Till samtliga kommunstyrelser

Sveriges Kommuner och landsting (SKL) har den 20 januari 2017 beslutat att
rekommendera Sveriges 290 kommuner att fatta beslut att anta rekommendationen i
syfte att stärka utveckling och kvalitet på särskilda boenden för äldre nattetid

För frågor om rekommendationens innehåll kontakta Greger Bengtsson, avdelningen för
vård och omsorg, SKL, tel: 08-452 75 19.

Mvh

Karin Särnå
Handläggare
Styrelsesekretariatet
_________________________________

Sveriges Kommuner och Landsting

Hornsgatan 20

118 82 Stockholm

+46 8 452 72 64

+46 76 125 19 80

www.skl.se
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Inledning 

En värdig vård för de äldsta 
Vi står idag inför en befolkning som blir allt äldre och antalet personer i stort behov av 
vård och omsorg kommer att öka kraftigt. Att åldras behöver inte i sig betyda 
funktionsnedsättning, en 75 åring idag har bättre funktionsförmåga än för 30 år sedan, 
men samhället måste ändå rusta för att en större andel av befolkningen är mycket 
gamla personer.  
 
En betydande del av dessa äldre behöver bo på särskilt boende. De utgör några av 
samhällets mest sköra och behövande individer. Att säkerställa en god, värdig och för 
individen anpassad vård och omsorg för dem tillhör därmed en av samhällets allra 
viktigaste uppgifter. Medarbetarna på landets äldreboenden är den enskilt viktigaste 
faktorn för att kunna ge en god kvalité för de äldre. Det är därför viktigt att 
medarbetarnas kunskap och drivkraft tas tillvara i arbetet med att förbättra omsorg och 
tillsyn nattetid för särskilda boenden. 

Rekommendationen – ett verktyg för kvalitetsarbete 
För att stärka kvaliteten på omsorgen nattetid på särskilda boenden för äldre har 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i dialog med kommuner, Föreningen 
Sveriges socialchefer, FAMNA och Vårdföretagarna tagit fram denna 
rekommendation.  

Bakgrunden är att regeringen våren 2016 avslog Socialstyrelsens förslag till 
bemanningsföreskrifter för särskilt boende för äldre. Socialstyrelsens uppdrag med 
föreskrifterna var att säkerställa en trygg och individanpassad omsorg samt försäkra 
sig om att det på särskilda boenden för äldre skulle finnas personal dygnet runt som 
utan dröjsmål kunde hjälpa de äldre.  
Istället för bemanningsföreskrifterna valde regeringen att förtydliga 
Socialtjänstförordningen (2001:937, 2 kap 3§). Där framgår det att den enskildes 
behov ska vara styrande och att personal ska finnas tillgänglig dygnet runt.  
För att ytterligare stötta kommunernas arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt 
boende för äldre har SKL tagit fram denna rekommendation där de områden anges 
som kräver ett särskilt fokus i förnyelse- och förbättringsarbetet.  

Syfte, mål och målgrupp 
Målgrupp för rekommendationen är kommunerna i rollen som uppdragsgivare och 
arbetsgivare samt alternativa utförare i tillämpliga delar. De områden som 
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uppmärksammas är digitalisering, arbetsmetoder och bemanning. SKL noterar särskilt 
att det finns en viktig utvecklingspotential vad gäller välfärdsteknik.  

Implementering i dialog med kommuner och andra intressenter 
Några av framgångsfaktorerna för rekommendationen är att den bygger på en 
förståelse för de förutsättningar som finns i landets kommuner. I arbetet med 
rekommendationen har SKL därför fört en dialog med socialchefer, äldreboende-
chefer och undersköterskor. Sammantaget har ett 60-tal kommuner medverkat. 
Dessutom har dialog förts med brukarorganisationer, fackliga organisationer och 
regionala representanter.  

För att göra rekommendationen till verklighet krävs ett gediget förankringsarbete. Här 
kommer SKL att medverka till spridning av rekommendationen i dialog med 
kommunerna. 

Ansvarsfördelning och gällande rätt 

Ansvarsfördelning och kvalitet 
Varje kommun ska ha en fungerande socialtjänst med ansvar för bland annat 
äldreomsorgsfrågor. Kommunen och dess ledning har det yttersta ansvaret för att äldre 
i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver.  

Inom varje kommun är det socialnämnden som har ansvaret för verksamhet riktad till 
behövande oavsett utförare. 

Det framgår av socialtjänstlagen att insatser inom socialtjänsten ska vara av god 
kvalitet. För att uppnå god kvalitet krävs rättssäkerhet, den enskildes medinflytande 
och insyn, respekt för den enskildes integritet och ett professionellt bemötande.  Den 
enskilde ska känna sig trygg i mötet med socialtjänsten och det stöd han eller hon får. 
För att uppnå god kvalitet behöver verksamheten använda sig av ett genomtänkt 
arbetssätt. Det förutsätter att personalen har lämplig utbildning och erfarenhet samt får 
ett bra stöd och rätt förutsättningar att utföra ett arbete av god kvalitet.  

Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. 
Syftet med ledningssystemet är att uppnå god kvalitet inom vård och omsorg genom 
att verksamheterna uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar, föreskrifter och 
allmänna råd. Ledningssystemet ska användas för att planera, leda, kontrollera,  följa 
upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Socialstyrelsen har gett ut föreskrifter och 
allmänna råd hur det systematiska kvalitetsarbetet ska bedrivas (SOSFS 2011:9)   

Lagrum särskilda boenden 
Det lagrum som reglerar socialtjänsten och äldreomsorgens särskilda boenden är de 
grundläggande bestämmelserna om integritet, självbestämmande och god kvalitet. De 
återfinns i 1 kap. 1 §, 3 kap. 3 §, 4 kap. 1 § samt 5 kap. 5§ socialtjänstlagen 
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(2001:453). Bestämmelserna i 5 kap. 4 § samma lag om att socialtjänstens omsorg om 
äldre ska inriktas på att de får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande 
(värdegrund) har också betydelse.  

Socialstyrelsen föreskrift om dokumentation (SOSFS 2014:5) gäller även särskilda 
boenden för äldre. 

Ändring av socialtjänstförordningen 2016 
Socialtjänstförordningen är sedan den 15 april 2016 förändrad. I förordningen har 
regeringen förtydligat kommunernas ansvar kring bemanningen nattetid i särskilt 
boende för äldre. 

Ändringen av socialtjänstförordningen (2001:937) lyder enligt följande: 
” I en sådan särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) 
ska det, utifrån den enskildes aktuella behov, finnas tillgång till personal dygnet runt 
som utan dröjsmål kan uppmärksamma om en boende behöver stöd och hjälp. Den 
boende ska ges det stöd och den hjälp som behövs till skydd för liv, personlig säkerhet 
eller hälsa.” 

I kommentarerna framkommer att syftet med lydelsen ”utifrån den enskildes aktuella 
behov” är att tydliggöra att utgångspunkten för det föreslagna tillägget är den 
enskildes medicinska och sociala behov.  

Vidare skriver man i kommentarerna att: 

”Kravet på tillgång till personal villkoras med andra ord utifrån den enskildes 
förutsättningar samt behov av stöd och hjälp. Socialnämnden kan till exempel placera 
äldre i en så kallad servicelägenhet med trygghetslarm.  

Vidare förtydligas att de äldre som placeras i exempelvis demensboenden och behöver 
dygnet runt vård ska tillförsäkras detta. Finns behov av närvarande personal på 
boendet ska det finnas.  

Socialnämnden kan fortsatt anpassa tillgången till personal i förhållande till de äldres 
olika behov i ett boende, där en enskild person kan vara i behov av mer stöd och hjälp 
än en annan.  

Genom att utgå från den enskildes behov, undviks en reglering som innebär att alla de 
särskilda boendena på ett generellt och preciserat vis ska ha tillgång till personal 
dygnet runt med en viss personalstyrka.  

Tillägget av begreppet ”aktuella” ger socialnämnden ett incitament att göra en 
kontinuerlig anpassning av stöd och hjälp utifrån den enskildes behov. Av detta följer 
att personalen ska uppmärksamma den äldres behov av stöd och hjälp samt vid behov 
förändra tillgången till personal.  
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Förordningen reglerar inte på vilket sätt personal kan uppmärksamma att en boende 
har behov av hjälp och därför kan den som bedriver ett särskilt boende själv bedöma 
på vilket sätt tekniskt stöd kan vara lämpligt. Det är viktigt att tekniskt stöd används 
på ett sådant sätt att det inte är till nackdel för den enskilde.” 

Vad säger Inspektionen för vård och omsorg (IVO)? 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har tagit fram ett bedömningsstöd för tillsyn 
vid särskilt boende för äldre. Det bedömningsstöd som IVO idag använder är inte fullt 
ut anpassat till ändringen i socialtjänstförordningen som rör särskilt boende. Det 
bedömningsstödet är nu under omarbetning och kommer, som SKL uppfattar det, inte 
vara i konflikt med dessa rekommendationer  

Bedömningen betonar individualisering och de faktorer IVO lyfter fram är att det ska 
finnas tillräckligt med personal för planerade och oplanerade insatser.   

IVO bedömer att personalbehovet även påverkas av: 
• Lokalernas utformning 
• Individens behov 
• Låsta dörrar (begränsningsåtgärder) 
• Tekniska lösningar 
 Samtycke 
 Integritet 

 
 
 

Utgångspunkter 
I denna rekommendation gör SKL en sammanvägd analys och bedömning utifrån 
lagstiftning, IVO: s bedömningsstöd vid tillsyn samt de iakttagelser som gjorts vid 
kommunbesök och de samtal som genomförts med företrädare, brukarorganisationer och 
medarbetare. 

