
Protokoll 2018-04-09

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

Fjugesta
Location  

Övriga
Nancy Ganic-Murtic (Verksamhetsutvecklare)
Ilina Losund (Utredningssekreterare)
Thomas Andersson (Förvaltningschef)
Sandra Magnusson (Ekonom) §§18-19
Ida Husa (Teamledare) §§22-23
Barbro Eriksson (MAS) §26
Kerstin Johansson (Controller) §27

Protokollet innehåller paragraferna §§15-31

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Lennart Pettersson

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Ej tjänstgörande ersättare
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)

Beslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande) (Ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Göran Östling (M)
Mikael Bergdahl (S)
Gerry Milton (SD)
Barbro Göransson (C)  ersätter Astrid Söderquist 
(C)
Lennart M Pettersson (S)  ersätter Kjell Edlund 
(S) (2:e vice ordförande)
Margareta Carlsson (V)  ersätter Wivie Palmroth 
(S)
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Protokoll 2018-04-09

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2018-04-09

Datum för överklagan 2018-04-10 till och med 2018-05-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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Protokoll 2018-04-09

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§15 Val av justerare
§16 Förvaltningschefens information
§17 Information: Kompletterad MER-plan 2018 för socialnämnden
§18 Ekonomisk rapport för mars 2018
§19 Ersättningsnivå för utförd hemtjänst 2018
§20 Uppföljning av intern kontrollplan 2017 för socialnämnden
§21 Intern kontrollplan för Socialnämnden 2018
§22 Riktlinjer för Anhörigbidrag
§23 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd
§24 Delegationsordning för socialnämnden 2018
§25 Dataskyddsombud
§26 Patientsäkerhetsberättelse 2017
§27 Uppföljning av sjukfrånvaro på Socialförvaltningen 2018
§28 Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 1, 2018
§29 Anmälan av delegationsbeslut för perioden 180201 - 180331 (Sekretess)
§30 Meddelanden för kännedom
§31 Redovisning av delegeringsbeslut
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Protokoll 2018-04-09

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§15- Val av justerare

Ärendebeskrivning

En justerare behöver utses att, tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll. Justering 
föreslås ske den 10 april kl. 15:00.

Beslut

Lennart M Pettersson (S) väljs att justera dagens protokoll med Ulrika Ingvarsson (KD) som ersättare.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§16- Förvaltningschefens information

Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen ger nämnden aktuell information från förvaltningen.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad

Sida 5 av 23



Protokoll 2018-04-09

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§17 - Information: Kompletterad MER-plan 2018 för 
socialnämnden (SON 17-385)
Ärendebeskrivning

Socialnämnden antog MER-plan 2018 för socialnämnden den 14 december 2017.

Förvaltningen har kompletterat med målvärden på indikatorerna på sidorna 6-9.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Kompletterad MER-plan 2018 - (SON 17-385-4)
 MER-plan 2018 med plan 2019-2021 Socialnämnden, kompletterad - (SON 17-385-5)
 §40 SONAU Kompletterad MER-plan - (SON 17-385-6)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§18 - Ekonomisk rapport för mars 2018 (SON 18-87)
Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har upprättat en ekonomisk rapport som baseras på den ekonomiska 
redovisningen för perioden januari-mars. För perioden är det redovisade utfallet inklusive 
periodiseringar 36 843 tkr. Det motsvarar en förbrukning av budgeten med 24 % och en avvikelse 
med + 1 636 tkr mot budget. 

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner ekonomisk rapport för mars 2018.

 

Beslut
Socialnämnden godkänner ekonomisk rapport för mars 2018.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ekonomisk rapport mars 2018 - (SON 18-87-2)
 Ekonomisk rapport mars 2018, socialnämnden - (SON 18-87-3)
 §41 SONAU Ekonomisk rapport mars 2018 - (SON 18-87-1)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§19 - Ersättningsnivå för utförd hemtjänst 2018 (SON 18-88)
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 3 % ökning för löner som är den 
förväntade löneökningen för 2018. Personalomkostnadstillägget (Po-pålägg) höjs till 2018 och 
justeras i ersättningen. Ersättning för lokalhyra är justerad utefter den ökade kostnaden för 
kommunens lokaler för hemtjänstorganisationen. 

Förslag till beslut

Socialnämnden fastställer den föreslagna ersättningsnivån för utförd hemtjänst enligt bilaga, att 
börja gälla ifrån 1 april 2018.

Arbetsutskottets föraslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Socialnämnden fastställer den föreslagna ersättningsnivån för utförd hemtjänst enligt bilaga, att 
börja gälla ifrån 1 april 2018.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ersättning 2018 för utförd hemtjänsttimme inom LOV - (SON 18-88-3)
 Ersättning för utförd hemtjänst hemma hos kund, Ersättningsnivå för 2018 - (SON 18-88-4)
 §42 SONAU Ersättningsnivå för utförd hemtjänst 2018 - (SON 18-88-1)

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2018-04-09

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§20 - Uppföljning av intern kontrollplan 2017 för socialnämnden 
(SON 18-10)
Ärendebeskrivning

Den interna kontrollen fungerar som ett är ett verktyg för att skapa goda rutiner och öka 
effektiviteten inom verksamheten. Socialförvaltningens sammanställning av intern kontroll består av 
rubrikerna rutin, kontrollmoment, ansvarsfördelning, metod, frekvens, riskbedömning samt till vilken 
instans rapportering ska ske. Nämnden ska varje år anta en plan för uppföljning av den interna 
kontrollen. Internkontroll som är en del av den egna verksamhets- och ekonomistyrningen och har till 
syfte att följa upp om den interna kontrollen inom Socialförvaltningen fungerar samt att ta fram 
åtgärdsförslag avseende de avvikelser som identifieras.  
 
En uppföljning har genomförts av hela 2017 års intern kontroll och resultatet visar att övervägande 
del av de fastställda rutinerna fungerar, men att det finns en del utvecklingsområden att arbeta 
vidare med.
Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av den interna kontrollplanen för 2017 och 
uppdra åt socialchefen att utse ansvarig tjänsteperson som utvärderar arbetet med kontrollplanen, 
löpande följer upp den, säkerställer att rapporter skickas in löpande samt ansvarar för redovisning till 
nämnd.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden beslutar

1. Godkänna uppföljningen av den interna kontrollplanen för 2017 .

2. Uppdra åt socialchefen att utse ansvarig tjänsteperson som utvärderar arbetet med 
kontrollplanen, löpande följer upp den, säkerställer att rapporter skickas in löpande samt ansvarar 
för redovisning till nämnd.

3. Uppföljningen av den interna kontrollplanen överlämnas till kommunstyrelsen.

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Godkänna uppföljningen av den interna kontrollplanen för 2017 .

2. Uppdra åt socialchefen att utse ansvarig tjänsteperson som utvärderar arbetet med 
kontrollplanen, löpande följer upp den, säkerställer att rapporter skickas in löpande samt ansvarar 
för redovisning till nämnd.

3. Uppföljningen av den interna kontrollplanen överlämnas till kommunstyrelsen.
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Uppföljning intern kontrollplan 2017 - (SON 18-10-4)
 §43 SONAU Uppföljning av intern kontrollplan 2017 för socialnämnden - (SON 18-10-2)

Paragrafen är justerad

Sida 10 av 23



Protokoll 2018-04-09

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§21 - Intern kontrollplan för Socialnämnden 2018 (SON 18-11)
Ärendebeskrivning

Enligt reglementet för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska respektive nämnd fastställa en 
kontrollplan för varje budgetår. Interna kontrollplanen visar vilka områden och risker som ska 
omfattas av granskningen under en viss period.

Valet av risker som ska kontrolleras motiveras utifrån en bedömning av hur sannolikt det är att risken 
faller ut och i så fall vad det får för konsekvenser. Utifrån bedömningen räknas ett riskvärde ut som 
anger om risken är låg, medium eller kritisk. Samtliga risker redovisas i en riskbedömningsmatris.

I kontrollplanen finns också en planering för hur kontrollmomentet ska utföras, ansvarig, metod och 
frekvens.

Kontrollplanen ska antas inför varje år. Resultat av uppföljning enligt kontrollplanen ska årligen 
redovisas till nämnd i samband med bokslut.

Förslag till beslut

Socialnämnden antar den interna kontrollplanen för 2018.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Henrik Hult (C) yrkar på att internkontrollplanen kompletteras med angiven månad under frekvens 
för att tydliggöra när uppföljningen ska göras.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet

1. uppdrar åt förvaltningen att komplettera den interna kontrollplanen med bland annat att

ange månad under frekvens för tydliggöra när uppföljningen ska göras.

2. Föreslår att socialnämnden antar den interna kontrollplanen för 2018.

Beslut

Socialnämnden antar den interna kontrollplanen för 2018.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Internkontroll för socialnämnden 2018 - (SON 18-11-1)
 Intern kontrollplan socialnämnden 2018 - (SON 18-11-4)
 §44 SONAU Intern kontrollplan för Socialnämnden 2018 - (SON 18-11-2)
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§22 - Riktlinjer för Anhörigbidrag (SON 18-85)
Ärendebeskrivning

Anhörigbidrag är en insats enligt 4 kap 2 § socialtjänstlagen. Anhörigbidrag ges till den som vårdar en 
anhörig i hemmet. Syftet med bidraget är att stimulera och ge uppskattning till den anhörigvårdaren.

Personer som har ett, av socialnämndens bedömt stadigvarande och omfattande behov av vård och 
omsorg, kan beviljas anhörigbidrag. Detta gör det möjligt för brukaren att välja vem han/hon vill 
ersätta för hjälpinsatser gällande personlig omvårdnad, som i annat fall skulle utföras av 
socialnämndens personal. För att beviljas anhörigbidrag ska brukaren ha fyllt 65 år.

Det står den enskilde fritt att välja vårdgivare. Bidraget ersätter således hemtjänst eller är ett 
komplement till hemtjänst.
Vid bedömning av behov av insatser används samma modell som vid bedömning av hemtjänst. Först 
när behovet av hjälp från anhörig/närstående med personlig omvårdnad motsvarar hjälp vid minst 7 
tillfällen per dag och 1 tillfällen per natt kan insatsen beviljas.

Beslut och insatser ska regelbundet följas upp av handläggare. Beslutet kan komma att prövas på 
nytt om de förhållanden som ligger till grund för beslutet väsentligen ändras. Det kan innebära att 
insatser upphör helt.

Förslag till beslut

Socialnämnden i Lekebergs kommun

1.Antar riktlinjer för anhörigbidrag.

2.Delegerar till biståndshandläggare att besluta om anhörigbidrag enligt 4 kap. 2 § SoL.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Socialnämnden i Lekebergs kommun

1. Antar riktlinjer för anhörigbidrag.

2. Delegerar till biståndshandläggare att besluta om anhörigbidrag enligt 4 kap. 2 § SoL.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Anhörigbidrag - (SON 18-85-4)
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

 Riktlinjer för Anhörigbidrag - (SON 18-85-3)
 §49 SONAU Riktlinjer för Anhörigbidrag - (SON 18-85-1)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§23 - Riktlinjer för ekonomiskt bistånd (VON 15-204)
Ärendebeskrivning
Ekonomiskt bistånd ska fungera som ett yttersta skyddsnät för människor som har tillfälliga 
försörjningssvårigheter. Endast de som inte kan tillgodose sina behov, eller kan få dem tillgodosedda 
på annat sätt, har rätt till bistånd för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska 
genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Vad som är skäliga kostnader när det gäller de 
dagliga levnadsomkostnaderna inom ramen för riksnormen finns angivet i lagen och i riktlinjer. Vid 
beslut om ekonomiskt bistånd tillämpas 4 kap. 1§ i socialtjänstlagen (SoL) då ansökan avser behov för 
att uppnå en skälig levnadsnivå.

Riktlinjerna som tillämpas inom Socialtjänsten, utarbetades 2009 och bedöms vara i behov av att 
uppdateras.

Förslag till beslut

Förslag till beslut

Socialnämnden i Lekebergs kommun antar uppdaterade Riktlinjer för ekonomiskt bistånd.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Socialnämnden i Lekebergs kommun antar uppdaterade Riktlinjer för ekonomiskt bistånd.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Riktlinjer ekonomiskt bistånd - (VON 15-204-4)
 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd - (VON 15-204-3)
 §48 SONAU Riktlinjer för ekonomiskt bistånd - (SON 15-204-2)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§24 - Delegationsordning för socialnämnden 2018 (SON 18-84)
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 6 kap 37 § får en nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller 
ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.

Socialförvaltningen har tagit fram ett reviderat förslag på delegationsordning för socialnämnden 
2018.

Ändringar som föreslås är i huvudsak anpassningar efter den nya kommunallagen som trädde i kraft 
den 1 januari 2018. Bland annat anges i 6 kap 40§ att nämnden ska besluta i vilken utsträckning 
beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 37 § ska anmälas till nämnden. Enligt 
förvaltningens förslag kommer redovisningen att ske i samma utsträckning som tidigare.

Övriga ändringar är bland annat:
- redaktionella ändringar och förtydliganden på avsnitten för LVU, LVM och SOL.
- förtydligande angående delegation om att ingå avtal.
- förtydligande av delegation gällande bostadsanpassningsärenden.
- tillägg angående Lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare samt 
Förordningen (2017:249) om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. 

 

Förslag till beslut

Socialnämnden antar delegationsordning för 2018.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Socialnämnden antar delegationsordning för 2018 med redaktionella ändringar av punkten 226 till 
att innehålla även uppsägning av avtal samt och punkt 2 där "vice ordförande" tas bort.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse -  Revidering av delegationsordning för socialnämnden - (SON 18-84-2)
 Delegationsordning för Socialnämnden med förslag på revideringar till 2018 - (SON 18-84-3)
 §45 SONAU Delegationsordning för socialnämnden 2018 - (SON 18-84-1)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§25 - Dataskyddsombud (SON 18-79)
Ärendebeskrivning
Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (General data protection regulation) GDPR, 
i kraft. I enlighet med artikel 37 i förordningen ska alla personuppgiftsansvariga offentliga 
myndigheter så som kommuner, landsting och regioner utse ett dataskyddsombud. I en kommun är 
räknas varje nämnd som personuppgiftsansvarig för sina personuppgiftsbehandlingar. Varje nämnd 
behöver därför fatta beslut om dataskyddsombud. 

Ett dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till den personuppgiftsansvariga kring vilka 
skyldigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen. Ombudet ska också bevaka att reglerna följs 
och fungera som kontaktperson för Datainspektionen.

Förslag till beslut

Socialnämnden utser arkivarie, Cecilia Lindström, till dataskyddsombud.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Socialnämnden utser arkivarie, Cecilia Lindström, till dataskyddsombud.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Dataskyddsombud - (SON 18-79-2)
 §46 SONAU Dataskyddsombud - (SON 18-79-1)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§26 - Patientsäkerhetsberättelse 2017 (SON 18-1)
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).

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelsen för Lekebergs kommun 2017.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Socialnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelsen för Lekebergs kommun 2017.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Patientsäkerhetsberättelse 2017 - (SON 18-1-1)
 Patientsäkerhetsberättelse 2017 för Lekebergs kommun - (SON 18-1-2)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§27 - Uppföljning av sjukfrånvaro på Socialförvaltningen 2018 
(SON 18-89)
Ärendebeskrivning

Uppföljning av sjukfrånvaro på socialförvaltningen.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Statistik över sjukfrånvaro, socialförvaltningen - (SON 18-89-2)
 §53 SONAU Uppföljning av sjukfrånvaro på Socialförvaltningen 2018 - (SON 18-89-1)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§28 - Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 1, 2018 (SON 
18-57)
Ärendebeskrivning
Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § gällande 
SoL och LSS till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Rapporteringen gäller såväl nya beslut som ej 
verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal.

För kvartal 1, 2018 finns 1 ej verkställt beslut att rapportera in till IVO. 

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 1, 2018.

 

Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 1, 2018.

 

Beslutsunderlag
 §52 SONAU Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 1, 2018 - 

(SON 18-57-1)
 Borttagen på grund av sekretess - (SON 18-57-2)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§29 - Anmälan av delegationsbeslut för perioden 180201 - 
180331 (Sekretess) (SON 18-61)
Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen får en nämnd uppdra till ett utskott, ledamot eller ersättare eller åt en anställd 
hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett vist ärende eller i en grupp av ärenden. Beslut 
som fattas enligt delegation ska anmälas till nämnden.