Vikten av individuell behovsbedömning 
Den individuella behovsbedömningen är grunden för hur vården och omsorgen planeras 
och genomförs. Bedömning av behov kan göras av biståndshandläggare, enhetschef, ett 
team bestående av flera yrkeskategorier, och av baspersonal i aktuella situationer. 
Bemanning efter behov ansvarar enhetschefen för, men ytterst fördelar socialnämnden 
och kommunstyrelsen resurserna. 

De 60 kommuner som SKL haft kontakt med inom ramen för arbetet med 
rekommendationen har olika lösningar för individuella överenskommelser.  

Page 198 of 281



 

 2016-12-15 Vårt dnr: 
16/04652 
 

7 (12) 
 

    
   

 
 

 
Arbetssätten utgår från individens behov och påverkas även av tillgång till 
välfärdsteknik. Vid nedsatt beslutsförmåga/funktionsnedsättning blir frågan komplex och 
kräver en genomarbetad metodik där anhöriga är en viktig aktör 

Tillsyn nattetid innebär också risk för att störa nattsömnen och skapa oro. 
Socialtjänstlagens intentioner är att individen så långt som möjligt ska få behålla sin 
integritet och självständighet. Det är därför viktigt att göra individuella 
överenskommelser kring omsorg och tillsyn nattetid med de som kan ge sitt samtycke, 
samt hitta metoder för att utröna hur de med begränsade möjligheter till samtycke kan 
medverka till planeringen av tillsynen. 

Boendemiljön  
Lokalernas utformning kan stärka eller minska möjligheterna till överblick över 
situationen för de boende. Det påverkar vården och omsorgen nattetid då bemanningen är 
lägre i förhållande till dagen. Bristande lokaliteter kan kompenseras genom användning 
av tekniska hjälpmedel och/eller förstärkt bemanning. Vid ny- och ombyggnation är det 
av stor vikt att hänsyn tas till möjligheter till god överblick. 

Bemanning 
Socialtjänstförordningen anger att personal utan dröjsmål ska uppmärksamma behov av 
hjälp och ge hjälp till äldre på särskilt boende. Att uppmärksamma behov utan dröjsmål 
kan, som framgår i socialtjänstförordningen, göras med såväl teknik som utökad 
bemanning. När behov av stöd och hjälp har uppmärksammats ska det tillgodoses. Hur 
och hur snabbt detta ska ske måste utgå från den enskildes behov av stöd och hjälp. 

Bemanningen nattetid bör därför vara anpassad för att så effektivt och flexibelt som 
möjligt möta detta behov, exempelvis genom ett anpassningsbart schema. Det är en 
viktig förutsättning för att få en både kostnadseffektiv och kvalitativ verksamhet.  Andra 
viktiga faktorer att ta hänsyn till vid bemanning är möjligheten för personalen att arbeta 
heltid, och ge medarbetarna sådana förutsättningar att de klarar att arbeta utifrån de 
äldres aktuella behov, vilka kan skifta över tid. Det kan betyda att personal ska kunna 
ställa om och arbeta på flera olika arbetsplatser i relation till det aktuella vård- och 
omsorgsbehov som finns. 

Digitalisering och nya arbetssätt 
Digitaliseringen medger helt nya möjligheter att förändra arbetssätt och i större 
utsträckning ta vara på den äldres egna förmågor och förutsättningar. Inte minst kan 
digitala lösningar användas på särskilda boenden för att öka trygghet, självständighet och 
digital delaktighet. Exempel på detta är digitala trygghetslarm, sensorer för att 
uppmärksamma behov, nattkameror och olika former av kommunikationshjälpmedel. En 
viktig fråga är hur arbetssätt och metoder kan möjliggöra att även personer med nedsatt 
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beslutsförmåga får del av välfärdsteknik. De positiva effekter som kan uppnås med 
välfärdsteknik måste komma även denna grupp till del. 

Flera kommuner har utvecklat användningen av välfärdsteknikens möjligheter men det 
finns ett behov av att öka takten för att ge nya möjligheter att tillgodose människors 
behov av individuella lösningar.  

Samtidigt som digitaliseringen ger stora möjligheter ställs stora krav på att kommunen 
tänker igenom användandet bland annat utifrån följande faktorer: 

• Gällande lagstiftning, föreskrifter och praxis, exempelvis personuppgiftslagen 
(PUL), bestämmelser om dokumentation enligt SOSFS 2014:15 och 
Datainspektionens krav. 

• Informationssäkerhet 
• Samtycke och beslutsförmåga 
• Integritet 
• Infrastruktur 
• Upphandling 
• Drift, förvaltning och support 
• Kvalitetssäkring 
• Delaktighet hos brukare och anhöriga 
• Medarbetares förutsättningar, arbetsförhållanden och digital kompetens 
• Information, kommunikation och utbildning 
• Jämlikhet och jämställdhet 

Digitalisering – en strategisk fråga för hela kommunen  
Frågor om digitalisering kan inte endast hanteras separat inom en kommuns olika 
verksamhetsområden utan behöver i stor grad samordnas. Det finns framför allt ett 
behov för kommunen att kraftsamla kring kommungemensamma grundläggande 
förutsättningar som underlättar verksamhetsutveckling genom digitala lösningar. Det 
handlar bland annat om att på en övergripande kommunnivå ta ansvar för ledning och 
styrning kring gemensam infrastruktur i form av bredband. I dagsläget är det 
exempelvis många särskilda boenden som helt saknar den nödvändiga tekniska 
infrastrukturen som behövs för att digitaliseringens möjligheter ska kunna realiseras. 

Därutöver finns även mycket att vinna på en ökad samverkan mellan kommuner inte 
minst vad gäller områden som infrastruktur, juridik, upphandling, standarder för 
informationssäkerhet och arkitekturprinciper för en sammanhållen digital offentlig 
förvaltning.  

SKL:s styrelse beslutade i november 2016 om en ”Handlingsplan för gemensamma 
förutsättningar för digital utveckling i kommuner och landsting” som ger stöd i detta 
arbete.  
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Natten påverkas av dagens aktiviteter  
Hur natten blir påverkas av dagens aktiviteter och vice versa. God mat, ett meningsfullt 
socialt innehåll och möjlighet till utevistelse med fysisk aktivitet under dagen bidrar till 
en god nattsömn. En god nattsömn ger å andra sidan ork till dagens aktiviteter och kan 
minska behov av sömn dagtid. Här krävs en helhetssyn och gemensam planering anpassat 
utifrån den enskildes behov och önskemål. 

Det är inte givet att en lösning fungerar för alla. I många kommuner är det rutin att personalen 
tittar till den äldre ett par gånger nattetid för att säkerställa att hen sover och att inget oväntat 
inträffat. Men att någon tittar in nattetid kan även vara störande. En ostörd miljö utan onödiga 
besök, medverkar till en bättre nattsömn och kan minska behov av medicinering.  

Nattsömnen påverkas positivt av evidensbaserade arbetssätt. Optimal medicinsk 
behandling vid hjärtsvikt, diabetes och smärta är exempel på viktiga insatser. 
Läkemedelsgenomgångar där individuell justering av personens hela läkemedels-
behandling görs bidrar till bästa möjliga hälsa och leder dessutom till en låg användning 
av sömnmedel och lugnande medel. Systematiskt arbete när personen har 
beteendemässiga och psykiska symptom vid demens bidrar också till minskad oro och 
bättre nattsömn. Andra viktiga områden att beakta är att undvika lång nattfasta och 
säkerhetsställa god munhygien. 

Chefen och ledarskapets betydelse 
Särskilda boenden är en verksamhet som ställer stora krav på ledarskapet. Verksamheten 
omsätter betydande ekonomiska värden och bedrivs dygnet runt. Att leda verksamheten 
handlar både om att ge en god omvårdnad till personer som behöver omfattande vård och 
omsorg och att leda flera personalkategorier utifrån olika lagrum och kulturer. 
Verksamheten måste också kunna attrahera och behålla medarbetare samtidigt som man 
förnyar arbetssätt, inför välfärdsteknik och möter en ny generation av äldre med ökade 
krav på individualiserad hjälp.  

Ett närvarande och kompentent ledarskap är en nyckelfråga för att klara av 
omställningen. En utmaning är att natten präglas av självständigt arbete, ofta utan just 
närvarande ledarskap. Nattpersonal har av naturliga skäl inte möjlighet att träffa sin chef 
lika ofta som dagpersonalen.  

Kommunerna uppger att det finns ett behov av att planeringen och genomförandet av 
nattens arbete blir än mer transparent. Schemaläggning har stor betydelse för möjligheten 
att bemanna efter behov. Om detta ska kunna bli verklighet behöver nattpersonalens 
situation och schemaläggning belysas och adresseras.  
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Rekommendation 
SKL rekommenderar kommunerna att stärka och utveckla kvalitén enligt följande fyra 
nedanstående punkter. 

Koll på läget 
Socialtjänsten behöver göra individuella bedömningar kring enskilda behov av omsorg 
och tillsyn på natten. Resultatet måste vägas samman med de förutsättningar som finns i 
förhållande till lokaler och teknik på respektive särskilt boende.  Ledningen behöver i 
större utsträckning ta reda på hur personalen bedriver arbetet under natten. Detta kan ske 
genom kontinuerlig dialog och möten med medarbetare.  

Planera utifrån individens behov 
Verksamheten behöver säkerställa att respektive individs behov av omsorg och tillsyn 
nattetid tillgodoses. Det är idag ovanligt att de individuella behoven finns 
uppmärksammade i genomförandeplaner eller att det finns enskilda överenskommelser 
hur den äldre vill ha sin omsorg och tillsyn på natten.  

En planering behöver genomföras med den äldre och den äldres anhöriga vad gäller 
omsorgsinsatser och tillsyn. Planeringen dokumenteras i genomförandeplanen och 
behöver följas upp kontinuerligt. Av erfarenhet vet vi att äldres behov förändras både vad 
gäller sjukdomar och oro Vid planeringen bör särskilt uppmärksammas på vilket sätt 
välfärdsteknik kan användas för tillsyn och trygghet. 

När verksamheten utvecklat rutiner för att försäkra sig om en större kunskap kring de 
individuella behoven måste hänsyn också tas till att behovet skiftar över tid. Det kräver 
också arbetssätt med en flexibel bemanning och schemaläggning.  

Ta fram en strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter 
Socialtjänstförordningen ger utrymme för kommunerna att själva välja hur individens 
behov ska kunna tillgodoses, och hur digitala lösningar kan vara en del av det. Digitala 
lösningar ska tillgodose den enskildes integritet, behov av trygghet och samtidigt 
möjliggöra att personal nyttjas på bästa sätt. 

Kommunen bör utarbeta en övergripande strategi som på ett tydligt sätt visar hur 
digitaliseringens möjligheter ska tas tillvara. Strategin behöver exempelvis omfatta 
områden som infrastruktur, informationssäkerhet, juridik, finansiering, standardisering 
och former för samverkan med andra kommuner. Strategin bör beslutas av 
kommunstyrelsen och kan exempelvis innehålla: 

• Politisk viljeinriktning 
• Värdegrunder och förhållningssätt för arbetet 
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• Handlingsplan med konkreta åtgärder för att den politiska viljeinriktningen 
ska nås   

• Fastställda mål på olika nivåer och i olika verksamheter i organisationen 
• Hur strategin förhåller sig till alternativa utförare  
• Hur samverkan med andra kommuner, alternativa utförare, leverantörer och 

invånare ska etableras 

För att öka takten i införandet av nya arbetssätt i äldreomsorgen behöver strategin 
kompletteras med mer verksamhetsnära handlingsplaner som stöttar verksamheten i 
valet av bästa möjliga lösning i förhållande till arbetsmetoder, arbetsmiljö samt 
brukarnas förmågor och behov av medbestämmande, självständighet och trygghet. För 
att framgångsrikt kunna utveckla och införa nya arbetssätt behövs även 
kompetensutvecklande insatser för alla berörda medarbetare. Det behövs även för att 
användningen av digitala lösningar ska ligga i linje med tillsynsmyndigheternas krav 
samt för att det ska bli en fråga för kommunens högsta ledning att ta hänsyn till i 
kommande verksamhets- och budgetplanering. Rätt använd ger digitala lösningar 
möjligheter för att utveckla verksamhetens kvalitet samtidigt som det ökande behoven 
hos en åldrande befolkning bättre kan tillgodoses. 

Ledarskap 
Ledarskapet inom särskilt boende för äldre behöver stärkas för att förändringsarbetet med 
att identifiera och införa nya arbetssätt tillsammans med ökad teknikanvändning ska 
kunna genomföras. Det handlar då inte enbart om den närmaste chefen på äldreboendet 
utan även om att förvaltningsledningen tar ett aktivt ansvar för förbättrings- och 
kvalitetsarbetet.  

Kommunerna bör också säkerställa att det finns tillgång till arbetsledning nattetid. En 
nyckelfråga är flexibilitet i bemanning för att kunna möta äldres behov som förändras 
över tid. Kommunledningen behöver stödja, medverka och följa utvecklingsarbetet då 
förväntat ökad teknikanvändning påverkar rutiner, organisering och arbetskultur. 

  

Page 203 of 281



 

 2016-12-15 Vårt dnr: 
16/04652 
 

12 (12) 
 

    
   

 
 

 

  

Implementering 
SKL kommer under 2017 att ge stöd till landets kommuner avseende tillämpningen av 
rekommendationen. Följande stödinsatser planeras: 

• Identifiera, dokumentera och sprida goda exempel 
• Länsgemensamma dialoger 
• Workshops 
• Webbsändningar riktade till baspersonalen och chefer. 
• Ta fram underlag för upphandling av välfärdsteknik 
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Protokoll 2017-03-27

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§65 - Rekommendationen från SKL i syfte att stärka utveckling 
och kvalitet på särskilda boenden för äldre nattetid (SON 17-44)
Ärendebeskrivning
2017-01-20 skickades en rekommendation rörande kvalitet i särskilt boende ut från Sveriges 
kommuner och landsting (SKL). I meddelandet tillråder SKL alla 290 kommuner att fatta beslut att 
anta rekommendationen som syftar till att stärka utvecklig och kvalitet på särskilda boenden för 
äldre nattetid.
Sveriges socialchefer, FAMNA och Vårdföretagarna, tagit fram den här rekommendationen i syfte att 
ytterligare stötta kommunerna i deras arbete med ökad kvalitet inom detta område. Särskilt fokus 
kommer att vara i förnyelse- och förbättringsarbetet.

Förslag till beslut
Socialnämnden antar SKL:s  rekommendation i syfte att stärka utveckling och kvalitet på särskilda 
boenden för äldre nattetid.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Socialnämnden antar SKL:s  rekommendation i syfte att stärka utveckling och kvalitet på särskilda 
boenden för äldre nattetid.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rekommendation i syfte att stärka utveckling och kvalitet på SÄBO för äldre 

nattetid - (42680)
 VB: Rekommendation från SKL att stärka utveckling och kvalitet på särskilda boenden för 

äldre nattetid (1/2) - (SON 17-44-2)
 VB: Rekommendation från SKL att stärka utveckling och kvalitet på särskilda boenden för 

äldre nattetid (2/2) - (SON 17-44-1)
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Intern kontrollplan för 
Socialnämnden 2017

11

VON 16-180
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Tjänsteskrivelse 2017-03-28 1 (1)

Dnr: VON 16-180

Tjänsteskrivelse – Socialnämndens intern kontrollplan 
2017 
   

Ärendebeskrivning
Enligt Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna 
varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen inom sin 
verksamhet. Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i kommunallagen 
6:7. Det är alltid respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en 
god intern kontroll. I detta ansvar ligger att utifrån principerna för den interna 
kontrollen i kommunen vid behov utfärda regler och anvisningar för den egna interna 
kontrollens organisation, utformning och funktion. Det är viktigt att detta 
dokumenteras och antas av nämnd.
Kontrollplanerna ska antas i samband med beslut om MER-plan och innehålla. 
•Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp. 
•Omfattningen på uppföljningen (frekvensen). 
•Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen. 
•Till vem uppföljningen ska rapporteras. 
•När rapportering ska ske. 
•Genomförd riskbedömning.

Förslag till beslut
Socialnämnden antar intern kontrollplan 2017 för Socialnämnden.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Anneli Carlsson
Förvaltningschef
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Socialnämndens intern kontrollplan för 2017

Innehållsförteckning
1 Lekebergs intern kontrollarbete ...................................................................................................................................................................................2

1.1 Riskbedömnings matris ....................................................................................................................................................................................................3

2 Intern kontrollplan 2017 ..............................................................................................................................................................................................4

2.1 Kommungemensam intern kontroll (samtliga nämnder följer upp) ................................................................................................................................4

2.2 Administration..................................................................................................................................................................................................................5

2.3 Ekonomi............................................................................................................................................................................................................................5

2.4 Personal............................................................................................................................................................................................................................6

2.5 Verksamhet ......................................................................................................................................................................................................................6

Page 208 of 281



1 Lekebergs intern kontrollarbete 
Enligt Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen 
inom sin verksamhet. Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i KL 6:7. Det är alltid respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att 
utforma en god intern kontroll. I detta ansvar ligger att utifrån principerna för den interna kontrollen i kommunen vid behov utfärda regler och anvisningar 
för den egna interna kontrollens organisation, utformning och funktion. Det är viktigt att detta dokumenteras och antas av nämnd. 

Varje år beslutar kommunstyrelsen om några särskilda punkter som är gemensamma för hela kommunen och som samtliga nämnder ska ha med i sin 
interna kontroll för det kommande året. 

Kontrollplanerna ska antas i samband med beslut om MER-plan och innehålla. 
• Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp. 
• Omfattningen på uppföljningen (frekvensen). 
• Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen. 
• Till vem uppföljningen ska rapporteras. 
• När rapportering ska ske. 
• Genomförd riskbedömning.

Respektive nämnd har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att tillse att: 
• En organisation upprättas för den interna kontrollen. 
• Regler och anvisningar antages för den interna kontrollen. 
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Varje nämnd ska minst ha en fastställd rutin för: 

• Hur planering och rapportering av internkontrollarbetet ska gå till. 
• Introduktion av nyanställda om vad intern kontroll innebär. 