Här redovisas fattade delegationsbeslut enligt LSS, SoL och IFO.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen som förtecknas i protokoll den 9 april 2018.

Beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen som förtecknas i protokoll den 9 april 2018.

Beslutsunderlag
 §54 SONAU Anmälan av delegationsbeslut för perioden 180201 - 180331 (Sekretess) - (SON 

18-61-1)
 Borttagen på grund av sekretess - (SON 18-61-2)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§30- Meddelanden för kännedom
Ärendebeskrivning

Inkomna handlingar mellan den 12 feb och 3 april meddelas nämnden för kännedom.

Meddelanden
  §29 KSAU Beslut om tillförordnad förvaltningschef för socialförvaltningen (socialchef) - ()
  Återkoppling av länsstyrelsens löpande granskning enligt alkohollagen 2017 - (SON 18-51-5)
  Inbjudan - integrera och tillämpa ett barn och ungdomsperspektiv 27 april - ()
  Verksamhetsberättelse 2017 avseende patientnämnden och Patientnämndens kansli i 

Region Örebro län - (SON 18-72-3)
  Protokoll Taxe- och avgiftsnämnden 180223 - (SON 18-96-1)

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger meddelanden till handlingarna.

Beslut

Socialnämnden lägger meddelanden till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§31- Redovisning av delegeringsbeslut
Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen får en nämnd uppdra till ett utskott, ledamot eller ersättare eller åt en anställd 
att besluta på nämndens vägnar i ett vist ärende eller i en grupp av ärenden. Beslut som fattas enligt 
delegation ska anmälas till nämnden.

Delegeringsbeslut
  Anmälan av delegationsbeslut, beslut att skriva avtal - (SON 18-16-20)
  Anmälan av delegationsbeslut, polisanmälan - (SON 18-16-19)

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den 9 
april 2018.

Beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den 9 
april 2018.

Paragrafen är justerad

Sida 23 av 23



Val av justerare

§15

   



Förvaltningschefens information

§16

   



Information: Kompletterad MER-plan 2018 för socialnämnden

§17

SON 17-385

   



Tjänsteskrivelse 2018-03-23 1 (1)

   

Kompletterad MER-plan

Ärendebeskrivning
Socialnämnden antog MER-plan 2018 för socialnämnden den 14 december 2017. 
Förvaltningen har kompletterat med målvärden på indikatorerna på sidorna 6-9.

Förslag till beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Anna-Karin Gruffman Arne
Tf Förvaltningschef Enhetschef
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1 Inledning 
Inledning 

Socialnämndens budgetram har av kommunfullmäktige fastställts till 153 491 tkr 
(netto) för 2018. Det är en ökning med 3 688 tkr eller 2,5 % från 2017. En central 
lönepott för den förväntade lönerevisionen 2018 samt hyresökningen 2018 finns i 
kommunstyrelsen budgetram. Ökningen i ram beror till största delen på 2017-års 
löneökning, höjt po-pålägg (sociala avgifter) 2018 samt helårseffekt för 8 nya 
säboplatser på Oxelgården samt för nytt gruppboende inom LSS. 

Det kan konstateras att nämnden står inför nya, stora utmaningar under 2018, vilka 
kommer kräva tuffa prioriteringar i verksamheterna. Tillgängliga resurser bör ställas i 
relation till krav, förväntningar och rimlighet på resultat, dvs vilken måluppfyllelse är 
skälig att förvänta sig. Arbetet med att leverera ett nollresultat 2017 har inneburit 
stora påfrestningar och flertalet av de identifierade behoven kvarstår även 2018. För 
att klara årets förutsättningarna krävs reduceringar, återhållsamhet och balans 
mellan god kvalitet, god arbetsmiljö, öka frisktalen samt hitta smartare arbetsformer 
och arbetssätt. Samt sist men inte minst att klara av att göra nödvändiga 
investeringar i välfärdsteknologi för att på sikt finna ytterligare effektiviseringar. I 
Lekebergs kommun råder det brist på bostäder, framförallt på mindre lägenheter, 
vilket påverkar flera verksamheters möjlighet att skapa goda förutsättningar för 
Lekebergs invånare. 

Några av de utmaningar nämnden står inför: 

 Trygg hemgång - utifrån lagen  (2017:612) om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård och gäller fr.o.m. 2018-01-01. 

 Sätt ljus på natten - bemanning nattetid på särskilda boenden 

 Pågående statlig utredning om LSS 

 Assistansärenden – Sanna gård 

 Platstillgång SÄBO – LSS 

 Förebyggande fokus IFO – med syfte att minska antalet placeringar 

 Kompetensförsörjning 

 Digitalisering 

  

Ansvar enligt reglementet 

Socialnämnden ansvarar i stora drag för service, vård och omsorg i ordinärt och 
särskilt boende för de personer som på grund av ålder, sjukdom eller fysiska 
funktionshinder har behov av sådana insatser enligt socialtjänstlagen (SoL), hälso- 
och sjukvårdslagen (HSL) samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) och enligt lagen om assistansersättning (LASS). 

Nämnden fullgör numer kommunens samtliga uppgifter enligt socialtjänstlagen. 

 Inom nämndens verksamhetsområde ska nämnden ansvara för: 
o fullgöra kommunens ansvar enligt lagen om kommunens 

betalningsansvar för viss hälso-  
o  
o kommunens skyldighet att bistå människor med psykiska sjukdomar 

och störning  
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o ärenden som rör bostadsanpassning, dödsboanmälan, skuldsanering 
 

o utredningar och beslut enligt alkohollagen 

 Nämnden är också remissinstans för tillståndsärenden gällande 
värdeautomatspel och ansvarar för yttranden enligt lotteril  

 Yttranden enligt körkortslagen, körkortsförordningen och passlagen (för 
 

 Administrationen av det Kommunala Pensionärsrådet 

Sedan 2016-07-01 ansvarar Socialnämnden även för insatser som rör barn och 
familjer, efter beslut om överföring av detta ansvar från Kultur-och 
bildningsnämnden. 

2018 

Socialnämnden står inför stora utmaningar de närmaste åren, framförallt att möta  
alltmer ökande behov och förväntningar som medborgare har på de insatser och stöd 
som finns inom nämndens ansvarsområden. Men också att prioritera och finanisera 
de ökande behoven. 

I Lekebergs kommun råder brist på bostäder, framförallt på mindre lägenheter. Ett 
stort behov av olika typer av boenden för nämndens verksamhetsområden finns. 

Den ökande vårdtyngden inom hemvård och särskilda boenden kräver ett effektivt 
resursutnyttjande på alla plan. Detta krav bör ställas i relation till attraktiv 
arbetsgivare, god arbetsmiljö och mål att minska sjukfrånvaro. 
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2 Organisation 
Socialnämndens ordförande är Henrik Hult (C). 

Ledamöter i nämnden 

Partier  Ledamöter 

Arbetarpartiet Socialdemokraterna S 3 

Centerpartiet C 2 

Moderata samlingspartiet M 2 

Kristdemokraterna KD 1 

Sverigedemokraterna SD 1 

   

   

   

   

Förvaltningens organisation 
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3 Mål och indikatorer 

3.1 Attraktiv kommun - Lekebergs kommun växer på ett 

ansvarfullt och nytänkande sätt och möter framtiden utifrån de 

tre hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk 

hållbarhet 

Attraktiv kommun - Lekebergs kommun växer på ett ansvarfullt och nytänkande sätt 
och möter framtiden utifrån de tre hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och 
ekonomisk hållbarhet 

Kommunfullmä
ktiges mål 

Nämnd
mål 

Indikator 
Utgångsv

ärde 

Målvär
de 

2018 

Målvär
de 

2019 

Målvär
de 

2020 

Lekebergs 
kommun gör 
det enkelt för 
sina 
medborgare att 
bo i Lekeberg 

 Andel av 
medborgarna som 
tar kontakt med 
kommunen via 
telefon får ett direkt 
svar på en enkel 
fråga 

46% Öka 
från 
50% 

Öka 
från 
50% 

Öka 
från 
50% 

 Andel av 
medborgarna som 
skickar in en enkel 
fråga via e-post får 
svar inom två 
arbetsdagar 

80% Öka 
från 
70% 

Öka 
från 
70% 

Öka 
från 
70% 

Lekebergs 
kommun växer 
och utvecklas 
på ett hållbart 
sätt 

 Värde 
medarbetarundersö
kningen (medel) 

4 Öka 
från 4 

Öka 
från 4 

Öka 
från 4 

 Sjukfrånvaro 9% Minska 
från 

9,37% 

Minska 
från 
9,37% 

Minska 
från 
9,37% 

 Nämnderna och 
styrelsen håller sin 
budgetram 

0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr 

Lekebergs 
kommun 
minskar sin 
klimatpåverkan 

 Miljödiplomering av 
Lekebergs kommun 

 Ja Ja Ja 

 Miljödiplomering av 
Lekebergs kommun 

Ja Ja   
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3.2 Trygghet - I Lekeberg kan medborgarna åldras i trygghet, 

med bibehållet oberoende och med möjligheten att leva ett 

aktivt liv. Alla medborgare ska bemötas med respekt och ha 

tillgång till stöd, god vård och omsorg 

Trygghet - I Lekeberg kan medborgarna åldras i trygghet, med bibehållet oberoende 
och med möjligheten att leva ett aktivt liv. Alla medborgare ska bemötas med 
respekt och ha tillgång till stöd, god vård och omsorg 

Kommunfullmäk
tiges mål 

Nämndmål Indikator 
Utgångsvä

rde 

Målvär
de 

2018 

Målvär
de 

2019 

Målvär
de 

2020 

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

Hemtjänsttag
aren och 
hyresgästen 
ska uppleva 
en god och 
trygg omsorg 

Andel 
hemtjänstta
gare och 
hyresgäster 
som 
upplever att 
tillfälliga 
förändringar 
meddelas i 
förväg. 

 73% 76% 78% 

Andelen 
hemtjänstta
gare och 
hyresgäster 
som anger 
att de vet 
vart de ska 
vända sig 
med 
synpunkter 
och klagomål 

 60% 65% 67% 

Andelen 
hyresgäster 
på SÄBO 
som anger 
att 
möjlighetern
a att komma 
utomhus är 
bra 

 55% 60% 65% 

Andelen 
hemtjänstta
gare som 
anger att de 
kan påverka 
vilka tider de 
får hjälp 

 65% 70% 72% 
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Kommunfullmäk
tiges mål 

Nämndmål Indikator 
Utgångsvä

rde 

Målvär
de 

2018 

Målvär
de 

2019 

Målvär
de 

2020 

Andelen 
hyresgäster 
som 
upplever ett 
brett utbud 
av 
gruppaktivit
eter 

 58% 60% 62% 

Andelen 
hyresgäster 
som 
upplever god 
trivsel i sin 
lägenhet 

 58% 62% 65% 

Serviceutbud
et inom LSS 
grupp- och 
serviceboend
e ska hålla 
hög kvalitet 

Andel av 
maxpoäng 
avseende 
kvalitetsaspe
kter LSS 
grupp- och 
serviceboen
de 

 75% 78% 82% 

Andelen 
deltagares 
upplevelse 
av 
meningsfull 
daglig 
verksamhet i 
Återbruket 
Andra 
Chansen 

 75% 78% 80% 

Andelen av 
brukarnas 
upplevelse 
av möjlighet 
att påverka 
aktiviteter 
och miljö 

 4 st 4 st 4 st 

 Andel 
brukare som 
är 
ganska/myck
et nöjda 
med sin 
hemtjänst 

95% Bibehål
la 95% 

Bibehål
la 95% 

Bibehål
la 95% 
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Kommunfullmäk
tiges mål 

Nämndmål Indikator 
Utgångsvä

rde 

Målvär
de 

2018 

Målvär
de 

2019 

Målvär
de 

2020 

 Andelen 
brukare på 
särskilt 
boende som 
är 
ganska/myck
et nöjda 
med sitt 
särskilda 
boende 

85,5% Bibehål
la 

85,5% 

Bibehål
la 
85,5% 

Bibehål
la 
85,5% 

 Väntetid för 
beslut om 
försörjningss
töd i dagar 

17 dagar minska 
från 17 

minska 
från 17 

minska 
från 17 
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4 Driftbudget 
4.1 Ramförändring 2018 

Socialnämndens budgetram har av kommunfullmäktige fastställts till 153 491 tkr 
(netto). Det är en ökning med 3 688 tkr eller 2,5 % från 2017. Internbudgeten bygger 
på 2017 års ram med justeringar av kompensationer och förstärkningar enligt 
tabellen nedan. En central lönepott för den förväntade lönerevisionen 2018 samt 
hyresökningen 2018 finns i kommunstyrelsen budgetram. Ökningen i ram beror till 
största delen på 2017-års löneökning, höjt po-pålägg (sociala avgifter) 2018 samt 
helårseffekt för 8 nya säboplatser på Oxelgården samt för nytt gruppboende inom 
LSS. 

Nettobudgetramförändring Belopp 

Budgetram 2017 149 803 

Lön 2,5 % 3 mån 2017 602 

Ökat PO-pålägg 638 

Arvoden nämnd 18 

B1 5 mån 1 274 

Nytt gruppboende 5 mån 1 451 

Flytt bemanningsteamet -175 

Flytt Lindens samlingslokal städ och kaffe -20 

Företagshälsovård -100 

Budgetram 2018 153 491 

Utökad ram 3 688 

4.2 Internbudget 2018 

Internbudgeten bygger på 2017 års ram med justeringar för kompensation av 2017-
års löneökningar och ramförändringar enligt tabellen ovan.Nämndens budget har 
minskat med totalt 275 tkr för utökning av bemanningsteam och företagshälsa som 
är placerat under kommunstyrelsen. Reduceringen är fördelad på varje chefs budget 
utifrån andel av nämndens totala budgetram. Personalbudgeten, som är den mest 
resurskrävande posten, grundas på känd bemanning och har budgeterats utifrån 
kända löner och sysselsättningsgrader. En central lönepott för den förväntade 
lönerevisionen 2018 finns i Kommunstyrelsens budgetram. 

Socialnämnden År 2018 År 2017 Förändring 

Verksamhetens 
intäkter 

-41 573 -39 785 -1 788 

Verksamhetens 
kostnader 

195 064 189 588 5 476 

Nettobudget 153 491 149 803 3 688 

Ökningen på intäktssidan beror på att hemtjänstens LOV-intäkter räknats upp efter 
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2017-års löneökningar inom hemtjänsten samt ökad lokalkostnad för utbyggnad av 
hemtjänstens lokaler i Klaessonhuset. Detta påverkar ej ramen då ökningen består av 
en ökad kostnad på tjänsteköpsdelen och motsvarande intäkt på utförardelen. Nya 
platser på Oxelgården och nytt gruppboende ökar intäktsbudgeten för hyror, mat och 
hemtjänstavgift. Intäktsbudgeten för assistansersättning är uppräknad efter faktiska 
ärenden och har därmed utökats. 

Ökningen på kostnadssidan beror främst på 2017-års löneökningar, ökat po-tillägg, 
nya platser på Oxelgården och nytt gruppboende. 

4.2.1 Effektiviseringar 2018 

I 2018-års internbudget görs effektiviseringar för att finansiera ett antal satsningar i 
verksamheterna. 

Effektiviseringar 2018 Belopp Tkr 

Enhetschef 1,0 -700 

MAS 0,8 -540 

Summa effektiviseringar -1 240 

Satsningar 2018  

Hemrehab - frivilligsamordnare 180 

Hyra hemtjänsten på Klaesson 145 

Hyra återbruket LSS 200 

Uppräkning arbetskläder, ökade personalkostnader 38 

Planeringsreserv 677 

Summa satsningar 1 240 

Netto 0 

Enhetschef 100 % tjänst som varit vakant återbesätts ej utan reduceras i 2018-års 
budget. 80 % tjänst MAS som också varit vakant återbesätts ej utan reduceras i 2018-
års budget. 20 % tjänst MAS återstår i budgeten för 2018. Dessa två reduceringar ger 
ett utrymme för att satsa på att fullt ut finansiera hemrehab, utbyggnad av 
hemtjänstens lokaler, samt att hyra gamla polishuset för att bedriva daglig 
verksamhet i LSS genom Återbruket. Resterande del av reduceringarna läggs som en 
planeringsreserv för 2018. 

4.2.2 Interna förändringar 

Utöver ovan beskrivna förändringar görs ett antal interna omfördelningar inom 
nämndens ram som beskrivs nedan. 

Interna omfördelningar inom ram Belopp Tkr 

Planeringsreserv 2017 -1277 

Boende LSS Sanna gård 1277 

Personlig assistans avslutat ärende -585 

Mattjänst hemtjänst, trygghetslarm, korrigerad intäktsbudget 585 
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Interna omfördelningar inom ram Belopp Tkr 

hemtjänst 

Minskad kostnad IFO: boende LSS, persass, kontaktperson -1260 

Planeringsreserv IFO 2018 1260 

Nattpersonal B1, budget flyttas från Oxelgården -950 

Nattpersonal B1, budget flyttas till nattenhet 950 

Minskade kapitalkostnader -196 

Ökat reinvesteringsanslag 196 

Ökat LOV hemtjänst försäljning -927 

Motsvarande ökning på tjänsteköp 927 

Summa 0 

  

4.3 Förändringar internbudget per ansvarsnivå 

I nedan tabell beskrivs förändringen i nettobudgeten per ansvarsnivå 

Nettobudget per ansvarsnivå ÅR 2018 Tkr ÅR 2017 Tkr FÖRÄNDRING 

SOCIALNÄMND 707 689 18 

SOCIALCHEF 29 986 30 370 -384 

OXELGÅRDEN OCH GLÄNTAN 19 095 18 848 247 

LSS DAGLIG VHT, PERSA MM 20 305 20 148 157 

LSS GRUPPBOSTAD SOCIALPSYK. 16 072 14 184 1 888 

LINDEN OCH REHAB 17 185 17 367 -182 

HEMTJÄNST 0 0 0 

NATT OCH HSL 21 926 19 745 2 181 

MAS 0 474 -474 

IFO 28 215 27 978 237 

Totalt 153 491 149 803 3 688 

Nämndes budget ökar med anledning av uppräkning av arvoden för 2018. 
Socialchefens minskning beror på reduceringen totalt 1,8 tjänst. Samt att 
planeringsreserven för 2017 flyttas till LSS. Att nettoförändringen blir mindre beror 
på att budget för mattjänst, trygghetslarm är utökad. Oxelgårdens utökning består 
främst i helårseffekt för nya avdelningen B1 med åtta nya säboplatser. Budgeten för 
nattpersonal har korrigerats så att all nattpersonal är budgeterad på nattenheten. 
Budget för LSS daglig verksamhet och personlig assistans består utöking för lokalhyra 
återbruket och minskning med anledning av avslutat assistansärende. Budgeten för 
LSS gruppbostad och socialpsykiatri ökar med anledning av helårseffekt för nya 
gruppbostaden samt att planeringsreserven för 2017 är flyttad hit från socialchef för 
att täcka kostnader för externt boende inom LSS. Lindens budget har förstärkts för 
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att fullt ut finansiera hemrehab, att budgeten ändå minskar beror på att budget för 
hjälmedelstekniker flyttas till HSL 2018. Hemtjänstens nettobudget är 0, 
Verksamheten finansieras med ett intern köp och sälj där hemtjänst är utförare av 
hemtjänst (intäkt) och Socialchef beställare (kostnad). 

Förändringen i budgeten för nattenhet och HSL beror på att budgeten för 
nattpersonal har korrigerats så att all nattpersonal är budgeterad på nattenheten och 
därför har budget för nattpersonal för B1 flyttats från Oxelgården. 
Hjälpmedelstekniker är också flyttad hit från Linden samt att buget som tidigare 
funnits under MAS nu är flyttad hit. Förändringen på Ifo består av kompensation för 
lönerevisionen 2017. 

Utöver ovanstående förklaringar har alla verksamheter fått full ersättning för 
lönerevisionen 2017. 

4.4 Osäkra faktorer i internbudgeten 

I budgeten finns några osäkerhetsfaktorer, kostnader för eventuella placeringar inom 
socialtjänstens och LSS område är svåra att prognostisera och budgetera. En 
planeringsreserv för detta finns men osäkert om den är tillräcklig. Barndelen i 
socialbidraget höjs till 2018 men är än så länge oklart vilka konsekvenser det får för 
Lekeberg. Förebyggande verksamheterna dagrehab och demensdagvård gläntan 
budgeteras med statsbidraget ökad bemanning inom äldreomsorgen. Beslut om 
utbetalning av detta bidrag fattas vid årsskiftet och är därför en osäkerhetspost i 
budgeten. Bostadsanpassning har under flera år redovisat underskott, samma budget 
gäller för 2018 som under 2017. Därför ska riktlinjer  tas fram under nästa år för att 
bli mer kostnadseffektiva. 
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5 Investeringsbudget 
Nämndens investeringsbudget uppgår totalt till 2 580 tkr. Reinvesteringsanslaget är 
för återanskaffning av tidigare anskaffade inventarier som är avskrivna och/eller 
förbrukade. Anslaget utgår från minskade kapitalkostnader och vid inventarieinköp 
som har en avskrivningstid om fem år. Är avskrivningstiden längre än fem år, så ökar 
anslaget för investeringsutgiften. För 2018 ingår också investeringsutgifter för 
ombyggnad av Ifo. Eventuell kvarstående budget från nya platser på SÄBO och nytt 
gruppboende överförs till 2018. 

INVESTERINGSBUDGET 
2018 

Kapitalkostnad Tkr Investeringsutgift Tkr 

Reinvesteringsanslag SON 464 2 280 

Inventarier ombyggn Ifo 35 300 

SUMMA 499 2 580 
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Justerare signatur

§40 - Kompletterad MER-plan (SON 17-385)
Ärendebeskrivning
Socialnämnden antog MER-plan 2018 för socialnämnden den 14 december 2017. 
Förvaltningen har kompletterat med målvärden på indikatorerna på sidorna 6-9.

Förslag till beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Arbetsutskottets föraslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (SON 17-385-2)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (SON 17-385-4)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (SON 17-385-5)
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Dnr: SON 18-87

   

Tjänsteskrivelse – ekonomisk rapport socialnämnden 
mars

Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har upprättat en ekonomisk rapport som baseras på den 
ekonomiska redovisningen för perioden januari-mars. För perioden är det redovisade 
utfallet inklusive periodiseringar 36 843 tkr. Det motsvarar en förbrukning av 
budgeten med 24 % och en avvikelse med + 1 636 tkr mot budget. 

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner ekonomisk rapport för mars.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Sandra Magnusson
T.f förvaltningschef Handläggare



mån 3

Socialnämnden

Mars Riktpunkt 25,0%

2018 Utfall 23,9%

Exkl LOV

Socialnämnden

Budget 

helår Utfall period

Procent 

förbrukat

Avvikelse 

period

Gemensamt inkl nämnd 11 181 2 358 21,1% 438

LSS och socialpsykiatri 36 481 8 735 23,9% 386

Hemtjänsten 19 637 4 768 24,3% 142

HSL och nattenheten 21 926 5 542 25,3% -61 

Särskilt boende 36 475 8 852 24,3% 267

Ifo 28 216 6 588 23,4% 466

Summa Socialnämnden 153 916 36 843 23,9% 1 636
Tagit ur LOV - sälj och köpverksamhet, där intäkt ligger på Hemvård och kostnad ligger på Vård och omsorgschef

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

Ekonomisk uppföljning per verksamhet  (tkr)

Utfallet i perioden visar en avvikelse med + 1 636 tkr 

Gemensamt inkl. nämnd: Vakanser inom ledningsadministrationen ger ett överskott. Under gemensamt 
finns också en planeringsreserv som inte är förbrukad och ger ett överskott på 200 tkr för perioden. 
LSS och socialpsykiatri: Överskott på assistansersättning med anledning av eftersläpning av i ntäkter från 
slutet av föregående år. Kostnad för extern boendeplacering på Sanna gård drar över budget då vi blivit 
fakturerade för en månad från 2017. Överskott inom socialpsykiatrin. 
Hemtjänst: Överskott för perioden. Brukare som flyttat in på säbo resulterar i lägre personalkostnader. 
HSL och nattenheten: Höga personalkostander på natten, mycket övertid och fyllnadstid. 
Särskilt boende: Oxelgården har lägre matintäkter i perioden än budgeterat, litet överskott på 
personalkostnader samt överskott på kapitalkostnader då investeringsbudgeten för nya avdelningen B1 inte 
har förbrukats. Överskott på Linden som beror på högre hyres- mat- och omsorgsintäkter än budgeterat.  
Ifo: Planeringsreserv bidrar till överskottet motsvarande 300 tkr för perioden. Eftersläpning på fakturor 
bidrar också till överskottet. Överskott på lönekostnader socialsekreterare, försörjningsstöd och 
institutionsvård barn och vuxna, Underskott inom familjehemsplaceringar.  



Protokoll 2018-04-03

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:00-09:15 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta
Location  

Övriga
Ilina Losund (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (tf förvaltningschef)
Nancy Ganic-Murtic (verksamhetsutvecklare)
Tina Jansson (IFO-chef)
Ida Husa (Teamledare)

Protokollet innehåller paragraferna §41

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)

Sida 1 av 3



Protokoll 2018-04-03

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-04-03

Datum för överklagan 2018-04-03 till och med 2018-04-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund

Sida 2 av 3
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Justerare signatur

§41 - Ekonomisk rapport mars 2018 (SON 18-87)
Ärendebeskrivning

Då den ekonomiska rapporten för mars månad ännu inte är färdigställd hanteras rapporten 
direkt på nämndens sammanträde den 9 april 2018.

Sida 3 av 3



Ersättningsnivå för utförd hemtjänst 2018
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Dnr: SON 18-88

   

Tjänsteskrivelse - Ersättningsnivå för utförd hemtjänst 
2018

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 
3 % ökning för löner som är den förväntade löneökningen för 2018. 
Personalomkostnadstillägget (Po-pålägg) höjs till 2018 och justeras i ersättningen. 
Ersättning för lokalhyra är justerad utefter den ökade kostnaden för kommunens 
lokaler för hemtjänstorganisationen.  

Förslag till beslut
Socialnämnden fastställer den föreslagna ersättningsnivån för utförd hemtjänst enligt 
bilaga, att börja gälla ifrån 1 april 2018

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Sandra Magnusson
tf förvaltningschef Handläggare
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Ersättning för utförd hemtjänst hemma hos kund  
 

 

     Ersättningsnivå för 2018 

   

 

     

       

 

   

Service 

 

Tätort-
omvårdn Landsbygd-omv 

 
Vak/pall.vård 

 
Tätort Landsb 

 
internt externt 

 

internt externt 

 

 internt externt 

   Personalkostnad 278,43 278,43 
 
278,43 278,43 

 

 298,47 298,47 
 

221,04 221,04 

OB, sem, sjuk och arbgiv.avg 
      

 

     

       

 

     Övriga omkostnader 35,36 35,36 
 

59,18 59,18 
 

 11,90 11,90 
 

34,79 58,61 

lokal, utbildn, arb.kläd,  
      

 

     transportkostn., data/tele,  
      

 

     kap.tjänst och övrigt 
      

 

     

       

 

     Administrativa kostnader 49,32 49,32 
 

49,32 49,32 
 

 0,00 0,00 
 

49,32 49,32 

Ledning och adm 
      

 

     

       

 

     Kringtid 97,45 97,45 
 

125,3 125,3 
 

 27,84 27,84 
 

55,26 77,36 

restid, planering, dok. och 
      

 

     övrigt ej kundrelaterad tid 
      

 

     

       

 

     Ersättning "bomtid" 2,78 2,78 
 

2,78 2,78 
 

 0,00 0,00 
 

2,21 2,21 

       

 

     Momskompensation 0,00 5,04 
 

0,00 11,00 
 

 0,00 0,00 
 

0,00 0,00 

bara omvårdn extern 
      

 

     

       

 

     Totalt ersättning per timma 463 468 
 

515 526 
 

 338 338 
 

363 409 



Protokoll 2018-04-03

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:00-09:15 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta
Location  

Övriga
Ilina Losund (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (tf förvaltningschef)
Nancy Ganic-Murtic (verksamhetsutvecklare)
Tina Jansson (IFO-chef)
Ida Husa (Teamledare)

Protokollet innehåller paragraferna §42

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)

Sida 1 av 3



Protokoll 2018-04-03

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-04-03

Datum för överklagan 2018-04-03 till och med 2018-04-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund

Sida 2 av 3
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Justerare signatur

§42 - Ersättningsnivå för utförd hemtjänst 2018 (SON 18-88)
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 3 % ökning för 
löner som är den förväntade löneökningen för 2018. Personalomkostnadstillägget (Po-pålägg) 
höjs till 2018 och justeras i ersättningen. Ersättning för lokalhyra är justerad utefter den ökade 
kostnaden för kommunens lokaler för hemtjänstorganisationen. 

Förslag till beslut
Socialnämnden fastställer den föreslagna ersättningsnivån för utförd hemtjänst enligt bilaga, 
att börja gälla ifrån 1 april 2018.

Arbetsutskottets föraslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ersättning 2018 för utförd hemtjänsttimme inom LOV - (56227)
 Ersättningsförslag  LOV 2018 - (56229)
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Internkontrollplan 2017

Ärendebeskrivning
Den interna kontrollen fungerar som ett är ett verktyg för att skapa goda rutiner och 
öka effektiviteten inom verksamheten. Socialförvaltningens sammanställning av 
intern kontroll består av rubrikerna rutin, kontrollmoment, ansvarsfördelning, metod, 
frekvens, riskbedömning samt till vilken instans rapportering ska ske. Nämnden ska 
varje år anta en plan för uppföljning av den interna kontrollen. Internkontroll som är 
en del av den egna verksamhets- och ekonomistyrningen och har till syfte att följa 
upp om den interna kontrollen inom Socialförvaltningen fungerar samt att ta fram 
åtgärdsförslag avseende de avvikelser som identifieras.  
 
En uppföljning har genomförts av hela 2017 års intern kontroll och resultatet visar att 
övervägande del av de fastställda rutinerna fungerar, men att det finns en del 
utvecklingsområden att arbeta vidare med. 

1 Redovisning
Nedan följer en kort redovisning av samtliga rutiner och resultat:

”Alla fakturor ska vara betalda innan förfallodatum” 

Stickprov har gjorts under året och det redovisade resultatet visar att inga avvikelser 
identifierats.  

”Risk- och sårbarhet”

Vid uppföljning konstaterades att det fanns andra områden som prioriterades under 
året, varför en kontroll av handlingsplanerna inte utförts av ansvarig och en 
redovisning av resultatet har inte presenterats till nämnden under 2017. 

Det som i sammanhanget kan tilläggas är att ett nytt arbete med en helt ny risk- och 
sårbarhetsanalys påbörjats. 

”Anmälan och rapportering av delegationsbeslut”

Rubriken tar sikte på samtliga delegationsbeslut, således både de under punkt 2.1 
och 2.2 i den interna kontrollplanen. Av samtliga nämnprotokoll under 2017 finns en 
rapportering av fattade delegationsbeslut som ansvariga skickat in. Det går dock inte, 
att med säkerhet säga att det är alla delegationsbeslut som finns eftersom nämnden 
saknar uppgifter på hur många delegationsbeslut som har fattats, totalt sett.  

Det har heller inte utförts någon kontroll av de rapporterade delegationsbeslutet 
som presenterats för nämnden. Uppföljningen visar avvikelse från kontrollplanen. 
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”Uppföljning av ej omprövade tidsatta biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen i 
enlighet med antagna riktlinjer för biståndsbeslut”

Resultatet av den interna kontrollen visar att åtta beslut inte följts upp augusti till 
november och under december var det 30 beslut som skulle löpa ut varav åtta inte 
följts upp i tid. Eftersom dessa beslut fångats upp kan det konstateras att den interna 
kontrollen har fungerat tillfredsställande och inga avvikelser från kontrollplanen har 
identifierats. 