Intern kontrollplanerna ska innehålla följande delområden

1. Administration
2. Ekonomi
3. Personal
4. Verksamhet

1.1 Riskbedömnings matris

Stora konsekvenser Medelhög risk Hög risk

Små konsekvenser Låg risk Medellåg risk

Låg sannolikhet Hög sannolikhet
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2 Intern kontrollplan 2017
Rutin Kontrollmoment Ansvarig Metod Frekvens Rapport till Risk

2.1 Kommungemensam intern kontroll (samtliga nämnder följer upp)

Alla fakturor ska vara 
betalda innan förfallodag

Ett stickprov under 
mars och september 
månad

Förvaltningschef Ekonomiavdelningen gör ett 
stickprov i ekonomisystemet 
och redovisar resultat till 
förvaltningschefen för 
respektive nämnd

En gång i 
mars och en 
gång i 
september

Redovisa 
uppföljningen 
och resultat till 
förvaltnings-
chef

Medellåg 
risk

Rapportering av fattade 
delegationsbeslut

Kontroll av att beslut 
på delegation 
rapporteras till 
nämnd

Utredningssekreterare Slumpvis kontroll av ett antal 
delegationspunkter

2 ggr/år Redovisa 
uppföljningen 
och resultat till 
nämnd

Hög risk

Risk- och sårbarhet Handlingsplanerna 
för risk- och 
sårbarhet

Säkerhetsstrateg Kontroll av att 
handlingsplanerna är 
uppdaterade och efterlevs

1 gång per år Redovisa 
uppföljningen 
och resultat till 
nämnd

Medelhög 
risk
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Rutin Kontrollmoment Ansvarig Metod Frekvens Rapport till Risk

2.2 Administration
Anmälan av 
delegationsbeslut 
avseende 
tillsvidareanställningar 
samt visstidsanställningar 

Avstämning av 
faktiskt verkställda 
anställningar i 
relation till utdrag ur 
Platina

Chef Nämndsekreterare tar fram 
utdrag ur Platina till respektive 
chef som jämför underlagen

1g/halvår Förvaltnings-
chef

Medelhög 
risk

Uppföljning av ej 
omprövade tidsatta 
biståndsbeslut enligt 
Socialtjänstlagen i enlighet 
med antagna riktlinjer för 
biståndsbeslut.

Avstämning vid tre 
tillfällen av antalet 
beslut som ej är 
omprövade i tid 

IFO-chef Underlag tas fram från 
ProCapita över fattade 
biståndsbeslut enligt 
Socialtjänstlagen. Dessa 
jämförs med de fastslagna 
riktlinjerna och avvikelser 
noteras.

I maj, 
september 
och 
december

Resultat 
redovisas till 
nämnd

Hög risk

2.3 Ekonomi 
Verksamheterna håller sin 
budgetram

Varje månad följa 
upp varje 
verksamhets 
ekonomiska resultat

Chef I början av varje månad följs 
föregående månads resultat av 
pengar ut och pengar in upp för 
att tidigt indikera riktning och 
möjliggöra ekonomisk styrning.

Månatligen Förvaltnings-
chef

Hög risk
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Rutin Kontrollmoment Ansvarig Metod Frekvens Rapport till Risk
Verksamheterna håller sin 
budgetram

Varje kvartal följa 
upp den samlade 
verksamhetens 
ekonomiska resultat

Förvaltningschef I samband med nytt kvartal gå 
igenom den ekonomiska 
prognosen och resultatet från 
respektive verksamhet.

Varje kvartal Redovisas till 
nämnd

Hög risk

2.4 Personal
Att minska sjukfrånvaron i 
förvaltningen

Statistik tas fram per 
enhet av 
verksamhetscontrolle
r 

Chef Respektive enhetschef 
rapporterar vilka åtgärder som 
vidtagits för att minska 
sjukfrånvaron. Resultaten följs 
månadsvis enligt rutin med 
rapport till förvaltningschef

Juni och 
oktober

Redovisas till 
nämnd

Hög risk

2.5 Verksamhet
Utredning av synpunkter, 
klagomål och 
förbättringsförslag

Uppföljning av att 
synpunkter och 
klagomål, 
förbättringsförslag 
tas emot, utreds och 
åtgärdas.

Förvaltningschef Respektive enhetschef 
rapporterar hur synpunkter 
och klagomål tas emot och 
utreds i verksamheten, samt 
redovisar de utredningar som 
gjorts och vilka 
åtgärder/förbättringsförslag 
de föranlett.

Maj och 
november

Förvaltnings-
chef

Medelhög 
risk
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Protokoll 2017-03-27

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§66 - Intern kontrollplan för Socialnämnden 2017 (VON 16-180)
Ärendebeskrivning
Enligt Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna varje år anta en 
särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen inom sin verksamhet. Nämndernas ansvar för 
den interna kontrollen anges i kommunallagen 6:7. Det är alltid respektive nämnd som har det 
yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. I detta ansvar ligger att utifrån principerna 
för den interna kontrollen i kommunen vid behov utfärda regler och anvisningar för den egna interna 
kontrollens organisation, utformning och funktion. Det är viktigt att detta dokumenteras och antas av 
nämnd. Kontrollplanerna ska antas i samband med beslut om MER-plan och innehålla. •Vilka rutiner 
samt vilka kontrollmoment som ska följas upp. •Omfattningen på uppföljningen (frekvensen). •Vem 
som ansvarar för att utföra uppföljningen. •Till vem uppföljningen ska rapporteras. •När 
rapportering ska ske. •Genomförd riskbedömning.

Förslag till beslut
Socialnämnden antar intern kontrollplan 2017 för Socialnämnden.

Arbetsutskottets beslut
Överlämnar ärendet för beslut till nämnden.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Socialnämndens intern kontrollplan 2017 - (43317)
 Socialnamndens intern kontrollplan för 2017 - (43335)
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Patientsäkerhetsberättelse 
2016 för Lekebergs kommun

12

SON 17-3
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Tjänsteskrivelse 2017-03-28 1 (1)

Dnr: SON 17-3

Tjänsteskrivelse – Patientsäkerhetsberättelse 2016

   

Ärendebeskrivning
Patientsäkerhetsberättelse ska upprättas senast 1 mars varje år. 
I patientsäkerhetsberättelsen ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits 
under förgående kalenderår, vilka åtgärder som vidtagits för att öka 
patientsäkerheten och vilka resultat som uppnåtts. 
Patientsäkerhetsberättelsen är upprättad av medicinskt ansvarig sjuksköterska 
(MAS/MAR).

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelsen för Lekebergs kommun 2016

LEKEBERGS KOMMUN
 Anneli Carlsson Anna-Karin Gruffman-Arne  
Förvaltningschef Handläggare
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Patientsäkerhetsberättelse 2016

Medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS
Medicinskt ansvarig för rehabilitering MAR
Ulrica Edlund
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Syfte
 I patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 tydliggörs vårdgivarens ansvar att bedriva ett 
systematiskt patientsäkerhetsarbete och att arbeta förebyggande för att förhindra 
att vårdskador uppstår. Med vårdskada avses lidande, kroppslig eller psykisk skada 
eller sjukdom samt dödsfall som kunnat undvikas om adekvata åtgärder vidtagits vid 
patientens kontakt med hälso- och sjukvården. Patientsäkerhetsberättelse ska 
upprättas senast 1 mars varje år av vilken det ska framgå

1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår 
2. vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten, och
3. vilka resultat som uppnåtts

Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet
Vård- och omsorgsnämnden 
Vårdgivaren tillika vård- och omsorgsnämnden ska fastställa övergripande strategier 
och mål för det systematiska kvalitetsarbetet. 

Verksamhetschefen 
Vård- och omsorgschef, tillika verksamhetschef för hälso- och sjukvård, har det 
övergripande ansvaret för ledning och styrning av kvalitets- och 
patientsäkerhetsarbetet. 

Medicinskt ansvariga MAS/MAR
Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering har ett 
övergripande ansvar för att utarbeta riktlinjer och rutiner utifrån gällande lagstiftning 
och föreskrifter samt uppföljning, kontroll och tillsyn av dessa. 

Enhetschef 
Respektive enhetschef ansvarar för att dokumentera hur patientsäkerhets- och 
kvalitetsarbetet under förgående år utvecklats, säkrats och bedrivits samt vilka 
resultat som uppnåtts. Enhetschefen ansvarar för att ny personal får den 
introduktion som krävs för att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Hälso- och sjukvårdspersonal
Hälso- och sjukvårdspersonalen ansvarar för att arbeta enligt vetenskap och 
beprövad erfarenhet, de är också skyldiga till att bidra till att hög patientsäkerhet 
upprätthålls. All personal ska rapportera risker för vårdskada i avvikelsesystemet.
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Struktur för uppföljning/utvärdering/egenkontroll
Kvalitetsredovisningar 

Nationella brukarundersökningar
Kvalitetsregister
Öppna jämförelser
Äldreguiden
KKiK
Avvikelserappoeter
Klagomål/synpunkter
Regional handlingsplan sammanhållen vård och omsorg för äldre i Örebro lä
Checklista för systematisk uppföljning av kvalitets- och patientsäkerhets 
arbete

Hur patientsäkerhetsarbetet bedrivits samt vilka 
åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet

 Under året påbörjades uppbyggnaden av Stratsys ledningssystem enligt 
SOSFS 2011:9. 

 Användning av de olika registrens statistik samt sammanställningar för Södra 
länets kommuner

 Beslutstöd enligt Visam används av sjuksköterskorna i kommunen
 Rapporter enligt SBAR av sjuksköterskorna vid kontakt med andra vårdgivare
 Lyftkörkortsutbildning och manuell förflyttningsteknik har fått en nystart och 

ett rullande schema för alla enheter
 Besiktning av omvårdnadshjälpmedel
 Omvårdnadshjälpmedel har utrangerats och nya inköpts
 Ny hjälpmedelsmodul i dokumetationssystemet ProCapita
 Alla hjälpmedel finns registrerade och kan följas när det gäller 

rekonditionering, service och besiktning samt hos vilken patient de finns hos
 Läkemedelsgenomgångar
 Självskattning av basala hygienriktlinjerna
 Hygienronder
 Mätning av ofrivillig nattfasta
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Samverkan för att förebygga vårdskada
En välfungerande samverkansstruktur mellan vårdgivare Region Örebro län samt 
länets kommuner
Närverksträffar mellan MAS/MAR i länets kommuner sammanhållet av region Örebro 
län.
Nätverksträffar för Socialchefer, samt deltagande av socialchef i Chefsgrupp för 
samverkan social välfärd och vård, där även tjänstemän från Region Örebro län ingår. 
Övergripande överenskommelser och riktlinjer utarbetas i dess nätverk.
Informationssystemet Meddix används för vårdplanering.
Patientnämndens information till MAS/MAR i länet.