”Verksamheterna håller sin budgetram”

Resultatet visar att detta har följts upp månatligen, det finns således inga avvikelser 
identifierade. 

”Att minska sjukfrånvaron i förvaltningen”

Resultatet visar att redovisning genom statistik presenterats till nämnden 
kontinuerligt under året. Under avsnittet ”metod” kan utläsas att respektive 
enhetschef ska rapportera vilka åtgärder som vidtagits för att minska sjukfrånvaron, 
att dessa resultat ska följas månadsvis och att socialchef ansvarar för att en 
sammanställning av dessa åtgärder redovisas till nämnd. En sådan redovisning har 
inte skett under 2017 och avviker därför från kontrollplanen på den punkten.  

”Utredning av synpunkter, klagomål och förbättringsförslag”

Respektive enhetschef har haft till uppgift att i maj och november sammanställa 
rapporter om hur synpunkter och klagomål tagits emot och utretts i den egna 
verksamheten och vad dessa utredningar lett till. Eftersom det inte finns någon 
socialchef kvar som arbetat under 2017 finns inga sammanställningar av dessa 
rapporter att tillgå. Det går därför inte heller att, med säkerhet, säga att dessa 
uppgifter fullgjorts.  

2 Analys och åtgärdsförslag
Av den uppföljning som genomförts av hela 2017 års interna kontrollplan kan det 
sammanfattningsvis konstateras att övervägande del av de fastställda rutinerna 
fungerat, men att det finns områden att arbeta vidare med.

Inom socialförvaltningen finns en plan på att införa fler och fler uppgifter i det 
digitala verktyget Stratys. Samtliga aktiviteter, inom ramen för den interna 
kontrollplanen, som tjänstepersonerna ansvarar kommer att finnas åskådliggjort i 
Stratsys och påminnelser kommer att skickas ut när det är dags att skicka in en 
redovisning. 

En löpande uppföljning behöver ske under året och socialförvaltningen bör, innan 
tidpunkten för varje nämndsammanträde, säkerställa att ansvariga fullgjort sina 
skyldigheter i kontrollplanen. Risken med att inte skicka in löpande eller kontrollera 
löpande är att det blir en hög belastning på nämndmötena i slutet av året. 
Kontrollplanen behöver bli mer konkret och konsekvent. Ett exempel som kan lyftas 
är att det under rubriken ”frekvens” ibland står angivet ”En gång i mars och en gång i 
september” och under andra punkter kan utläsas ”1 gång/halvår”. När 
rapporter/redovisningar ska skickas in bör anges mer exakt. 
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Till delegationsbeslut som rör anställningar, bör det finnas någon typ av 
kontrollfunktion där det är möjligt att stämmas av antal anställningar totalt sett med 
antal inskickade delegationsrapporter. Detta för att minimera risken för att beslut 
inte redovisas. 

Eftersom det kunnat identifieras brister i redovisning bör socialförvaltningen 
överväga att skapa ett ärende i Platina där samtliga rapporter skickas in istället för att 
skickas till socialchef.  På så sätt minskas sårbarheten vid frånvaro genom att allt 
finns samlat på ett och samma ställe.  

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av den interna kontrollplanen 
för 2017 och uppdra åt socialchefen att utse ansvarig tjänsteperson som utvärderar 
arbetet med kontrollplanen, löpande följer upp den, säkerställer att rapporter skickas 
in löpande samt ansvarar för redovisning till nämnd.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Nancy Ganic-Murtic
Socialchef Verksamhetsutvecklare



Protokoll 2018-04-03

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:00-09:15 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta
Location  

Övriga
Ilina Losund (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (tf förvaltningschef)
Nancy Ganic-Murtic (verksamhetsutvecklare)
Tina Jansson (IFO-chef)
Ida Husa (Teamledare)

Protokollet innehåller paragraferna §43

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2018-04-03

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-04-03

Datum för överklagan 2018-04-03 till och med 2018-04-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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Justerare signatur

§43 - Uppföljning av intern kontrollplan 2017 för socialnämnden 
(SON 18-10)
Ärendebeskrivning

Den interna kontrollen fungerar som ett är ett verktyg för att skapa goda rutiner och öka 
effektiviteten inom verksamheten. Socialförvaltningens sammanställning av intern kontroll 
består av rubrikerna rutin, kontrollmoment, ansvarsfördelning, metod, frekvens, 
riskbedömning samt till vilken instans rapportering ska ske. Nämnden ska varje år anta en 
plan för uppföljning av den interna kontrollen. Internkontroll som är en del av den egna 
verksamhets- och ekonomistyrningen och har till syfte att följa upp om den interna kontrollen 
inom Socialförvaltningen fungerar samt att ta fram åtgärdsförslag avseende de avvikelser som 
identifieras.  
 
En uppföljning har genomförts av hela 2017 års intern kontroll och resultatet visar att 
övervägande del av de fastställda rutinerna fungerar, men att det finns en del 
utvecklingsområden att arbeta vidare med.

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av den interna kontrollplanen för 2017 
och uppdra åt socialchefen att utse ansvarig tjänsteperson som utvärderar arbetet med 
kontrollplanen, löpande följer upp den, säkerställer att rapporter skickas in löpande samt 
ansvarar för redovisning till nämnd.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden beslutar

1. Godkänna uppföljningen av den interna kontrollplanen för 2017 .

2. Uppdra åt socialchefen att utse ansvarig tjänsteperson som utvärderar arbetet med 
kontrollplanen, löpande följer upp den, säkerställer att rapporter skickas in löpande samt 
ansvarar för redovisning till nämnd.

3. Uppföljningen av den interna kontrollplanen överlämnas till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
 Uppföljning intern kontrollplan 2017 - (56768)
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Dnr: SON 18-11

   

Internkontrollplan för Socialnämnden 2018

Ärendebeskrivning
Enligt reglementet för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska respektive 
nämnd fastställa en kontrollplan för varje budgetår. Interna kontrollplanen visar vilka 
områden och risker som ska omfattas av granskningen under en viss period.

Valet av risker som ska kontrolleras motiveras utifrån en bedömning av hur sannolikt 
det är att risken faller ut och i så fall vad det får för konsekvenser. Utifrån 
bedömningen räknas ett riskvärde ut som anger om risken är låg, medium eller 
kritisk. Samtliga risker redovisas i en riskbedömningsmatris.

I kontrollplanen finns också en planering för hur kontrollmomentet ska utföras, 
ansvarig, metod och frekvens.

Kontrollplanen ska antas inför varje år. Resultat av uppföljning enligt kontrollplanen 
ska årligen redovisas till nämnd i samband med bokslut. 

Förslag till beslut
Socialnämnden antar intern kontrollplan för 2018.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Tina Jansson
Förvaltningschef Handläggare
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1 Lekebergs internkontrollarbete 

Enligt Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna varje år anta en särskild plan för uppföljning av den 
interna kontrolleninom 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 anvisningarför 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 intern 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. 

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. 

Internkontrollplanerna ska innehålla följande delområden 

1. Administration 
2. Ekonomi 
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3. Personal 
4. Verksamhet 

1.1 Riskbedömningsmatris 
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  Konsekvens 

 

Kritisk 

Medium 

Låg 

 

 

 Sannolikhet Konsekvens 

4 Sannolik (det är mycket 
troligt att fel ska uppstå) 

Allvarlig 
(konsekvenserna för 
verksamheten skulle 
vara allvarliga) 

3 Möjlig (det finns risk för 
att fel ska uppstå) 

Kännbar 
(konsekvenserna för 
verksamheten kan vara 
påtagliga) 

2 Mindre sannolik (risken 
är mycket liten att fel 
ska uppstå) 

Lindrig 
(konsekvenserna för 
verksamheten behöver 
övervägas) 

1 Osannolik (risken är 
praktiskt taget obefintlig 
att fel ska uppstå) 

Försumbar 
(konsekvensen för 
verksamheten är 
försumbar och kan 
negligeras) 

 

 

10 8 

5 2 

6 

9 

7 4 3 1 
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Kritisk Medium Totalt: 10 

 

Kategori   Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 

Administration  1  Delegationsbeslut gällande 
tillsvidareanställningar samt 
visstidsanställningar över 6 månader 
anmäls inte till nämnd. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

2  Att vi inte följer riktlinjerna för 
biståndsbeslut. 

4. Sannolik 4. Allvarlig 16 

3  Övriga delegationsbeslut rapporteras inte 
till nämnd 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

4  Att vi inte följer riktlinjer för 
bostadsanpassningsbidrag 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

Ekonomi  5  Verksamheterna håller inte sin budgetram. 4. Sannolik 4. Allvarlig 16 

6  Fakturor betalas efter förfallodag 3. Möjlig 1. Försumbar 3 

Personal  7  Hög sjukfrånvaro i förvaltningen 3. Möjlig 3. Kännbar 9 

8  Arbetet med att följa upp och vidta 
åtgärder avseende hög sjukfrånvaro i 
förvaltningen uteblir 

4. Sannolik 4. Allvarlig 16 

Verksamhetsspecifik  9  Klagomål och förbättringsförslag i 
verksamheten förs inte vidare utan stannar 
hos mottagaren. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

10  Att alla brukare inte har en aktuell 
genomförandeplan. 

4. Sannolik 4. Allvarlig 16 

4 6 
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2 Intern kontrollplan 

2.1 Administration 

Risk  Kontrollmoment Ansvarig funktion Metod Frekvens 

Delegationsbeslut gällande 
tillsvidareanställningar 
samt visstidsanställningar 
över 6 månader anmäls 
inte till nämnd. 

 Kontroll av faktiskt 
verkställda anställningar i 
relation till utdrag ur 
Platina av 
delegationsbeslut. 

Nämndsekreterare Nämndsekreterare tar 
fram utdrag ur Platina till 
respektive chef som jämför 
underlagen 

2 ggr / år 

Att vi inte följer riktlinjerna 
för biståndsbeslut. 

 Avstämning av antalet 
beslut som inte är 
omprövade i tid 

Verksamhetscontroller Underlag tas fram från 
Procapita över fattade 
biståndsbeslut enl SoL. 
Dessa jämförs med de 
fatslagna riktlinjerna och 
avvikelser noteras. 

3 ggr / år 

Övriga delegationsbeslut 
rapporteras inte till nämnd 

 Kontroll av att beslut på 
delegation rapporteras till 
nämnd 

Utredningssekreterare Slumpvis kontroll av ett 
antal delegationspunkter 

2 ggr / år 

Att vi inte följer riktlinjer 
för 
bostadsanpassningsbidrag 

 Kontroll av fattade beslut 
avseende 
bostadsanpassningsbidrag 

Verksamhetsutvecklare Verksamhetsutvecklare 
begär ut en 
sammanställning av antalet 
beslut från 
bostadsanpassningshandlä
ggare 

2 ggr / år 

2.2 Ekonomi 

Risk  Kontrollmoment Ansvarig funktion Metod Frekvens 
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Risk  Kontrollmoment Ansvarig funktion Metod Frekvens 

Verksamheterna håller inte 
sin budgetram. 

 Kontroll av verksamhetens 
ekonomiska resultat 

Förvaltningsekonom Följa upp föregående 
kvartalsresultat av pengar 
ut och pengar in för att 
tidigare indikera riktning 
och möjliggöra ekonomisk 
styrning. 

4 ggr / år 

Fakturor betalas efter 
förfallodag 

 Kontroll genom stickprov Ekonomiavdelningen 10 stickprov två gånger per 
år 

2 ggr / år 

2.3 Personal 

Risk  Kontrollmoment Ansvarig funktion Metod Frekvens 

Hög sjukfrånvaro i 
förvaltningen 

 Ta fram statistik för 
sjukfrånvaro, per enhet 

Verksamhetscontroller Gå in i personec och ta 
fram uppgifter om 
sjukfrånvaro 

2 ggr / år 

Arbetet med att följa upp 
och vidta åtgärder 
avseende hög sjukfrånvaro 
i förvaltningen uteblir 

 Sammanställa åtgärder 
som vidtagits för att 
minska sjukfrånvaron 

Verksamhetsutvecklare Inhämta och analysera de 
åtgärder som vidtagits på 
varje enhet 

4 ggr / år 

2.4 Verksamhetsspecifik 

Risk  Kontrollmoment Ansvarig funktion Metod Frekvens 

Klagomål och 
förbättringsförslag i 
verksamheten förs inte 
vidare utan stannar hos 
mottagaren. 

 Sammanställ hur 
synpunkter, klagomål och 
förbättringsförslag tas 
emot, utreds och åtgärdas. 

Verksamhetsutvecklare Inhämta underlag från 
enhetschef och gör en 
sammanställning och 
redovisa vilka utredningar 
som gjorts och vilka 
eventuella åtgärder och 

2 ggr / år 
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Risk  Kontrollmoment Ansvarig funktion Metod Frekvens 

förbättringsåtgärder som 
vidtagits. 

Att alla brukare inte har en 
aktuell genomförandeplan. 

 Kontroll av aktuella 
genomförandeplaner 

Verksamhetsutvecklare Inhämta underlag från 
enhetschef och gör en 
sammanställning och 
redovisa resultat. 

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-04-03

Datum för överklagan 2018-04-03 till och med 2018-04-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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Justerare signatur

§44 - Intern kontrollplan för Socialnämnden 2018 (SON 18-11)
Ärendebeskrivning

Enligt reglementet för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska respektive nämnd 
fastställa en kontrollplan för varje budgetår. Interna kontrollplanen visar vilka områden och 
risker som ska omfattas av granskningen under en viss period.

Valet av risker som ska kontrolleras motiveras utifrån en bedömning av hur sannolikt det är 
att risken faller ut och i så fall vad det får för konsekvenser. Utifrån bedömningen räknas ett 
riskvärde ut som anger om risken är låg, medium eller kritisk. Samtliga risker redovisas i en 
riskbedömningsmatris.

I kontrollplanen finns också en planering för hur kontrollmomentet ska utföras, ansvarig, 
metod och frekvens.

Kontrollplanen ska antas inför varje år. Resultat av uppföljning enligt kontrollplanen ska 
årligen redovisas till nämnd i samband med bokslut.

Förslag till beslut

Socialnämnden antar intern kontrollplan för 2018.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Henrik Hult (C) yrkar på att internkontrollplanen kompletteras med angiven månad under 
frekvens för att tydliggöra när uppföljningen ska göras.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet

1. uppdrar åt förvaltningen att komplettera den interna kontrollplanen med bland annat att 
ange månad under frekvens för tydliggöra när uppföljningen ska göras.

2. Föreslår att socialnämnden antar den interna kontrollplanen för 2018.
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Beslutsunderlag
 Intern kontrollplan (Socialnamnden) 2018 - (56239)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (SON 18-11-1)
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Dnr: SON 18-85

   

Riktlinjer för Anhörigbidrag

Ärendebeskrivning
Anhörigbidrag är en insats enligt 4 kap 2 § socialtjänstlagen. Anhörigbidrag 
ges till den som vårdar en anhörig i hemmet. Syftet med bidraget är att 
stimulera och ge uppskattning till den anhörigvårdaren.

Personer som har ett, av socialnämndens bedömt stadigvarande och 
omfattande behov av vård och omsorg, kan beviljas anhörigbidrag. Detta gör 
det möjligt för brukaren att välja vem han/hon vill ersätta för hjälpinsatser 
gällande personlig omvårdnad, som i annat fall skulle utföras av 
socialnämndens personal. För att beviljas anhörigbidrag ska brukaren ha fyllt 
65 år.

Det står den enskilde fritt att välja vårdgivare. Bidraget ersätter således 
hemtjänst eller är ett komplement till hemtjänst.
Vid bedömning av behov av insatser används samma modell som vid 
bedömning av hemtjänst. Först när behovet av hjälp från anhörig/närstående 
med personlig omvårdnad motsvarar hjälp vid minst 7 tillfällen per dag och 1 
tillfällen per natt kan insatsen beviljas. 

Beslut och insatser ska regelbundet följas upp av handläggare. Beslutet kan 
komma att prövas på nytt om de förhållanden som ligger till grund för 
beslutet väsentligen ändras. Det kan innebära att insatser upphör helt.