Riskanalys
Riskanalyser ska genomföra innan organisationsförändringar, införandet av nya 
system eller ny utrustning tas i drift.
Riskanalyser har genomförts innan nya moduler i dokumstationssystemet har tagits i 
drift. Manualer har provtestas.
I Stratsys finns riskanalyser och egenkontroll med som i del i ledningssystemet.

Avvikelser

 Hälso- och sjukvård är skyldig att rapportera om en patient utsätts för 
vårdskada eller risk för vårdskada

 Rapporteringsskyldighet gäller för personal inom SoL och LSS, då brister om 
missförhållanden uppmärksammas

 Avvikelserna ska rapporteras av den som upptäcker det
 Sjuksköterska, arbetsterapeut och enhetschef ansvarar enligt rutin för 

åtgärder 
 Alla avvikelser analyseras på APT
 Vid allvarlig risk för eller vid skada sker en Lex Mara anmälan
 När medicintekniska produkter är inblandade sker anmälan till 

Läkemedelsverket
 Avvikelser enligt SoL och LSS leder till Lex Sarahanmälan om missförhållandet 

efter utredning anses allvarligt

Klagomål och synpunkter

Enhetschef ansvarar för synpunkten/klagomålet utreds och att återkoppling lämnas 
snarast. 
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Resultat
-Genom registrering i Palliativa registret har det upptäckts att validerad 
smärtskattning inte dokumenteras i journal

-Genom registrering i BPSD, kan rätt bemötande av dementa patienter med psykiska 
beteendestörningar undvikas, används på Oxelgården

-Genom registrering i Senior Alert identifieras patienter med risk för undernäring, 
fall, trycksår och dålig munhäla, sjunkande antal registreringar har noterats på 
särskilda boendena

-Genom att använda Beslutsstöd enligt Visammodellen tillsammans med Region 
Örebro län kunnat ge våra patienter vård på rätt nivå

Avvikelser resultat
Under 2016 registrerades totalt 578 avvikelser enligt Hälso- och sjukvårdslagen HSL, 
Socialtjänstlagen SoL och Lagen om stöd och service LSS. Ingen avvikelse har föranlett 
en Lex Sarah eller Lex Maria anmälan. Avvikelser till annan vårdgivare är totalt 7 
stycken.
Det stora området med avvikelser är fall och läkemedelshantering som ligger på 
samma nivå som tidigare år. Trots att en genomgång av avvikelserna sker på varje 
arbetsplatsträff. 
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Övergripande mål och strategier för 2017
 Fortsätta arbetet med ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete
 Utveckla arbetet med avvikelsehantering, att analysera och åtgärda i 

verksamheterna
 Använda Senior Alert för att motverka fall, trycksår och undernäring och att 

åtgärderna diskuteras och blir väl kända i arbetsgruppen
 Utbilda all personal i symtomskattning och smärtskattning
 Följsamhet till nya Handlingsplanen sammanhållen vård och omsorg om äldre 

i Örebro län 2016-2018
 Följsamhet till handlingsplan för södra länsdelsgruppen med aktiviteter
 Samordnad individuell plan, SIP
 Silviasystrarna använder sin kompetens i demensproblematik i alla 

verksamheter
 Ökad användningen av NPÖ
 Minska nattfastan
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Protokoll 2017-03-27

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§67 - Patientsäkerhetsberättelse 2016 för Lekebergs kommun 
(SON 17-3)
Ärendebeskrivning
Patientsäkerhetsberättelse ska upprättas senast 1 mars varje år. I patientsäkerhetsberättelsen ska 
framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under förgående kalenderår, vilka åtgärder som 
vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som uppnåtts. Patientsäkerhetsberättelsen 
är upprättad av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS/MAR).

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelsen för Lekebergs kommun 2016.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Socialnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelsen för Lekebergs kommun 2016.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Patientsäkerhetsberättelse 2016 - (40390)
 Patientsäkerhetsberättelse 2016 för Lekebergs kommun - (39299)
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Redovisning av verksamhet 
med personligt ombud inom 

Sydnärke verksamhetsår 2016

13

SON 17-101
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Dnr: SON 17-101

Tjänsteskrivelse - Redovisning av verksamhet med 
personligt ombud verksamhetsår 2016, Sydnärke 

   

Ärendebeskrivning
Personligt ombud har funnits i Sydnärke sedan 2001. Verksamheten har två 
heltidstjänster som verkar i Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg.
Verksamheten finansieras med statsbidrag från Länsstyrelsen i Örebro Län.
Den gemensamma ansökan för Sydnärke gällande medel från länsstyrelsen görs av 
Kumla kommun. 
Socialförvaltningen i Kumla har sammanställt en redovisning av verksamhet med 
personligt ombud för verksamhetsåret 2016. Redovisningen är inskickad till 
Länsstyrelsen i Örebro län. Länsstyrelsen behöver ha in underlag för att kunna
fatta beslut om fortsatt statsbidrag.
Fördelningen av ärenden PO verksamheten har under 2016 varit enligt följande:
Askersund 7
Hallsberg 7
Kumla 15
Laxå 3
Lekeberg 3

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av verksamhet med personligt ombud inom 
Sydnärke verksamhetsår 2016.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Anneli Carlsson Gordana Sutic
Förvaltningschef Handläggare
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Ifylld och underskriven blankett skickas till 
följande adress:

Länsstyrelsen i Örebro län
Att: Anna Leijonswärd
Social hållbarhet
701 86 Örebro 
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Postadress:
Länsstyrelsen Örebro län, 
701 86 Örebro

Telefon/Fax:
010-224 80 00 (växel)
 

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/orebro

E-post:
orebro@lansstyrelsen.se

Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 
2016

Blanketten innehåller ett antal frågor om hur verksamheten har organiserats och vilka för-
utsättningar som ombudet/ombuden har haft i sitt arbete.

Redovisande kommun
Kommunens namn:
Kumla kommun
Ansvarig nämnd för verksamhet med personligt ombud:
Socialnämnden
Postadress:
Kumla kommun, Torget 1, 69280 Kumla
Telefon: E-post:  
019 588000 www.kumla.se

Redovisningen avser även verksamhet i följande kommun/kommuner 
Askersund, Hallsberg, Lekeberg och Laxå

Kontaktperson:
Jan Valentin
Befattning: 
enhetschef
Postadress: 
Kumla kommun, Torget 1, 69280 Kumla
Tfn: E-post: 
019588336 jan. valentin@kumla.se
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Antalet tjänster
1. Hur många årsanställda personliga ombud beviljades ni medel till av länsstyrelsen för 

verksamhetsåret 2016?
Antal: 2

Ange med två decimaler. Om ni t.ex. har beviljats att anställa en på heltid (40 timmar i veckan) 
och en på halvtid (20 timmar i veckan,) anger ni 1,50, om ni t.ex. beviljats medel för två som 
jobbar heltid och en som jobbar 25 procent ange 2,25.

2. Hur många årsanställda personliga ombud hade ni under verksamhetsåret 2016? 

Antal kvinnor: 2,0
Antal män: 0

              Ange med två decimaler. Se räkneexemplet ovan. 
            

Eventuell kommentar:      

3. Har ni på grund av sjukfrånvaro, vakanser eller annat haft färre årsanställda personliga 
ombud under 2016 än vad länsstyrelsen beviljade medel för:
☐ Ja
x Nej
Om ja, vad har detta berott på?      

4. Hade ni outnyttjat statsbidrag kvar den 31 december 2016?
☐ Ja, ange hur mycket i kr:      
X  Nej

Beskrivning av utbildning och handledning

5. Har ni erbjudit ombuden utbildning/kompetensutveckling under året? 
X Ja
☐ Nej
Om ja, vilken: förvaltningsrätt

6. Har ombuden erbjudits handledning?
X Ja
☐ Nej
Om nej, beskriv varför:      

Redovisning av klienter
Vilka grupper och hur många personer har fått stöd av personliga ombud och vilka är de 
vanligaste orsakerna till den enskildes kontakter med personligt ombud? (SFS 2013:522 10 § 
punkt 2).
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Definition av klient: För att en enskild ska räknas som en klient i denna redovisning krävs att det 
personliga ombudet ger sådant stöd åt den enskilde som går utöver myndighetens 
serviceskyldighet enligt 4 § förvaltningslagen (1986:223). Ofta betyder detta att den enskilde har 
tilldelats ett personligt ombud. En klient beräknas som en klient per år trots att klienten 
återkommer med andra kontaktorsaker efter en längre tids uppehåll. 

7. Hur många klienter hade ni under 2016?
Antal kvinnor: 31
Antal män: 20

8. Hur många nya klienter kom till verksamheten under 2016?
Antal kvinnor: 12
Antal män: 10

9. Vilka åldrar hade klienterna 2016?
Antal kvinnor:      
Antal 18-29 år: 1
Antal 30-49 år: 3
Antal 50-64 år: 7
Antal 65 år och uppåt: 1

Antal män:     
Antal 18-29 år: 3
Antal 30-49 år: 3
Antal 50-64 år: 3
Antal 65 år och uppåt: 1

             Eventuell kommentar:       

10. Hur många klienter känner ni till som under 2016 hade helt eller delvis hemmaboende 
barn under 18 år ? 
Med hemmaboende barn menas inte bara barn som den enskilde har vårdnaden om utan även 
partners/sambos barn

             Antal klienter med helt eller delvis hemmaboende barn: 13

11. Hur många klienter avslutades under 2016? 

Antal kvinnor: 17
Antal 18-29 år: 3
Antal 30-49 år: 4
Antal 50-64 år: 3
Antal 65 år och uppåt: 1

Antal män: 6
Antal 18-29 år: 1
Antal 30-49 år: 2
Antal 50-64 år: 1
Antal 65 år och uppåt: 2

             Eventuell kommentar:       

Page 230 of 281



Sida
4(6)

Vanligaste kontaktorsakerna
12. Uppskatta och kryssa i vilka som är de tre vanligaste orsakerna till att klienter tar kontakt 

med verksamheten, uppdelat på kön.
Uppskattningen behöver inte bygga på statistiska data utan kan grunda sig på ombudens 
uppfattning om de tre vanligaste kontaktorsakerna under året.

             Eventuell kommentar:           

13. Ser ni några tendenser/förändringar av orsaken till att klienter tar kontakt med personligt 
ombud? Ekonomi kvarstår som den främsta orsaken till kontakt. En allmänt försämrad 
hälsostatus är även nu en orsak.

Bedömningsriktlinjer 
14. Har kommunen bedömningsriktlinjer för den enskildes tillgång till personligt ombud? 

(SFS 2013:522 10 § punkt 3). 
X Ja
☐ Nej                        

Om ja, beskriv kortfattat vilka målgrupper som kommunen/kommunerna prioriterat om 
kö uppstår: 1) Klienter med akut problematik 2) Klienter med sammansatta problem 3) 
Klienter med minderåriga barn

Organisation, ledning och samverkan
Uppgift om hur verksamheten organiseras och leds samt vilka myndigheter och organisationer 
som samverkat kring verksamheten med personligt ombud. (SFS 2013:522 10 § punkt 4)

15. Vem är utförare av er verksamhet med personliga ombud?
X Kommun/kommuner 

Kvinnor Män
Ekonomi x x
Bostad           
Sysselsättning           
Struktur i vardagen           
Bryta isolering           

Relationsfrågor           
Existentiella frågor           
Stöd i kontakt med 
myndighet

x x

Stöd i kontakt med 
sjukvård

x x

Annat           
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☐Förening 
☐Stiftelse
☐Aktiebolag
☐Annan- ange vem     

16. Vilka myndigheter och organisationer ingår i ledningsgruppen?
X Kommun/kommuner
X Arbetsförmedlingen
X Försäkringskassan
☐Primärvården
X Psykiatrin 
X Brukarorganisation
☐Patientorganisation
X Anhörigorganisation 
☐Annan myndighet eller organisation, ange vilken:      

17. Om sammansättningen i er ledningsgrupp inte uppfyller kraven i förordningen, 
beskriv i så fall hur ni arbetat och planerar att arbeta för att lösa detta samt när 
ledningsgruppen beräknas vara fulltalig: Ledningsgruppen arbetar aktivt med att 
erbjuda primärvården plats i ledningsgruppen. Primärvårdens svårigheter att 
prioritera PO-verksamheten har delgivits Länsstyrelsen.     

Uppmärksammade brister

18. Har ni rutiner för hur identifierade brister i vård- och omsorgssystemet ska hanteras?

☒ Ja
☐ Nej

19. Ange antalet identifierade brister på: 

a) antal på handläggarnivå (t.ex. individuella, bemötandefrågor): 0
b) antal på lokal nivå (t.ex. organisation, hälso-sjukvård): 2
c) antal på central nivå (t.ex. regelverk, lagstiftning, resursproblem): 3

20. Beskriv de tre allvarligaste bristerna på respektive nivå som har identifierats under 
föregående år: 

a) på handläggarnivå       
b) på lokal nivå      
c) på central nivå      

21. Ge exempel på brister som har åtgärdats under föregående år på respektive nivå:

a) på handläggarnivå       
b) på lokal nivå 5
c) på central nivå 5

          Obs! lämna in bilaga om utrymmet inte räcker här! 
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Övrigt

22. Ser ni några tendenser till förändring vad gäller målgruppen för personligt ombud?
☐ Ja
☒ Nej

Om ja, beskriv kortfattat:      

23. Har någon verksamhetsförändring skett under 2016 i förhållande till ansökan? Om ja, 
beskriv kortfattat: Gemensam ledningsgrupp för PO Syd och PO Väst. 

Ort och datum

Namnunderskrift av förvaltningschef eller 
motsvarande

Namnförtydligande
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Protokoll 2017-03-27

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§68 - Redovisning av verksamhet med personligt ombud inom 
Sydnärke verksamhetsår 2016 (SON 17-101)
Ärendebeskrivning
Personligt ombud har funnits i Sydnärke sedan 2001. Verksamheten har två heltidstjänster som 
verkar i Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg. Verksamheten finansieras med statsbidrag 
från Länsstyrelsen i Örebro Län. Den gemensamma ansökan för Sydnärke gällande medel från 
länsstyrelsen görs av Kumla kommun. Socialförvaltningen i Kumla har sammanställt en redovisning av 
verksamhet med personligt ombud för verksamhetsåret 2016. Redovisningen är inskickad till 
Länsstyrelsen i Örebro län. Länsstyrelsen behöver ha in underlag för att kunna fatta beslut om 
fortsatt statsbidrag. Fördelningen av ärenden PO verksamheten har under 2016 varit enligt följande: 
Askersund 7 Hallsberg 7 Kumla 15 Laxå 3 Lekeberg 3

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av verksamhet med personligt ombud inom Sydnärke 
verksamhetsår 2016.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av verksamhet med personligt ombud inom Sydnärke 
verksamhetsår 2016.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2016, 

Sydnärkekommunerna - (42765)
 Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2016 - (SON 17-101-1)
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Verksamhetsbeskrivning och 
ekonomisk redovisning för 
alkoholhandläggningen i 

Sydnärke 2016

14

SON 17-42
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Dnr: SON 17-42

Tjänsteskrivelse - Verksamhetsbeskrivning och 
ekonomisk redovisning för alkoholhandläggningen i 
Sydnärke 2016
   

Ärendebeskrivning
För att kunna fullgöra uppgifter i enlighet med alkohollagen har 
Sydnärkekommunerna Askersund Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg gemensamt 
tillsatt en alkoholhandläggare som verkar över alla fem kommunerna. Till största 
delen består arbetet av handläggning av ansökningar och serveringstillstånd av skiljda 
slag samt andra kontakter med tillståndshavare. Alkoholhandläggaren ansvarar också 
för tillsyn av försäljning av folköl och tobak samt kontroll av detaljhandel av recepfria 
läkemedel. 
Alkoholhandläggaren har inkommit med en verksamhetsbeskrivning och 
ekonomisk redovisning för Alkoholhandläggningen i Sydnärke 2016  

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner verksamhetsbeskrivning och ekonomisk redovisning för 
Alkoholhandläggningen i Sydnärke 2016.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Anneli Carlsson Patrik Germer  
Förvaltningschef Handläggare
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Protokoll 2017-03-27

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§69 - Verksamhetsbeskrivning och ekonomisk redovisning för 
alkoholhandläggningen i Sydnärke 2016 (SON 17-42)
Ärendebeskrivning
För att kunna fullgöra uppgifter i enlighet med alkohollagen har Sydnärkekommunerna Askersund 
Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg gemensamt tillsatt en alkoholhandläggare som verkar över alla 
fem kommunerna. Till största delen består arbetet av handläggning av ansökningar och 
serveringstillstånd av skiljda slag samt andra kontakter med tillståndshavare. Alkoholhandläggaren 
ansvarar också för tillsyn av försäljning av folköl och tobak samt kontroll av detaljhandel av recepfria 
läkemedel. Alkoholhandläggaren har inkommit med en verksamhetsbeskrivning och ekonomisk 
redovisning för Alkoholhandläggningen i Sydnärke 2016

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner verksamhetsbeskrivning och ekonomisk redovisning för 
Alkoholhandläggningen i Sydnärke 2016.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Socialnämnden godkänner verksamhetsbeskrivning och ekonomisk redovisning för 
Alkoholhandläggningen i Sydnärke 2016

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Verksamhetsbeskrivning och ekonomisk redovisning för 

alkoholhandläggningen i Sydnärke 2016 - (SON 17-42-2)
 Verksamhetsbeskrivning och ekonomisk redovisning för alkoholhandläggningen i Sydnärke 

2016 - (SON 17-42-1)
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Ansökan om permanent 
serveringstillstånd att servera 

alkoholdrycker enligt 
alkohollagens 8 kap 2§, 

Restaurang Lannalodge, Lanna

15

SON 17-106
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Dnr: SON 17-106

Tjänsteskrivelse - Ansökan om permanent 
serveringstillstånd att servera alkoholdrycker enligt 
alkohollagens 8 kap.2§, Restaurang Lannalodge, Lanna

   

Ärendebeskrivning
J&M Eventgroup AB söker permanent serveringstillstånd för servering i Lannalodges 
och serveringsytor på och vid golfbanan, vilka är de lokaler som tidigare 
tillståndshavare haft insynade. Restaurangverksamhet med serveringstillstånd har 
funnits i flera år på golfrestaurangen i Lanna. Sökt serveringstid är kl 11.00-02.00 alla 
dagar.
Sedvanlig prövning av sökandes och lokalernas lämplighet enligt alkohollagen 8 kap 2 
§ respektive 8 kap 14-17 §§, har gjorts. Beslutsunderlag för ansökan 
alkoholhandläggares Patrik Germers utredning daterad 2017-03-20 
dnr 2017/SAN011.   