Förslag till beslut
Socialnämnden i Lekebergs kommun 

1. antar riktlinjer för anhörigbidrag.
2. Delegerar till biståndshandläggare att besluta om anhörigbidrag enligt 4 kap. 

2 § SoL.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ida Husaa
Teamledare 



Policy
Program

Plan
>Riktlinje

Fastställd av: Socialnämnden
Datum: 2018-04-09
Ansvarig för revidering: IFO-chef
Ansvarig tjänsteperson: IFO-chef
Diarienummer: SON 18-85 Regler

Riktlinjer för Anhörigbidrag 



Riktlinje 2 (4)

Innehåll

1 Anhörigbidrag ........................................................................................................3

1.1 Ansökan .........................................................................................................3

1.2 Målgrupp........................................................................................................3

1.3 Insatsen..........................................................................................................3

1.4 Beslut .............................................................................................................4

1.5 Utbetalning ....................................................................................................4

1.6 Uppföljning ....................................................................................................4

1.7 Stöd till anhörigvårdare .................................................................................4



Riktlinje 3 (4)

1 Anhörigbidrag 
Anhörigbidrag är en insats enligt 4 kap 2 § socialtjänstlagen. Anhörigbidrag ges till 
den som vårdar en anhörig i hemmet. Syftet med bidraget är att stimulera och ge 
uppskattning till den anhörigvårdaren.  

1.1 Ansökan 
Ansökan om anhörigbidrag prövas efter ansökan av den enskilde. Anhöriga kan 
aktualisera insatser men inte ansöka.

Anhörigbidrag prövas enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen då 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
ej är tillämplig för insatsen. ”Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 4 
kap. 1 § socialtjänstlagen om det finns skäl för det”. Anhörigbidrag är för kommunen 
en frivillig insats enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen.

1.2 Målgrupp
Personer som har ett av socialnämndens bedömt stadigvarande och omfattande 
behov av vård och omsorg, kan beviljas anhörigbidrag. Detta gör det möjligt för 
brukaren att välja vem han/hon vill ersätta för hjälpinsatser gällande personlig 
omvårdnad, som i annat fall skulle utföras av socialnämndens personal. För att 
beviljas anhörigbidrag ska brukaren ha fyllt 65 år.

1.3 Insatsen 
Det står den enskilde fritt att välja vårdgivare. Bidraget ersätter således hemtjänst 
eller är ett komplement till hemtjänst.

Vid bedömning av behov av insatser används samma modell som vid bedömning av 
hemtjänst gällande personlig omvårdnad. Också tillsynsbehov ska bedömas efter vad 
som gäller när hemtjänsten ska utföra tillsynen. Vid bedömning räknas inte dagar 
bort för eventuell växelvård eftersom detta korrigeras med frånvaro varje månad.  
Först när behovet av hjälp från anhörig/närstående med personlig omvårdnad 
motsvarar hjälp vid minst 7 tillfällen per dag och 1 tillfällen per natt kan insatsen 
beviljas. Alla bedömningar är individuella. 

Anhörigbidrag är en ersättningsnivå motsvarande 70% av prisbasbeloppet, vilket för 
år 2018 innebär 2654/månad
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Anhörigbidrag kan utgå parallellt med ersättning från försäkringskassan till anhörig. 
Bidraget är inte skattepliktigt för den som beviljas sådant. När denne i sin tur 
överlämnar bidraget som ersättning till vårdgivare utanför det egna hushållet är 
vårdgivaren skatteskyldig enligt vanliga regler för skatt på erhållen lön. Den som är 
beviljad bidraget är då skyldig att lämna kontrolluppgift och i förekommande fall 
också betala in arbetsgivaravgifter. 

1.4 Beslut
Beslut om anhörigbidrag fattas enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen, på delegation från 
nämnden.  Avslagsbeslut enligt 4 kap. 2 § överklagas enligt kommunallagens 
bestämmelser. Beslutet ska vara tidsbegränsat, längst ett år i taget.

1.5 Utbetalning 
Beslut om anhörigbidrag meddelas ekonomihandläggare som svarar för 
utbetalningarna. Anhörigbidraget utbetalas till brukarens bankkonto. Utbetalning 
sker från och med beslutsdatum.

Vid brukarens frånvaro, exempelvis vid sjukhusvistelse, korttidsboende eller tillfälligt 
utökad hemtjänst, skall avdrag göras från anhörigbidraget för dagar som överstiger 7 
per månad. Dagarna behöver inte vara sammanhängande. Frånvarodagar över ett 
månadsskifte fördelas på respektive månad. Utbetalning sker till och med det datum 
beslut fattas att bidraget ska upphöra.

1.6 Uppföljning
Beslut och insatser ska regelbundet följas upp av handläggare. Beslutet kan komma 
att prövas på nytt om de förhållanden som ligger till grund för beslutet väsentligen 
ändras. Det kan innebära att insatser upphör helt.

1.7 Stöd till anhörigvårdare 
Alla anhörigvårdare utför en viktig uppgift och har rätt att få handling och stöd från 
kommunen. Vid behov kan en anhörigvårdare också få avlastning i sin omvårdnad. 
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Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-04-03

Datum för överklagan 2018-04-03 till och med 2018-04-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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§49 - Riktlinjer för Anhörigbidrag (SON 18-85)
Ärendebeskrivning

Anhörigbidrag är en insats enligt 4 kap 2 § socialtjänstlagen. Anhörigbidrag ges till den som 
vårdar en anhörig i hemmet. Syftet med bidraget är att stimulera och ge uppskattning till den 
anhörigvårdaren.

Personer som har ett, av socialnämndens bedömt stadigvarande och omfattande behov av vård 
och omsorg, kan beviljas anhörigbidrag. Detta gör det möjligt för brukaren att välja vem 
han/hon vill ersätta för hjälpinsatser gällande personlig omvårdnad, som i annat fall skulle 
utföras av socialnämndens personal. För att beviljas anhörigbidrag ska brukaren ha fyllt 65 år.

Det står den enskilde fritt att välja vårdgivare. Bidraget ersätter således hemtjänst eller är ett 
komplement till hemtjänst.
Vid bedömning av behov av insatser används samma modell som vid bedömning av 
hemtjänst. Först när behovet av hjälp från anhörig/närstående med personlig omvårdnad 
motsvarar hjälp vid minst 7 tillfällen per dag och 1 tillfällen per natt kan insatsen beviljas.

Beslut och insatser ska regelbundet följas upp av handläggare. Beslutet kan komma att prövas 
på nytt om de förhållanden som ligger till grund för beslutet väsentligen ändras. Det kan 
innebära att insatser upphör helt.

Förslag till beslut

Socialnämnden i Lekebergs kommun

1.Antar riktlinjer för anhörigbidrag.

2.Delegerar till biståndshandläggare att besluta om anhörigbidrag enligt 4 kap. 2 § SoL.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Riktlinjer för Anhörigbidrag - (56540)
 Anhörigbidrag  SON 18-85 - (56511)
 Anhörigbidrag - (56503)
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Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Ärendebeskrivning
Ekonomiskt bistånd ska fungera som ett yttersta skyddsnät för människor som har 
tillfälliga försörjningssvårigheter. Endast de som inte kan tillgodose sina behov, eller 
kan få dem tillgodosedda på annat sätt, har rätt till bistånd för sin försörjning och för 
sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig 
levnadsnivå. Vad som är skäliga kostnader när det gäller de dagliga 
levnadsomkostnaderna inom ramen för riksnormen finns angivet i lagen och i 
riktlinjer. Vid beslut om ekonomiskt bistånd tillämpas 4 kap. 1§ i socialtjänstlagen 
(SoL) då ansökan avser behov för att uppnå en skälig levnadsnivå.
Riktlinjerna som tillämpas inom Socialtjänsten, utarbetades 2009 och bedöms vara i 
behov av att uppdateras.

Förslag till beslut
Socialnämnden i Lekebergs kommun antar uppdaterade Riktlinjer för ekonomiskt 
bistånd.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Anneli Carlsson Tina Jansson
förvaltningschef enhetschef
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1 1 Inledning

1.1 Inledning 
Socialnämnden har utfärdat riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd enligt 
socialtjänstlagen som är politiskt antagna och styrande för nämndens verksamhet. 
Riktlinjerna är utformade utifrån socialtjänstlagen och Socialstyrelsens publikationer 
Allmänna råd om ekonomiskt bistånd (SOFS 2013:1) samt Handbok för socialtjänsten 
- Ekonomiskt bistånd.

1.2 Syfte
Syftet med riktlinjerna är att skapa förutsättningar för rättssäkerhet och 
likabehandling för de sökande. 

1.3 Utgångspunkter
Ekonomiskt bistånd ska fungera som ett yttersta skyddsnät för människor som har 
tillfälliga försörjningssvårigheter. Endast den som inte själv kan tillgodose sina behov, 
eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt, har rätt till bistånd för sin försörjning 
och för sin livsföring i övrigt. Socialtjänstens verksamhet ska bygga på frivillighet och 
samförstånd men det innebär inte att den ska vara kravlös. Den enskilde har i första 
hand ett eget ansvar för sitt liv. I det ingår att efter förmåga bidra till sin försörjning. 
Den sökande ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. I förarbeten till 
lagen sägs att nivån inte skall överstiga vad en låginkomsttagare i allmänhet har råd 
att kosta på sig. Vad som är skäliga kostnader när det gäller de dagliga 
levnadsomkostnaderna inom ramen för riksnormen finns angivet i lagen och i 
riktlinjer. 

1.4 Lagstiftning
Vid beslut om ekonomiskt bistånd tillämpas 4 kap. 1§ i socialtjänstlagen (SoL) då 
ansökan avser behov för att uppnå en skälig levnadsnivå. Enligt 4 kap. 2§ 
socialtjänstlagen har nämnden befogenhet, men inte skyldighet att lämna bistånd 
utöver skälig levnadsnivå. Beslut enligt 2§ kan ges mot återbetalning. Huvudprincipen 
är att bistånd enligt 4 kap. 1§ SoL inte ges mot återbetalning, men det finns undantag 
i 9 kap. 1-2§, då sökande lämnat oriktiga uppgifter eller om biståndet avser förskott 
på förmån. 
Beslut enligt 9 kap. 1§ kan överklagas genom förvaltningsbesvär vilket inte beslut 
enligt 2§ kan göras.

Andra lagar som reglerar socialtjänstens verksamhet och som kan påverka 
handläggningen av ekonomiskt bistånd är främst förvaltningslagen (FL), offentlighets- 
och sekretesslagen (OSL) och kommunallagen (KL).

1.5 Individuell behovsprövning 
Socialnämnden har som mål med det ekonomiska biståndet, att människor med 
förtroende ska kunna vända sig till socialtjänsten och få hjälp med sin försörjning och 
få stöd i att finna egna försörjningsmöjligheter. Handläggningen ska ske med 
bibehållen respekt för den enskildes rättssäkerhet och integritet. Eventuella krav på 
den biståndssökande skall anpassas efter hans eller hennes individuella förmåga och 
förutsättningar. Enligt socialtjänstlagen ska en individuell behovsprövning alltid 
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göras. Behovsprövningen får aldrig ersättas av enbart ekonomisk prövning. Grund för 
eventuellt avslagsbeslut är den individuella prövningen, inte att riktlinjer är 
utformade på visst sätt. Om den enskilde har medverkat på begärt sätt till 
utredningen kan ansökan endast avslås om det står klart att han eller hon kan klara 
sig utan det sökta biståndet eller att behovet tillgodoses eller har kunnat tillgodoses 
på annat sätt. Alla normer och riktlinjer skall ses mot den bakgrunden och är en hjälp 
i arbetet men får inte tolkas som absoluta regler. Det är inte möjligt att beskriva alla 
olika sorters situationer eller behov som kan tänkas uppstå. Dessa riktlinjer beskriver 
några vanligt förekommande situationer och behov. I övrigt får en individuell 
prövning göras. Undantag kan alltid göras i akuta situationer eller i situationer när 
någon riskerar att hamna i nöd. Vägledning kan i viss mån fås av Allmänna Råd från 
Socialstyrelsen och prejudicerande domar från regeringsrätten. 

1.6 Barnperspektivet
Barnens bästa - När beslut rör barn ska hänsynen till vad barnens bästa kräver särskilt 
beaktas.

1 kap. 2§ SoL ”Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. Vid 
beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska vad 
som är bäst för barnet vara avgörande. Med barn avses varje människa under 18 år.”

5 kap. 1§ SoL ”Socialnämnden ska:
- verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden
- i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och 

en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och unga,
- bedriva uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete för att 

förhindra att barn och unga far illa,
- aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk bland barn och unga 

av alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel eller 
beroendeframkallande medel samt dopningsmedel,

- tillsammans med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs, 
uppmärksamma och verka för att barn och unga inte vistas i miljöer som är 
skadliga för dem,

- med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och unga som har 
visat tecken till en ogynnsam utveckling,

- i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och unga som riskerar att 
utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och, om barnets 
eller den unges bästa motiverar det, vård och fostran utanför det egna 
hemmet,

- i sin omsorg om barn och unga tillgodose det särskilda behov av stöd och 
hjälp som kan finnas sedan ett mål eller ärende om vårdnad, boende, 
umgänge eller adoption har avgjorts

-  i sin omsorg om barn och unga tillgodose det särskilda behov av stöd och 
hjälp som kan finnas sedan vård och fostran utanför det egna hemmet 
upphört eller sedan verkställighet av sluten ungdomsvård enligt lagen 
(1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård upphört. Lag 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980603.htm
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(2015:982).”

11 kap. 10§ SoL ”När en åtgärd rör ett barn ska barnet få relevant information. 
Ett barn ska ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör barnet. 
Om barnet inte framför sina åsikter, ska hans eller hennes inställning så långt 
det är möjligt klarläggas på annat sätt. Barnets åsikter och inställning ska 
tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad. Ett 
barn som har fyllt 15 år har rätt att föra sin egen talan i mål och ärenden 
enligt denna lag.”

I varje enskilt ärende ska det bedömas hur stor vikt som ska läggas vid barnens 
situation. Att ha ett barnperspektiv i utredning av ekonomiskt bistånd innebär bland 
annat att göra barnet synligt i utredningen. Det kan också innebära att bevilja extra 
ekonomiskt bistånd för något som är nödvändigt för barnets liv och utveckling. 
Dokumentation ska ske hur barnens intressen beaktas, vilka överväganden som görs 
samt hur det påverkar beslutet av ekonomiskt bistånd. 

1.6.1 Anmälningsskyldighet enligt 14 kap. 1§ SoL
Om det finns oro för att ett barn far illa har handläggare skyldighet enligt ovan 
lagstöd att anmäla oro till barn och familj. 

1.7 Begrepp och utgångspunkter vid handläggningen
1.7.1 Låginkomstnivå 
Biståndet ska vara i nivå med vad en låginkomsttagare i allmänhet har råd att kosta 
på sig. Med en låginkomsttagare menas att inkomsterna är i nivå med kronofogdens 
förbehållsbelopp. 

1.7.2 Helhetssyn
En helhetsbedömning av den sökandes behov och förmåga ska alltid göras. 

1.7.3 Tillgänglighet 
En akut bedömning ska alltid göras vid kontakt, väntetiden för ett nybesök är max två 
veckor. Efter det att alla begärda handlingar har inkommit ska ett beslut på en 
ansökan lämnas efter en vecka för beslut som förvaltningen har delegation på, om 
ansökan ska behandlas på arbetsutskott – tar det längre tid. 

1.7.4 Respekt
Den enskilde ska alltid bemötas med respekt. 

1.7.5 Behovsperioder 
Långvarigt behov mer än 12 månader 
Längre behov 4-12 månader 
Kortvarigt behov 3 månader eller mindre. 
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1.8 Förmögenhet och realiserbara tillgångar 
Grundprincipen är att den enskilde i första hand ska använda sin förmögenhet och 
sina realiserbara tillgångar för sin försörjning. Om bostaden är möjlig att sälja, ska 
skäligt rådrum ges, 6 månader för försäljning av fastighet. 