Förslag till beslut
Socialnämnden 
1. Meddelar J&M Eventgroup AB permanent serveringstillstånd enligt 8 kap 2 § 
alkohollagen i enlighet med ansökan för serveringsstället Lannalodge i Lanna.
2. Att serveringstiden ska vara kl 11.00 till 02.00 alla dagar.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Anneli Carlsson Patrik Germer  
Förvaltningschef Handläggare
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Protokoll 2017-03-27

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§70 - Ansökan om permanent serveringstillstånd att servera 
alkoholdrycker enligt alkohollagens 8 kap.2§, Restaurang 
Lannalodge, Lanna (SON 17-106)
Ärendebeskrivning
J&M Eventgroup AB söker permanent serveringstillstånd för servering i Lannalodges och 
serveringsytor på och vid golfbanan, vilka är de lokaler som tidigare tillståndshavare haft insynade. 
Restaurangverksamhet med serveringstillstånd har funnits i flera år på golfrestaurangen i Lanna. Sökt 
serveringstid är kl 11.00-02.00 alla dagar. Sedvanlig prövning av sökandes och lokalernas lämplighet 
enligt alkohollagen 8 kap 2 § respektive 8 kap 14-17 §§, har gjorts. Beslutsunderlag för ansökan 
alkoholhandläggares Patrik Germers utredning daterad 2017-03-20 dnr 2017/SAN011.

Förslag till beslut
Socialnämnden
1. Meddelar J&M Eventgroup AB permanent serveringstillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen i 
enlighet med ansökan för serveringsstället Lannalodge i Lanna.
2. Att serveringstiden ska vara kl 11.00 till 02.00 alla dagar.

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Meddelar J&M Eventgroup AB permanent serveringstillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen i 
enlighet med ansökan för serveringsstället Lannalodge i Lanna.
2. Att serveringstiden ska vara kl 11.00 till 02.00 alla dagar.
 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ansökan om permanent serveringstillstånd att servera alkoholdrycker 

enligt alkohollagens 8 kap.2§, Restaurang Lannalodge Lanna - (43389)
 Utredning avseende ansökan om permanent serveringstillstånd att servera alkoholdrycker 

enligt alkohollagen 8 kap 2 §, Lannalodge - (SON 17-106-1)
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enheten samt prioriteringar 

inom biståndshandläggningen

16

VON 16-261
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Dnr: VON 16-261

Tjänsteskrivelse – Omorganisation inom IFO-enheten 
samt prioriteringar inom biståndshandläggningen

   

Ärendebeskrivning
En omorganisation inom IFO, där en biståndshandläggartjänst konverterades till en 
handläggartjänst inom vuxen försörjningsstöd och missbruk beslutades den 3 januari 
2017. I MBL-förhandling den 12 december 2016 begärde SRR att en riskbedömning 
skulle göras, vilket skedde. Den första risken är att det skulle ske brister i beslut och 
åtgärden var att tydligt prioritera vad som ska göras. Omorganisationen verkställdes i 
och med att en handläggare gick på föräldraledighet och därefter har uppföljningar 
inte hunnit göras i tid.  
I och med besparingskrav behöver politiskt beslut fattas om nivån på bistånd och 
därmed behöver riktlinjerna ses över, vilket bedöms kunna ske efter att ny chef 
tillträtt och föredras för nämnden i september 2017. 

1 Analys
I och med bifogad prioritering bedöms biståndshandläggningen underlättas samtidigt 
som rättssäkerheten bedöms kunna säkerställas, insatserna inte utökas och 
beställningarna till utförarna inte utökas. Det vill säga att skillnaden är att 
handläggningen underlättas. 

Förslag till beslut
Socialnämnden 
1. Beslutar att föreslagna prioriteringar inom biståndshandläggningen godkänns i 
avvaktan på nya riktlinjer. 
2. Lägger informationen om omorganisation inom IFO-enheten till handlingarna.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Anneli Carlsson Tarja Nordling   
Förvaltningschef IFO-chef  
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Dnr: VON 16-261
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Biståndshandläggning 2017-03-27

Omprövningar
Vid omprövning i nuvarande system måste göras: aktualisering, inleda utredning, 
dokumentera beslut, registrera insats, registrera beslut och skicka beställning. Vid hemtjänst 
ska detta göras vid varje insats för sig med tidsangivelse. Det understrukna borde tillgodose 
rättssäkerheten. 

Beslut dokumenteras alltid med förbehåll att biståndet kan ändras om behovet ändras.

Insats Omprövningstid 
enligt riktlinjer

Nytt

Hemtjänst Av tradition 12 
mån

Under rehabilitering 2-3 mån, om 
sannolikt ej bättre 2 år

Tillsyn 4 v första gången, efter det bedömning 
som övrig hemtjänst. Insatsen används 
ofta fr att undvika mer långtgående 
insatser

Ledsagning Enstaka tillfällen Vårdbesök som i övrig hemtjänst (i 
regel hemtjänsten som anmäler 
behovet)

Trygghetslarm Om ej andra insatser – 2 år. 
Dagverksamhet 3 mån 4 mån vid nytt beslut eller osäkerhet, 

sedan tv
Korttidsboende - avlösning 

- Växelvård
Enstaka tillfälle
3 mån

Enstaka tillfälle(n)
tv

Med längre uppföljningstider bra med regelbundna genomgångar med respektive 
hemtjänstgrupp (med nära brukarkontakt), ca 1 gång per termin för att fånga upp både högre 
och lägre biståndsbehov. 
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Beslut om organsiation

Gustav Olofsson, tf. förvaltningschef, fastställer den nya organisationen av individ- 
och familjeomsorgen enligt förslag

I tjänsten

Gustav Olofsson
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Enhetschef

Barn‐ och familjeteamet

Vuxenteamet

Teamledare

Socialsekreterare

Socialsekreterare

Socialsekreterare

Biståndshandläggare

Biståndshandläggare

Teamledare

Socialsekreterare

Socialsekreterare

Socialsekreterare

Socialsekreterare

Socialsekreterare

Socialsekreterare

Socialsekreterare

Ensamkommande 
barn

Ensamkommande 
barn

Ensamkommande 
barn

Behandlare

Behandlare

Behandlare

Individ‐ och familjeomsorgen
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Riskbedömning enlig AFS 2001:1
Risk bedömning föranleds av omorganisation av individ- och familjeomsorgen (IFO).

RESULTAT AV RISKBEDÖMNING HANDLINGSPLAN
Riskkällor och risker Allvarlig 

risk
Annan 

risk Åtgärder Ansvarig Klart när Uppföljning/
kontroll

Brister i beslut och utredningar inom 
biståndshandläggningen

x Tydliga prioriteringar och riktlinjer kring 
vad som ska göras 

Chef löpande chef

Hög arbetsbelastning för biståndshandläggarna x Löpande diskussion med handläggarna 
om deras situation

Chef Löpan
de

APT

Den nya organisationen inte kan bemannas X Annonsering m.m. Chef 1 feb APT

Datum: Datum:

……………………………………………………………… ……………………………………………………………….
Gustav Olofsson, administrativ chef Ingemar Wennlöf, huvudskyddsombud, Vision
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Delegering till arbetsutskottet 
att besluta i alla frågor 

gällande upphandlingen av 
HVB/Stödboende

17

SON 17-136
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Dnr: SON 17-136

Tjänsteskrivelse - Delegering till arbetsutskottet att 
besluta i alla frågor gällande upphandlingen av 
HVB/Stödboende 
   

Ärendebeskrivning
2016-09-12 sades samtliga avtal om boende för ensamkommande flyktingbarn upp, 
vilket innebär att samtliga avtal upphör att gälla från och med 2017-07-01, förutom 
ett avtal med Global Care som upphör att gälla från och med 2017-04-01 (Se vidare 
protokoll VON AU 2016-09-12 § 110 och § 112). I februari började dessa avtal ses 
över och förvaltningen konstaterade att en upphandling är aktuell, då det rör sig om 
belopp som överstiger tröskelvärdet. Eftersom upphandlingskompetens saknades 
inom Lekebergs kommun kontaktades upphandlingsenheten i Örebro och ett 
uppstartsmöte hölls 2017-03-10. Vid det mötet diskuterades behovet och 
förfrågningsunderlaget. Arbetet med upphandlingen är i full gång och enligt den 
tidsplan som presenterats kommer upphandlingen att vara färdig innan nämndmötet 
i maj 2017. Arbetsutskottet förlängde uppsägningstiden för samtliga avtal till och 
med 2017-08-31 se protokoll SON AU 2017-03-27 § 72.