Fordonsinnehav kan godkännas om den sökande har behov av bil för att ta sig till och 
från arbete/dagis etc, till ett värde av 30% basbelopp. Ekonomiskt bistånd utgår 
inte till omkostnader för bilen. Fordonsinnehav för övriga godkänns om fordonets 
värde inte uppgår till mer än ett halvt basbelopp. 
Ålderspensionärer får ha sparade medel med upp till ett halvt basbelopp utan att det 
påverkar bidraget. För barn gäller att de får ha 15% av basbeloppet utan att det på-
verkar familjens bidrag. 

1.9 Förmedlingsmedel 
Förmedlingsmedel är ett bistånd enligt 4 kap. 1§ SoL och kan beviljas om personen 
inte kan handha sin egen ekonomi. Insatsen förmedlingsmedel ska vara 
tidsbegränsad och tillfällig. Är behovet långvarigt ska personen få stöd i att söka god 
man eller annat stöd för att kunna handha sin egen ekonomi. 

2 2. Försörjningsstöd
Enligt 4 kap. 3§ fösta stycket 1 p, SoL kan försörjningsstöd beviljas för skäliga 
kostnader enligt Riksnormen till:

2.1.1 Personliga kostnader
- Livsmedel
- Kläder och skor
- Lek och fritid
- Hälsa och hygien 

2.1.2 Gemensamma hushållskostnader
- Förbrukningsvaror
- Dagstidning, telefon och TV-avgift. 

2.1.2.1 Livsmedel
Utgångspunkten är en näringsmässigt fullvärdig och varierad kost. Det förutsätts att 
all mat tillreds hemma. För ensamhushåll beräknas en något högre kostnad med 
hänsyn till att det kan bli dyrare med mindre förpackningar. 

2.1.2.2 Kläder och skor 
Kostnadsberäkningen täcker det vardagliga klädbehovet för hela året samt 
skoreparationer med mera. 

2.1.2.3 Lek och fritid 
Avser aktiviteter som det är rimligt att alla får möjlighet till, till exempel att läsa 
böcker, lyssna på musik och att utöva lek och idrott. 
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2.1.2.4 Hälsa och hygien 
Avser kostnader för tvål, tandkräm, blöjor och hårklippning med mera. 

2.1.2.5 Förbrukningsvaror 
Här ingår kostnader för rengöring, skötsel och vård av bostaden med mera.

2.1.2.6 Dagstidning, telefon, TV-avgift 
Här ingår kostnader för ett års prenumeration på daglig tidning, abonnemangs-
och/eller samtalsavgifter för telefon, TV-avgift. 

2.2 Förhöjning av normen 
Om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl kan försörjningsstödet enligt norm 
beräknas till en högre nivå. Det gäller när någon har förhöjda kostnader för en eller 
flera av de budgetposter som ingår i riksnormen och om dessa kostnader inte täcks 
av annan ersättning såsom handikappersättning eller vårdbidrag. 

2.2.1 Umgängeskostnader 
Umgängeskostnader utgör förhöjd kostnad för en umgängesförälder. 
För umgängesbarn beviljas kostnader omfattande följande normposter: 

- Livsmedel 
- Lek och fritid 
- Hälsa och hygien 
- Förbrukningsvaror 

Bistånd till umgängeskostnader beviljas för max 6 dagar per månad. På sommaren 
eller vid större helger får antalet dagar anpassas till överenskommelse mellan 
föräldrarna om den är skälig. Bistånd till umgängeskostnader för perioder som 
överstiger 5 sammanhängande dygn eller totalt 6 dygn under månaden förutsätter 
att den enskilde meddelar försäkringskassan. Sådan längre vistelse hos den 
underhållsskyldige ska påverka underhållsstödet som vårdnadshavaren har. Rätten 
till umgänge ska kontrolleras och framgår av dom, avtal eller intyg från 
vårdnadshavaren. Om umgänget varje månad är mer omfattande än 5 dagar eller om 
vårdnaden är gemensam skall den ekonomiska uppgörelsen mellan föräldrarna 
kontrolleras innan beslut. Vid gemensam vårdnad när barnet bor växelvis hos båda 
föräldrarna ska normalt inkomster och utgifter som rör barnet delas lika mellan 
föräldrarna och halv månadssumma för barnet räknas in i den biståndssökande 
förälderns norm. 

2.2.2 Kosttillägg 

Skälet till behov av särskild kost ska styrkas med läkarintyg. Det ska framgå av intyget 
hur länge läkarens bedömning gäller. Tillägg kan göras för fördyrad kost enligt 
Konsumentverkets beräkningar av förhöjda matkostnader vid olika kostbehov. Vid 
vissa sjukdomar kan den sökande vara i behov av särskilt näringstillskott. I de fall 
näringstillskott är ordinerat av läkare kan normen höjas med merkostnaden om det 
står helt klart att näringstillskottet innebär en merkostnad. 
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2.2.3 Uteätartillägg
Den som saknar matlagningsmöjligheter kan efter utredning beviljas ett högre 
biståndsbelopp än den post för livsmedel som ingår i riksnormen. Tillägg bedöms 
efter prövning i varje enskilt ärende och utgår under en begränsad tid, maximalt för 
en månad i taget.
Uteätartillägget beräknas till högst 18 % av prisbasbeloppet/år vilket blir 1,5 % av 
prisbasbeloppet/månad enligt tidigare allmänna råd från socialstyrelsen. Vid tillfälligt 
behov kan tillägget beviljas det antal dagar som behov finns. 

2.3 Reducering av försörjningsstöd 
Om det finns särskilda skäl kan försörjningsstöd beräknas till en lägre nivå. Om den 
biståndssökande till exempel har kunnat försörja sig men inte gjort det och därför 
saknar pengar till sin försörjning under den närmaste tiden, kan reducerat bistånd 
beviljas. Reducering av försörjningsstöd får endast göras utifrån särskilda skäl och 
efter en individuell prövning. Följande situationer kan bli aktuella: 

- Den sökande har kunnat försörja sig men inte gjort det och saknar därför 
nödvändiga medel. Har till exempel avstått från arbete eller inte stått till 
arbetsmarknadens förfogande. 

- Den sökande har haft inkomster till sin försörjning men använt dem på annat 
sätt, tappat eller blivit bestulen på inkomsten och saknar därför medel till sitt 
uppehälle. 

- Det är uppenbart att den enskilde inte har vissa kostnader som ingår i 
försörjningsstödet eller att han inte använder biståndet till avsett ändamål. 

- Den sökande är aktiv i missbruk och det är uppenbart att han/hon använder 
pengarna till annat än vad de avser. 

Beslut om reducerat bistånd ska göras efter en ekonomisk utredning. Nedan 
överväganden bör göras i en sådan utredning: 

- Är det en akut nödsituation? 
- Finns barn i familjen? 
- Finns sjukdom hos sökanden som skulle kunna förvärras om han eller hon 

inte får hjälp? 
- Har sökanden medicinska eller sociala problem som medför svårigheter att ta 

eget ansvar för sin situation? 
- Känner sökanden till socialtjänstens normer och beräkningsgrunder och har 

han eller hon tidigare fått information om dem? 
- Är behovet av ekonomisk hjälp återkommande trots egen försörjning? 

2.3.1.1 Följande uppgifter bör inhämtas innan beslut om akut bistånd 
fattas:

- Kontoutdrag
- Kontoöversikt/ekonomisk översikt
- När utbetalades senaste inkomsten?
- När kommer nästa inkomst utbetalas?
- Finns lätt realiserbara tillgångar?
- Vilka utgifter har sökanden haft?
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- Finns livsmedel i hemmet?
- Vid förlust av plånbok, har polisanmälan gjorts?

Bistånd till personer som regelmässigt har egna inkomster över norm ska prövas 
restriktivt och endast beviljas för att avvärja en akut nödsituation eller där den 
sökande bedöms ha svårigheter att själv ta ansvar för sin ekonomi och livssituation. 
Ansökan från sökande som tappat pengar eller som blivit bestulen kan avslås om det 
är uppenbart att fakta kring den beskrivna situationen inte är trovärdiga. 

(KamR 2004 mål nr 7912-2003, KamR 2003 mål nr 4041-2004, RÅ 1995 ref 56)

2.3.2 Bifall i form av rekvisition
Till personer där det befaras att beviljat bistånd inte går till rätt ändamål, kan 
rekvisition för mat, medicin och läkarvård vara lämpligt sätt att bevilja bistånd. Denna 
möjlighet ska dock tillämpas restriktivt då socialtjänsten arbetar för att främja 
personers egna resurser till att klara sig själva och därmed även planera sin ekonomi. 

3 3. Godtagbara kostnader till övrigt försörjningsstöd 
utanför normen

Enligt 4 kap. 3§ fösta stycket 2 p, SoL kan försörjningsstöd beviljas för skäliga 
kostnader för behovsposterna boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring, 
medicin inom högkostnadsskyddet, vårdkostnader samt medlemskap i fackförening 
och arbetslöshetskassa. Bedömning av vad som är skäliga kostnader görs utifrån 
individuell bedömning i det enskilda fallet tillsammans med utgångspunkt i vad en 
låginkomsttagare på orten har möjlighet att kosta på sig. 

3.1 Boende
Grundprincipen är att det är den enskildes ansvar att anskaffa en bostad. Det kan i 
vissa fall åligga socialtjänsten att vara behjälplig att anskaffa bostad för att den 
enskilde ska få kunna uppnå en skälig levnadsnivå. De fall som kan vara aktuella är 
barnfamiljer som själva saknar förmåga att ordna sitt boende, vuxna som på grund av 
sjukdom eller annan oförmåga inte kan ordna sitt boende. Den enskilde ska trots 
egna försök inte lyckats ordna boendet. Biståndet kan bestå av praktisk hjälp att leta 
bostad eller att under en begränsad tid teckna ”socialt kontrakt” med hyresvärden. 
Behovsprövning av lämplig bostad ska omfatta både kostnad och bostadsstorlek. 

3.1.1 Boendekostnad vid kort- och långvarigt biståndsbehov 
Vid längre behov av försörjningsstöd (mer än tre månader) och oskäligt hög 
boendekostnad ska den sökande uppmanas förbilliga bostadskostnaden. Innan ett 
hushåll ställs inför kravet att förändra sin boendesituation ska följande förhållanden 
beaktas: 

- Bostadens storlek i förhållande till familjemedlemmarnas antal.
- Sociala konsekvenser av en flyttning. Det gäller både barnfamiljer och 

ensamstående vuxna med sociala problem. För barnfamiljer måste beaktas 
konsekvenser för till exempel vårdnad om barn, skolgång, barnomsorg, 
socialt nätverk.

- Sökandens ålder och hälsotillstånd samt möjlighet att klara en flytt 
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- Sökandens möjlighet att bli godkänd som hyresgäst vid byte på grund av 
exempelvis arbetslöshet, betalningsanmärkningar med mera.

- Sökandens möjlighet att i framtiden med egna inkomster själv klara den höga 
hyran. 

Om socialtjänsten efter ovanstående överväganden kommer fram till att sökanden 
ska uppmanas att ändra sin bostadssituation ska skäligt rådrum ges för att 
genomföra flytt eller på annat sätt förbilliga boendekostnaden. Skäligt rådrum är fyra 
månader som kan förlängas om sökanden under denna tid påbörjat byte av 
bostaden. Socialtjänsten ska, om sökanden önskar det, vara behjälplig med att 
diskutera förslag på lösningar och med samtal till hyresvärden för att få till stånd till 
exempel ett internbyte. Om sökanden har oskäligt hög boendekostnad och bedöms 
kunna flytta men avstår från försök att sänka sin boendekostnad ska bistånd till hyra 
nedsättas i nivå med vad som i Lekebergs kommun ses som vägledande 
hyreskostnad, se bilaga 1. Om någon som har försörjningsstöd anser sig behöva byta 
bostad under pågående biståndsperiod och detta medför ökad boendekostnad ska 
detta ske i samråd med socialtjänsten. 

3.1.1.1 Hyresrätt
Utgångspunkten vid bedömning av skälig kostnad och boendestandard ska vara vad 
en låginkomsttagare på orten normalt har möjlighet att kosta på sig. 
Behovsprövningen ska omfatta både kostnad och bostadsstorlek. Vägledning för 
bedömning är Försäkringskassans regler för barnfamiljer att få bostadsbidrag 
tillsammans med högsta godtagbara bostadskostnad i Lekebergs kommun som tas 
fram i samverkan med Lekebergs bostäder, se bilaga 1. 

Möjlighet till individuella bedömningar ska finnas, det kan gälla om den enskilde har 
en lägenhet som i storlek och utrustning är anpassad till en funktionsnedsättning. För 
en äldre ensamstående person som lever på ekonomiskt bistånd kan det vara rimligt 
att acceptera en högre boendestandard och en högre hyra än för en ung person som 
nyligen flyttat hemifrån. Avgift för medlemskap i hyresgästförening ska inte godtas. 
Inte heller kostnad för tillval ska godtas utom i de fall den sökande inte har kunnat 
styra tillvalet. Tillval gäller inte bara standard på utrustningen i lägenheten utan även 
till exempel inglasning av balkong. 

3.1.1.2 Bostadsrätt eller villa 
Bostadsrätt eller villa kan vara en realiserbar tillgång som genom försäljning kan ge 
inkomster till försörjningen. Om biståndsbehovet väntas bli kortvarigt (högst 3 
månader) eller om bostadsrätten eller villan är belånad på sådant sätt att det inte 
kan bli något överskott vid en försäljning och månadskostnaden är rimlig, ska krav på 
försäljning inte ställas. Endast om det blir ett överskott som kan användas till 
försörjningen bedöms en försäljning vara meningsfull. I övrigt gäller vad som sägs om 
hyreslägenhet beträffande skälig kostnad, krav på flyttning och överväganden i 
samband med det. Som boendekostnad för bostadsrätt räknas månadsavgiften till 
bostadsrättsföreningen plus ränta på lån för lägenheten. I boendekostnad för villa 
ingår tillsammans med ränta eventuella kostnader för vatten, uppvärmning, 
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sophämtning, försäkring och tomträttsavgäld. Endast ränta på lån som tagits för 
förvärvet av bostaden ska inräknas. Har bostaden belånats i syfte att förvärva andra 
kapitaltillgångar som till exempel bil eller båt, ska räntekostnaden för dessa lån inte 
räknas in i boendekostnaden. Inte i något fall ska amortering på lån räknas in i 
boendekostnaden då den utgör kapitalbildning. Observera att sökande med lån på 
bostad alltid ska uppmanas att söka skattejämkning för räntekostnaden. 

3.1.1.3 Andrahandsboende 
Av hyresvärd godkänt andrahandskontrakt ska eftersträvas men kan inte krävas utom 
i de fall då hushållet genom att hyra utan godkänt andrahandskontrakt går miste om 
bostadsbidrag. Det gäller barnfamiljer och personer 18-29 år som genom 
bostadsbidrag kan tillgodose sitt behov helt eller delvis på annat sätt än genom 
försörjningsstöd. För andrahandsboende gäller beträffande skälig standard och 
kostnad, krav på flytt gäller samma regler som vid förstahandskontrakt. Begärd 
andrahandshyra skall accepteras om den är skälig utifrån den sökandes behov. 
Socialtjänsten har ingen rätt att utreda förstahandshyresgästens förhållanden. Är 
hyran högre än godtagbar boendekostnad och biståndsbehovet mer än kortvarigt, 
ska sökanden på samma sätt som vid förstahandskontrakt uppmanas sänka sina 
boendekostnader, om det inte finns skäl som talar emot det. 
Följande gäller speciellt vid andrahandsboende:

- Den sökande bör vara folkbokförd på adressen. 
- Skriftligt avtal mellan sökanden och förstahandshyresgästen skall uppvisas. 
- Om andrahandshyresgästen endast betalar grundhyran kan ett påslag på 15 

% på grundhyran godkännas vid hyra av möblerad bostad. 

Om ovan inte uppfylls måste en individuell bedömning göras utifrån den sökandes 
sociala situation och möjligheter att skaffa annat boende. 

3.1.1.4 Inneboenderum 
Vad som sägs i detta avsnitt gäller inte inneboende hos nära släkting eller delad 
bostad med någon typ av hushållsgemenskap. Hyran för inneboenderum ska 
bedömas utifrån vad den sökande disponerar enligt uppvisat avtal med hyresvärden. 
Den faktiska hyran ska beviljas om den inte är oskälig. Jämförelse kan göras med vad 
ett studentrum kostar. 

3.1.1.5 Delad lägenhet 
När syskon eller vänner delar lägenhet ska hushållsgemenskap förutsättas om inget 
talar emot det. Med hushållsgemenskap menas att de boende mer eller mindre delar 
på kostnaderna i hushållet. Om hushållsgemenskap inte finns gäller reglerna vid 
inneboende. Vid prövning av försörjningsstöd när sökanden delar lägenhet skall 
nettohyran delas på antal boende i lägenheten. 

3.1.1.6 Vuxet hemmaboende barn 
För ungdom som avslutat gymnasium och som tidigare inte betalat hyresdel till 
föräldrarna är huvudregeln att bistånd till hyresdel inte ska beviljas. Undantag ska 
göras när den unge är medlem i en familj som har försörjningsstöd eller som annars 
skulle bli i behov av det. Följande fall blir aktuella: 
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- Inkomst av bostadsbidrag bortfaller när den unge fyller 18 år eller avslutar 
gymnasiet. Hyresdel för den unge kan beviljas med samma summa som det 
tidigare bostadsbidraget. Gäller hushåll med endast barn över 18 år. 

- Föräldrarna söker bostadsbidrag som barnfamilj. Försäkringskassan räknar ut 
en hyresdel som det vuxna barnet skall betala vilket minskar föräldrarnas 
hyra och bostadsbidrag. Bistånd till hyra kan beviljas med den summa som 
försäkringskassan fastställt som hyresdel. Gäller hushåll med barn både 
under och över 18 år. 

3.1.1.7 Ungdom/vuxet barn som tidigare betalat hyresdel till föräldrarna 
Hyresdel ska beviljas om den sökande tidigare en period själv betalat hyresdel. 
Perioden skall inte ligga mer än tre månader bakåt i tiden och vara av minst 6 
månaders varaktighet. Hyresdel räknas ut enligt det beräkningssätt som 
försäkringskassan använder: Den faktiska boendekostnaden för ett hemmaboende 
vuxet barn samt för en annan person som ingår i hushållsgemenskap med 
bostadsinnehavaren beräknas som den andel av bostadskostnaden som motsvarar de 
antal rum som den sökande disponerar i förhållande till det totala antalet rum i 
bostaden. Varje rum räknas som två enheter och köket som en enhet. 
Exempel: Den sökande disponerar ett rum i sina föräldrars bostad om fyra rum och 
kök, det vill säga den sökande disponerar två av totalt nio enheter. Hela 
bostadskostnaden är 6000 kr per månad. Den sökandens andel av bostadskostnaden 
bör då beräknas som (2/9 x 6000) = 1 333 kr per månad. 

3.1.1.8 Förälder boende hos barn 
Endast om bostaden införskaffas för att föräldern ska få plats och boendekostnaden 
därvid ökat ska bistånd till hyresdel beviljas. Den beräknas då som för hemmaboende 
vuxet barn. 

3.1.1.9 Ungdom utan egna inkomster som tecknat hyresavtal 
Huvudregeln är att bistånd till boendekostnad inte ska beviljas om hyresavtalet 
tecknas under period då den sökande saknar inkomst och därmed inte har möjlighet 
att själv betala hyran för ungdomar upp till 25 år. Detta då de bedöms uppnå en 
skälig levnadsnivå genom att bo kvar hemma hos föräldrar. Om en ungdom under 25 
år tecknat hyresavtal ska denne ha varit självförsörjande under 1 års tid för att 
boendekostnaden ska räknas som godtagbar i beräkning av ekonomiskt bistånd. 
Undantag från huvudregeln kan göras om det föreligger starka sociala skäl till 
flyttningen. 

3.1.1.10 Övriga boendeformer 
Med övriga boendeformer menas tredjehandskontrakt, campingboende, hyra av 
stuga, husvagn eller båt, inneboende hos en vän som bor i 2:a hand, hotell, etc. 
Bistånd till boendekostnaden ska i dessa fall prövas restriktivt och beviljas 
endast om den sökande har mycket stora svårigheter att få annat boende och social-
tjänsten inte kan erbjuda något alternativ. 
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För personer som saknar permanent bostad bör kostnaden för magasinering av egna 
tillhörigheter och kostnad för postbox under skälig tid ingå i den faktiska boende-
kostnaden. 

3.1.1.11 Boende på skyddat boende
Vuxna och barn som behöver tillfälligt boende på grund av våld i nära relation kan 
beviljas boende på skyddat boende. 

3.1.1.12 Boende vid institution/fängelsevistelse
Personer som är häktade har rätt till bistånd från socialtjänsten till hyra om inte 
behovet kan tillgodoses på annat sätt. Personer som är dömda till kriminalvård har i 
vissa fall rätt till bistånd till hyra under verkställighetstiden. Vägledande vid prövning 
ska vara den sökandes hyresförhållande, straffets längd, egen förmåga att betala 
hyran eller del av hyran samt rehabiliteringsaspekten. 
Vid vårdtid på högst sex månader kan ekonomiskt bistånd till hyra beviljas om det är 
olämpligt eller omöjligt att hyra ut lägenheten i andra hand. I fall den sökande hyr 
andrahandslägenhet eller inneboenderum kan bistånd beviljas om hyresrätten 
kvarstår efter frigivning. Om hyresavtal sägs upp kan det bli aktuellt med bistånd till 
kostnad för förvaring av bohaget. Denna kostnad bör ses i förhållande till kostnad för 
nyanskaffning av möbler och husgeråd i kombination med förvaring av en mindre del 
personligt lösöre. Vid vårdtid som överstiger 6 månader ska den sökande försöka få 
sin lägenhet uthyrd i andra hand eftersom bostad efter frigivning är betydelsefull för 
fortsatt rehabilitering. Under tid då sökande försöker ordna lägenhetsfrågan kan 
bistånd till hyran beviljas. 

3.1.1.13 Barn som bor växelvis hos sina föräldrar 
Om barnet/barnen bor ungefär lika mycket hos båda föräldrarna ska halva 
barnbidraget räknas som inkomst och halva normen som utgift i familjens beräkning. 
Även övriga utgifter för barnet förutsätts delas lika mellan föräldrarna. Finns inte 
barnet med i hushållet läggs halva uppehällesnormen samt de hushållsgemensamma 
posterna in under utgifter i familjens beräkning. 

3.2 Hushållsel
Bistånd till hushållsel beviljas med faktiska kostnader i den mån förbrukningen 
bedöms som rimlig till hushållets storlek. Se nedanstående schabloner som stöd för 
bedömning av rimlighet. Om hushållet överstiger nedanstående schabloner med mer 
än en nivå/person ska hushållet uppmanas att se över sin elförbrukning. Ett hushåll 
med återkommande ansökningar om försörjningsstöd som trots uppmaning inte 
sänker sin elförbrukning och inte kan lämna godtagbar förklaring till en hög 
elförbrukning kan i sin normberäkning av socialsekreteraren, i en individuell 
prövning, få sin elkostnad sänkt. 
Elpriset består av nätavgift (abonnemang och elöverföring), skatt och moms samt 
elhandelskostnad. 

3.3 Hemförsäkring
Bistånd beviljas till faktisk skälig kostnad för hemförsäkring som omfattar 
grundförsäkring, rättsskydd, ansvar, överfall och egendomsskydd. Månadskostnad för 
hemförsäkring utgår från konsumentverkets beräkningar av skälig levnadskostnad. 
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När den enskilde har års- eller halvårsinbetalningar ska denne uppmanas att begära 
månadsinbetalningar.

Antal 
personer i 
hushållet

1 2 3 4 5 6 7

Max 
kostnad 
kr/månad

100 110 120 130 130 140 150

3.4 Avgift till fackförening och arbetslöshetskassa 
Bistånd till avgift till fackförening eller arbetslöshetskassa ska beviljas med det belopp 
som gäller för den organisation den sökande tillhör. Den sökande skall dock 
uppmanas att undersöka möjligheten till reducerad avgift. 

3.5 Arbetsresor 
Sökande som är i behov av busskort för arbetsresor (har arbete, söker arbete eller 
deltar i arbetsmarknadsåtgärd) eller annan samhällsservice ska beviljas ekonomiskt 
bistånd till busskort/pendlarkort, om avståndet är minst 3 km mellan bostad och 
arbetsplats eller där samhällsservicen finns. Hänsyn ska dock tas till den sökandes 
ålder, fysiska hälsa och andra omständigheter som kan påverka förmågan att förflytta 
sig. Om det saknas allmänna kommunikationer mellan hemmet och arbetet kan, om 
den sökande har tillgång till bil, milersättning utgå med bensinpengar enligt 
Skatteverkets regler för bilersättningar om 18,5 kr/mil. I de fall där 
arbetsförmedlingen ersätter kostnader för dagliga resor beviljas den egenavgift som 
den enskilde behöver betala in ersättning från arbetsförmedlingen blir aktuellt. 

4 4. Bistånd till livsföring i övrigt
Livsföring i övrigt innebär allt som en person kan behöva för att uppnå en skälig 
levnadsnivå och som inte avser direkt försörjning. Det handlar ofta om tillfälliga eller 
mindre vanligt förekommande behov som till exempel hälso- och sjukvård eller 
hemutrustning. Biståndet ska stärka den enskildes möjligheter att leva ett 
självständigt liv vilket kan kräva insatser utöver försörjningsstödet. 
Vid bedömning av bistånd till livsföring i övrig tas hänsyn till om behovet av 
ekonomiskt bistånd är kortvarigt eller långvarigt. Är behovet kortvarigt görs 
bedömningen om den enskildes möjligheter att på egen hand bekostnad behov som 
inte är av akut karaktär. Vid långvarigt behov av bistånd kan tidsaspekten ha en 
betydande del i bedömning till exempel vid behov av kompletterande hemutrustning. 
Det är dock den enskildes behov som ska vara avgörande i bedömningen oavsett 
bidragslängden. 

4.1 Barnomsorg och skolbarnsomsorg, avgifter 
Bistånd till avgift för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg ska beviljas sökande 
som uppbär försörjningsstöd eller har inkomster i nivå med försörjningsstödet. I 
första hand ska den sökande anmäla inkomständring till barnomsorgen. 
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4.2 Begravningskostnad 
Bistånd till begravningskostnader beviljas i de fall där dödsboets tillgångar inte är 
tillräckliga för att täcka skälig kostnad för begravning. Vid bedömning av dödsboets 
betalningsförmåga ska begravningskostnader gå före betalning av skulder för hyra, 
hushållsel, telefon, etc. Hänsyn ska tas till tillgångar i form av till exempel 
försäkringar. Beviljat bistånd kan återkrävas enligt kap 9 § 2 1st. 
En skälig kostnad beräknas till ett belopp motsvarande 45 % av prisbasbeloppet 
sammanlagt. För begravning 27 %, gravsten beviljas med högst 13 % av 
prisbasbeloppet och förtäring med 5.

4.3 Flyttkostnader 
Bistånd kan beviljas till sökande som har försörjningsstöd eller inkomster i nivå med 
riksnormen. Vid flytt av arbetsmarknadsskäl ska den sökande i första hand vända sig 
till Arbetsförmedlingen där ansökan om flyttbidrag kan göras. 

4.3.1.1 Biståndsbehovet skall prövas utifrån följande: 
- Behov av och orsak till flyttningen (för att uppnå skälig levnadsnivå, hälsa, 

underlätta umgänge med barn). 
- Egen förmåga att ordna flytt med hjälp av vänner och anhöriga. 

Det beviljade biståndet ska i första hand gälla hyra av flyttbil inklusive kostnader för 
bensin och försäkring. Endast om särskilda skäl finns godtas anlitande av flyttfirma. 
Kostnadsförslag ska inlämnas till handläggare. Särskilda skäl ska även finnas för 
bistånd till flyttning till annan ort i Sverige. Bistånd till kostnad för flyttning utanför 
Sverige beviljas inte. Kostnader för adressändring, flytt av telefon och andra liknande 
kostnader, beviljas inte, då det inte är att anse som behövligt för att uppnå skälig 
levnadsnivå. 

4.4 Färdtjänst 
Faktisk avgift för färdtjänst skall räknas in i månadsbehovet i stället för arbetsresor. 
Bistånd till avgift för riksfärdtjänst ska bedömas på samma sätt som kostnad för 
andra resor som inte är lokala. 

4.5 Glasögon eller kontaktlinser 
Bistånd till glasögon kan beviljas efter uppvisande av intyg och kostnadsförslag som 
styrker behovet av glasögon och vad som ingår i begärt pris. Intyget begärs från 
ögonläkare eller legitimerad optiker. Skälig kostnad för glasögon är de paketpris som 
de flesta optiker erbjuder. Riktmärket är att priset för bågarna ska vara max 1,5 % av 
basbeloppet. Om det finns medicinskt behov av till exempel särskild slipning eller 
behandling av glasen ska det framgå av intyget. Den extra kostnaden skall godtas om 
speciell slipning eller behandling är det enda alternativet för att korrigera sökandes 
synfel. Kostnad för ögonlinser ska godtas om det är det enda alternativet för 
sökanden och behovet är styrkt med läkarintyg. Nya glasögon beviljas endast vid ett 
långvarigt biståndsbehov där den sökande inte beräknas bli självförsörjande inom en 
sexmånadersperiod eller vid de fall där glasögon gått sönder. 
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Glasögonbidrag för barn i åldern 0-19 år
Region Örebro län har följande bidragsregler för glasögon eller kontaktlinser till barn i 
åldern 0-19 år. Bidraget gäller hos legitimerade optiker i Örebro län som har skrivit 
överenskommelse med Region Örebro län, efter recept antingen ifrån ögonklinik 
inom Region Örebro län eller legitimerade optiker i Örebro län. Recept för barn 0-8 år 
gäller i 6 månader och för barn och ungdom 9-20 år gäller i 12 månader. 
Glasögonbidrag betalas endast ut till vårdnadshavare som har barn i åldern 0-19 år, 
(det vill säga till 20-årsdagen). En förutsättning för bidrag är att barnet är folkbokförd 
i länet. 

4.6 Identitetshandling
Kostnad för ID-kort beviljas efter en individuell prövning där bedömning görs utifrån 
bidragstidens längd och behovet utifrån skälig levnadsnivå samt om behovet kan 
tillgodoses på annat sätt inom rimlig tid. Även utgift för foto kan i vissa fall beviljas. 

4.7 Hemtjänstavgifter
Sökanden ska inte vara i behov av försörjningsstöd på grund av hemtjänstavgiften då 
det finns ett förbehållsbelopp som den enskilde ska ha kvar efter betalning av skatt, 
hyra och hemtjänst vilket taxe- och avgiftsnämnden justeras. Vid tillfälliga behov 
gällande till exempel tandvårdskostnad eller kostnad för glasögon räknas 
hemtjänstavgift som en godtagbar utgift i beräkning. 

4.8 Hemutrustning 
Bistånd till löpande komplettering och reparation av befintlig hemutrustning ska vid 
behov beviljas till personer med mer än 6 månaders behov av försörjningsstöd. 
Prövning av behovet ska göras i förhållande till vad som kan anses vara skälig 
levnadsnivå och vad en låginkomsttagare i allmänhet har råd att kosta på sig. Som 
normal utrustning i för barnfamiljer räknas TV och en fungerande dator. 

Även ensamstående med långvarigt biståndsbehov (minst 1 år) kan av sociala skäl 
beviljas bistånd till TV. Bistånd till hemutrustning ska bedömas restriktivt och beviljas 
endast om det finns särskilda skäl eller om behovet är akut och inte kan tillgodoses 
på annat sätt. För att kunna bedöma behovet krävs som regel ett hembesök. 