Förslag till beslut
Socialnämnden delegerar till arbetsutskottet att besluta i alla frågor gällande 
upphandlingen av HVB/Stödboende

LEKEBERGS KOMMUN
 

Anneli Carlsson Gordana Sutic
Förvaltningschef Handläggare
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Protokoll 2017-03-27

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§72 - Förlängning av uppsägningstiden för samtliga avtal med 
nuvarande leverantörer Global Care Laxå Mullhyttan AB, Villa 
Hasselfors och HVB Innovation AB (SON 17-136)
Ärendebeskrivning
2016-09-12 sades samtliga avtal om boende för ensamkommande flyktingbarn upp, vilket innebär att 
samtliga avtal upphör att gälla från och med 2017-07-01 (Se vidare protokoll VON AU 2016-09-12 § 
110 och § 112). I februari började dessa avtal ses över och förvaltningen konstaterade att en 
upphandling är aktuell, då det rör sig om belopp som överstiger tröskelvärdet. Eftersom 
upphandlingskompetens saknades inom Lekebergs kommun kontaktades upphandlingsenheten i 
Örebro och ett uppstartsmöte hölls 2017-03-10. Vid det mötet diskuterades behovet och 
förfrågningsunderlaget. Arbetet med upphandlingen är, i skrivande stund, i full gång och enligt den 
tidsplan som presenterats kommer upphandlingen att vara färdig innan nämndmötet i maj 2017. I de 
diskussioner som förekommit med upphandlingsenheten i Örebro har vikten av en plan för de 
placerade barnen belysts, således förberedelser för en eventuell flytt och allt som följer därav.

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott förlänger uppsägningstiden för samtliga avtal med nuvarande 
leverantörer Global Care Laxå Mullhyttan AB, Villa Hasselfors och HVB Innovation AB således tom 
2017-08-31.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Förlängning av uppsägningstiden för samtliga avtal med nuvarande 

leverantörer Global Care, Villa Hasselfors och HVB Innovation - (43535)
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Ändring av sammanträdesdag 
för Socialnämnden i maj

18

VON 16-176
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Tjänsteskrivelse 2017-03-16 1 (1)

Dnr: VON 16-176

Tjänsteskrivelse - Ändring av sammanträdesdag för 
Socialnämnden i maj
   

Ärendebeskrivning
Socialnämnden flyttar sammanträdet från måndagen den 15 maj till tisdagen den 23 
maj.

Förslag till beslut
Socialnämnden flyttar sammanträdet från måndagen den 15 maj till tisdagen den 
23 maj.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Anneli Carlsson Gordana Sutic
Förvaltningschef Handläggare
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Lex Sarah/Lex Maria april 2017

19

SON 17-128
   

Page 278 of 281



w w w . l e k e b e r g . s e  
w w w . l e k e b e r g . s e  0585-487 00

Socialnämnden - Redovisning av ärenden inom Lex 
Sarah/Lex Maria april 2017

Utredning enligt 14 kap. 6 § Socialtjänstlagen (SoL) avseende händelse 2017-03-01

Under en eftermiddag i början av mars 2017 larmade en brukare vid namn "Svea" ett 
antal gånger. Senare på eftermiddagen inkom ett larm från en annan brukare med 
samma förnamn. Undersköterskan som tog emot larmet ringde upp en annan 
undersköterska och bad henne ringa upp "Svea" angående larmet. Den andra 
undersköterskan ringer i sin tur upp fel "Svea" och får till svar att hon inte behöver 
någon hjälp. ”Svea" som hade larmat, hade ramlat på rampen in till sin lägenhet och 
inte kunnat ta sig upp. Temperaturen ute var ca 0 grader och det regnade. Det dröjde 
ungefär en timme innan hon blev upptäckt av en man som gått förbi. Han ringde på 
hemtjänstens brukartelefon och två undersköterskor och en sjuksköterska åkte hem 
till "Svea" och hjälpte henne in. Hon fick torra kläder och skjutsades sedan till 
vårdcentralen. 

Eftersom det inträffade bedömdes som allvarligt gjordes en anmälan om 
missförhållanden till IVO 2017-03-10. Anmälan undertecknades av förvaltningschef. I 
skrivande stund är utredningen inte klar utan kommer att slutföras snarast möjligt 
och skickas till IVO. 2017-03-14 inkom en bekräftelse från IVO om att anmälan 
mottagits. Information om utredning, åtgärdsplan och eventuell återkoppling från 
IVO kommer att presenteras på nästkommande nämndmöte. 

*Svea heter egentligen något annat.

Utredning enligt 14 kap. 6 § SoL, avseende händelse 2017-03-01
Den 1 mars 2017 inkommer en anmälan från Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) via 
vanlig post gällande oro för hemsituationen för barn i en familj. Den ansvariga 
handläggaren var på semester och dennes post sorterades utan att en omedelbar 
skyddsbedömning gjordes. Skyddsbedömningen gjordes först en vecka senare, 
således den 8 mars, när handläggaren varit tillbaka i tjänst. Det inträffade har inte 
medfört konsekvenser för den enskilde. BUP förefaller vidare inte ha bedömt ärendet 
som akut eftersom anmälan skickats per vanlig post.

Rutiner för mottagande av post, e-post togs fram 2017-03-20, men ingen anmälan 
gjordes till IVO eftersom det inte medfört konsekvenser för den enskilde och för att 
åtgärdsplan för att minimera risken för upprepning tagits fram. Ärendet avslutades 
2017-03-13.
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Utredning enligt 14 kap. 6 § Socialtjänstlagen, avseende händelse 2016-12-12
Utredningen rör ett beslut omedelbart omhändertagande jml 6 § LVU som fattades 
av nämndens ordförande den 14 november 2016. Förvaltningsrätten fastställde 
beslutet den 21 november. Den 12 december skickas utredning avseende barnet in 
till förvaltningsrätten utan att delegat (arbetsutskott) fattat beslut om att ansöka om 
vård. Den 14 december upptäcktes misstaget av förvaltningsrätten. 

Konsekvensen av det inträffade kunde ha medfört till att vårdnadshavarna inte 
samtyckt till fortsatt familjehemsplacering enligt SoL. De orsaker som identifierats 
har varit sjukdom, vakanser och kompetensutvecklingsbehov hos berörda 
tjänstepersoner och därtill vissa avsaknad av tydliga rutiner. Individ- och 
familjeomsorgen (IFO) har till följd av det inträffade bokat av tid för att ta fram och 
rutiner för nämndens hantering, både hos handläggare och nämndsekreterare. 
Rekrytering av vakanta tjänster inom IFO pågår och är i skrivande stund i sitt 
slutskede. 

Händelsen bedömdes som allvarlig då den kunde ha fått allvarliga konsekvenser för 
barnet, varför anmälan gjordes till IVO 2016-12-29.  Beslut från IVO inkom 2017-01-
26 och där kunde det utläsas att IVO gjort bedömningen att nämnden fullgjort sin 
utrednings och anmälningsskyldighet. Nämnden hade vidtagit nödvändiga åtgärder 
för att utan dröjsmål avhjälpa eller undanröja missförhållandet. Nämnden hade 
vidare identifierat orsaker till det inträffade och vidtagit och planerat att vidta 
åtgärder för att förhindra att något liknande inträffar igen. 

Utredning enligt 14 kap. 6 § SoL avseende händelse hösten 2016
Ärendet berörde våld i hemmet med små barn inblandande, där fadern inte samtyckt 
till vård enligt LVU. IFO gjorde, efter möte med polisen, bedömningen att barnet 
skulle placeras i ett skyddat boende tillsammans med modern. Bedömningen gjordes 
även att vistelseorten inte skulle röjas för fadern. Beslutet fastställdes i sin tur av 
både förvaltningsrätt och därefter kammarrätt. 

Övervägande av vården enligt 13 § LVU hade skett i arbetsutskott i rätt tid, således 
den 22 mars respektive den 22 augusti 2016. Något beslut angående 
umgängesbegränsning kan dock inte noteras förrän i beslut från 2016-08-25, fattat av 
IFO-chef. Något övervägande, var tredje månad, gällande inskränkning av umgänge 
eller hemlighållande av vistelseort enligt 14 § LVU hade inte gjorts och fadern hade 
begärt vårdens upphörande. Konsekvensen av händelsen blev att fadern vägrats 
umgänge och kännedom om barnets vistelseort trots att övervägande om det enligt 
14 § LVU inte gjorts. Nämndens arbetsutskott beslutade den 16 januari 2017 att 
vården skulle fortgå och gjorde samtidigt ett övervägande om fortsatt 
umgängesbegränsning och hemlighållande av vistelseort enligt 14 § LVU samt gav 
förvaltningen i uppdrag att planera för umgänge fortsättningsvis.
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Händelsen betraktades som ett allvarligt missförhållande som lett till brister i 
rättssäkerheten för den enskilde, i det här fallet barnets vårdnadshavare, och 
anmäldes därför till IVO 2017-01-25. De orsaker som identifierats har, likt det 
inträffade ovan, varit sjukdom, vakanser och kompetensutvecklingsbehov hos 
berörda tjänstepersoner. IFO har till följd av det inträffade bokat av tid för att ta fram 
och rutiner för nämndens hantering. Därtill har flera tjänstepersoner genomgått 
utbildning i LVU. Rekrytering av vakanta tjänster inom IFO pågår alltjämt, men är i sitt 
slutskede. 

Händelsen bedömdes som allvarlig då den kunde fått allvarliga konsekvenser för 
barnet, varför anmälan gjordes till IVO 2017-01-25.  Beslut från IVO inkom 2017-02-
13 och där kunde det utläsas att IVO gjort bedömningen att nämnden fullgjort sin 
utrednings och anmälningsskyldighet. Nämnden hade vidtagit nödvändiga åtgärder 
för att utan dröjsmål avhjälpa eller undanröja missförhållandet. Nämnden hade 
vidare identifierat orsaker till det inträffade och vidtagit och planerat att vidta 
åtgärder för att förhindra att något liknande inträffar igen. 

Nancy Ganic Murtic

Verksamhetsutvecklare
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