Följande ska övervägas: 
- Är behovet akut och nödvändigt för att sökanden med kort varsel ska kunna 

flytta in i en anvisad bostad? 
- Barns behov av hemutrustning ska särskilt beaktas. 
- Hemutrustning kan vara ett led i en rehabilitering. 
- Kommer sökanden att inom rimlig tid själv kunna skaffa sig eller komplettera 

en hemutrustning? 
- Vilka möjligheter har sökanden haft att spara till eller planera för boende och 

hemutrustning? 
- Vilken hjälp kan den sökande få av nätverket? Unga människor som flyttar 

hemifrån ska normalt inte kunna få bistånd av samhället till grundutrustning. 
- Möjlighet att tillgodose behovet genom inköp av begagnad utrustning ska 

beaktas. 
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Flyktingar eller utländska medborgare som fått uppehållstillstånd, skall i första hand 
söka hemutrustningslån via Centrala studiestödsnämnden. 

4.8.1 Akut hemutrustning 
Akut hemutrustning ska vid behov beviljas personer som har tillfälligt behov av 
försörjningsstöd men inte kan vänta med inköp tills de har egen inkomst. Biståndet 
syftar till att den sökande ska kunna ta en lägenhet och innefattar möbler i kök och 
sovrum samt husgeråd. 

Akut hemutrustning beviljas för säng, lampor, köksbord, köksstolar, husgeråd 
städartiklar, sängutrustning och handdukar med: 
8 % av basbeloppet för en vuxen 
12 % av basbeloppet för två vuxna 
3 % av basbeloppet per barn 

4.8.2 Nödvändig hemutrustning 
Avser en mer omfattande grundutrustning som ska användas under lång tid. Ska 
endast beviljas till personer som inte inom överskådlig tid kommer att kunna 
förbättra sina inkomster och själva bekosta en grundutrustning t.ex. personer med 
mycket svåra psykosociala problem eller äldre med låg eller ingen pension. 
Nödvändig hemutrustning omfattar husgeråd, handdukar, sängutrustning, lampor, 
mattor, möbler till kök/sovrum/vardagsrum, städartiklar, dammsugare, TV och radio.

Nödvändig hemutrustning beviljas med: 
30 % av basbeloppet för 1 vuxen 
40 % av basbeloppet för 2 vuxna 
8 % av basbeloppet för varje ytterligare person i hushållet 

4.9 Hälso- och sjukvård
4.9.1 Läkarvård och medicin 
Omfattar avgift vid läkarbesök och läkarföreskriven medicin och behandling som 
ingår i högkostnadsskyddet. Biståndet kan omfatta till exempel besök hos 
distriktssköterska, sjukgymnast, psykolog eller annan öppenvårdsbehandling. 
Kostnader för vård beviljas med belopp som framgår av kvitto upp till 
högkostnadsbelopp. Kostnader för medicin beviljas, upp till högkostnadsbelopp, med 
belopp som framgår av kvitto från apoteket med receptspecifikation. Vid tillfälliga 
hjälpbehov ska alltid möjligheten till avbetalning av medicinkostnaderna beaktas och 
bistånd i första hand beviljas med månadens avbetalningsbelopp. 

Kostnader för cytologprov samt mammografi godtas, kostnaden ingår inte i 
högkostnadsskyddet. 
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4.9.2 Psykoterapikostnader 
Psykoterapi är sjukvårdshuvudmannens ansvar. Huvudprincipen är därför att bistånd 
till kostnad för psykoterapi inte ska beviljas. Den som söker sådant bistånd skall 
hänvisas till vårdcentral eller närmaste öppna psykiatriska mottagning. 

Av dom KamR 2002 målsnr 3744-2002 framgår att rätt till ekonomiskt bistånd till 
psykoterapikostnad inte ansågs föreligga trots att behovet inte tillgodosågs genom 
hälso- och sjukvården då rätten till bistånd för hälso- och sjukvårdsinsatser är 
begränsade till patientavgiften. 

4.9.3 Alternativ medicinsk behandling
Kostnad för naprapat kan beviljas efter remiss från läkare och uppvisande av 
underlag i form av kvitto.

4.9.4 Avgift vid sjukhusvård 
Patientens egenavgift vid sjukhusvård utgör avgift för kost och logi. I princip ska 
bistånd inte ges till denna avgift eftersom den ungefärligt motsvarar posten för 
matpengar. Eftersom det inte finns någon lagstadgad skyldighet för landstinget att 
sätta ned avgiften för personer med betalningssvårigheter kan det ändå bli 
nödvändigt att i vissa fall ge bistånd till den. 

4.10 Juridiska kostnader och stämpelavgifter 
4.10.1 Advokatkostnader 
I första hand ska den sökande utnyttja det rättsskydd som ingår i hemförsäkringen. 
Detta rättsskydd gäller till exempel för tvister angående vårdnad och underhåll men 
inte för tvister som rör äktenskapsskillnad, upplösning av samboförhållanden eller 
bodelning. I vissa fall kan rättshjälp från staten beviljas om det finns behov av mer 
omfattande insatser av juridiskt ombud. Hjälpen prövas utifrån den enskildes 
ekonomi och är numera avsevärt begränsad. Ekonomiskt bistånd kan beviljas till 
självrisken vid rättsskydd och till den kostnad som tillkommer sökanden vid statlig 
rättshjälp om målet gäller till exempel familjerättsliga ärenden. Bistånd i övrigt till 
advokatkostnader ska endast beviljas om det finns särskilda skäl, till exempel att det 
av sociala skäl är viktigt att en person får behålla sin bostad. Vid individuell 
bedömning om rätten till ekonomiskt bistånd för advokatkostnad ska ett 
barnperspektiv beaktas. 

4.10.2 Stämpelavgifter 
Huvudregeln är att bistånd till stämpelavgifter inte beviljas. Undantag kan göras för 
enskilda fall, exempelvis om det är viktigt att en äktenskapsskillnad eller bodelning 
genomförs.

4.11 Kläder och skor utöver vad som ingår i försörjningsstödet 
Huvudregeln är att kläder och skor ingår i normen och beviljas därmed inte utöver. 
Det ska dock göras en individuell prövning om det föreligger starka medicinska eller 
andra sociala skäl för att bevilja bidrag utöver norm. Tillfälligt behov av kläder och 
skor i samband med till exempel graviditet, begravning eller frigivning från anstalt 
kan beviljas i vissa fall. 
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4.12 Körkortstillstånd
Kan beviljas om det är ett led i att personen ska få arbete och därmed även bli 
självförsörjande.  

4.13 Magasineringskostnad 
Bistånd till kostnad för magasinering av bohag ska beviljas den som har löpande 
försörjningsstöd om den sökande inom överskådlig tid förväntas kunna få ny bostad. 
Vad som är överskådlig tid måste avgöras från fall till fall. Kostnaden skall vara i nivå 
med vad en låginkomsttagare har råd till. Beslutet ska tidsbegränsas och omprövas 
vid behov. Det är den enskilde som ska stå för kontraktet med magasineringsfirman. 

4.13.1.1 Vid bedömningen ska följande beaktas: 
- Kostnaderna för magasinering i förhållande till kostnad för nyanskaffning av 

hemutrustning. 
- Bohagets innehåll och skick. 
- Konsekvenser för den enskilde vid eventuell försäljning av bohaget. 

4.14 Resor 
4.14.1 Rekreationsresor 
Huvudprincipen är att bistånd till rekreationsresor inte ska beviljas. För 
ensamstående vuxna ska biståndet prövas mycket restriktivt och endast ges när det 
finns starka sociala eller medicinska skäl för en resa till anhörig i rehabiliterande 
syfte. Undantag kan göras för barnfamiljer som haft behov av bistånd minst ett år 
och som inte beräknas få egna inkomster inom överskådlig tid. Behovet ska prövas 
utifrån barnets behov av miljöombyte och extra stödinsats. Bedömning av barnets 
behov ska göras av socialsekreterare som har god kännedom om familjen. 

4.14.2 Resa till begravning 
Bistånd kan beviljas för resa, inom Sverige, om den avlidne är nära anhörig eller 
annan närstående. Med nära anhörig menas partner, förälder, barn, syskon, mor- och 
farföräldrar och barnbarn. Med annan närstående menas person som, utan att vara 
nära anhörig, stått den sökande nära. Kostnaden ska vara i nivå med vad en 
låginkomsttagare har råd till, det billigaste färdsättet. 

4.14.3 Resor övriga skäl
Bistånd kan beviljas för barns skolresor, lägerverksamhet eller kolonivistelse utan att 
det finns särskilda sociala skäl. Rimligheten i biståndsnivån skall prövas i varje enskilt 
fall. Kostnaden skall vara i nivå med vad en låginkomsttagare har råd till. 

4.14.4 Sjukresor
Bistånd till egenavgiften för resor till och från läkare beviljas.

4.14.5 Umgängesresor

4.14.5.1 Behovsprövningen skall innefatta: 
- Barnets behov av umgänge 
- Båda föräldrarnas ekonomiska förutsättningar 
- Skäligheten av kostnaden för resan. 
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Båda föräldrarna har gemensamt ansvar för att barns behov av umgänge tillgodoses. 
Den förälder som barnet bor hos ska vara med och bekosta umgänget utifrån 
ekonomisk förmåga och vad som är skäligt i förhållande till båda föräldrarnas 
ekonomi. Den förälder som ska utöva umgänge har dock huvudansvaret för 
kostnaderna. Om föräldrarna tillsammans inte har råd eller inte kunnat komma 
överens om hur reskostnaderna skall betalas, kan bistånd till kostnad för 
umgängesresa beviljas. Barnperspektivet behöver särskilt beaktas i bedömning av 
umgängesresor.

4.15 Skulder 
Bistånd till skulder som böter, avbetalning på studielån eller banklån, skulder till 
försäkringskassan, kontokortsskulder, privata skulder, skatteskuld med mera beviljas 
inte. Undantag ska endast göras om lån tagits för att undanröja en akut situation och 
där den sökande annars skulle ha beviljats bistånd. Om sökanden på grund av skulder 
inte har kontroll över sin ekonomi ska erbjudande om hjälp av budgetrådgivare ges. 

4.15.1.1 Hyresskulder och el skulder
Vid skulder som kan leda till att den sökande blir utan bostad bör större social hänsyn 
tas för barnfamiljer och personer med psykiska funktionsnedsättningar där en 
individuell prövning föranleder beslut. Vid upprepade hyresskulder ska restriktivare 
bedömning göras. För att undvika upprepning ska hushåll som beviljats bistånd till 
hyresskuld så långt det är möjligt följas upp. Undantag kan också göras för bistånd till 
skuld för hushållsel i de fall där avstängning medför alltför stora sociala konsekvenser 
för hushållet. Större social hänsyn bör tas för barnfamiljer och personer med psykiska 
funktionsnedsättningar Om barnfamiljer riskerar sin bostad ska samverkan ske med 
barnhandläggare för en helhetsbedömning av familjens situation. 

4.16 Spädbarnsutrustning 
Den som en längre tid (minst 6 månader) haft försörjningsstöd eller inkomster i nivå 
med normen kan beviljas bistånd till del av eller full grundutrustning för spädbarn. 
Biståndet prövas utifrån det faktiska behovet och sökandens egna möjligheter att 
skaffa nödvändig utrustning, om det finns äldre syskon ska hänsyn tas till den faktiska 
möjligheten att återanvända dessa kläder. Bistånd till spädbarnsutrustning beviljas 
med 9,5 % av basbeloppet och innefattar en grunduppsättning kläder, säng med 
sängutrustning, skötbädd med tillbehör, bärsele, utrustning för bad samt begagnad 
barnvagn. Bistånd till begagnad sittvagn kan beviljas om behovet inte kan tillgodoses 
genom försäljning av befintlig liggvagn. 

4.17 Tandvård 
4.17.1 Akut tandvård 
Med akut tandvård avses lindrande behandling vid värk, infektiösa tillstånd och 
traumaskador. Exempel på behandling kan vara tandutdragning, akut rotbehandling, 
temporära fyllningar, enstaka fyllningar för att undanröja värk samt lagning av 
protes. Dessa är behandlingar som oftast måste utföras omedelbart. Akut tandvård 
får utföras utan kostnadsförslag i de fall ett sådant inte kan inväntas. Det skall av 
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tandvårdsräkning eller genom kontakt med behandlande tandläkare framgå att 
tandvården var akut. 

4.17.2 Nödvändig tandvård 
Bistånd till nödvändig tandvård kan beviljas personer som under lång tid (minst 6 
mån) haft försörjningsstöd eller inkomster i nivå med normen och som inte inom 
rimlig tid förväntas öka sina inkomster. Socialnämnden begär in två kostnadsförslag. 
Kostnaden för tandläkarnas undersökningar i samband med kostnadsförslagen ska 
inkluderas i biståndet men inte kostnaden för uteblivna besök. Omfattningen av 
tandvården och kostnaden ska jämföras med vad en låginkomsttagare har råd att 
kosta på sig. 

4.17.2.1 Förutom tidigare nämnda kriterier ska följande beaktas vid 
ansökan om bistånd till tandvård: 

- Förtroendetandläkare ska konsulteras vid ansökningar om dyra eller mer 
omfattande tandvård, eller då handläggaren inte kan bedöma 
kostnadsförslaget. 

Om tandvården pågår under längre tid än en månad, ska tandvårdskostnad ingå i den 
månatliga beräkningen som en godtagbar utgift. Tandvårdskostnaden beviljas 
månadsvis mot uppvisande av kvitto på betald tandvård beviljad månaden före. 

Om den sökande har avdrag från Kronofogdemyndigheten ska personen hänvisas att 
söka anstånd. Anstånd beviljas av KFM till större tandvårdskostnader.  

4.18 Underhållsstöd
Kostnad för underhållsstöd beviljas inte. Sökande hänvisas till att försäkringskassan 
för ansökan om anstånd. 

4.19 Tekniska hjälpmedel 
Bistånd kan beviljas efter ekonomisk prövning till egenavgiften för läkarföreskrivna 
hjälpmedel som till exempel hörapparat, batterier, med mera om behovet inte kan 
tillgodoses via landstinget eller försäkringskassan. 
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5 5. Särskilda grupper av sökande
5.1 Personer med missbruksproblem

Personer som på grund av allvarlig beroendeproblematik inte bedöms 
kunna klara av att försörja sig själva skall erbjudas hjälp mot missbruket 
från socialtjänsten. Det kan inte ställas som villkor för en person som 
missbrukar ska delta i t.ex. ett visst rehabiliteringsprogram i syfte att 
rehabilitera honom eller henne från missbruket. Dock kan krav ställas på 
att en missbrukare medverkar till en förändring av sin situation i syfte att 
bli till stånd att bidra till sin egen försörjning, vilket ex. skulle kunna vara 
att via urinprov påvisa nykterhet för att kunna delta i ett 
arbetsmarknadspolitiskt program. Personer med påvisbart pågående 
missbruk kan erhålla ett reducerat försörjningsstöd om det är uppenbart 
att biståndet inte används till avsett ändamål.

5.2 Arbetslösa 
Om den enskilde är arbetslös, kan socialnämnden enligt förarbetena till 
socialtjänstlagen kräva att hen står till arbetsmarknadens förfogande på heltid och är 
villig att ta erbjudet lämpligt arbete. Att stå till arbetsmarknadens förfogande innebär 
att den som är arbetslös ska vara anmäld på arbetsförmedlingen, vara aktivt 
arbetssökande och vara beredd att ta anvisade arbeten även utanför ens 
yrkesområde. I detta krav ingår även att den enskilde deltar i 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder till exempel arbetsmarknadsutbildning, praktik 
eller arbetsrehabiliterande åtgärder enligt 4 kap. 4§ SoL. Även grundutbildning i 
svenska och så kallade arbetssökarverksamheter räknas hit. Kravet gäller i första 
hand heltidsarbete men avser allt lämpligt arbete – även deltidsarbete. Socialtjänsten 
kan kräva att en biståndssökande som arbetar deltid ska ta ett heltidsarbete, om det 
är möjligt att få. Det gäller även för deltidsarbetande föräldrar, som minskat sin 
arbetstid med stöd av 7 § föräldraledighetslagen. Den enskilde har med andra ord 
inte rätt att avstå från att arbeta heltid och kompensera inkomstbortfallet med 
ekonomiskt bistånd. 

Detta ska ses som huvudprinciper, inte som generella krav som kan ställas på alla 
biståndssökande i alla situationer. Socialtjänsten måste alltid göra en individuell 
bedömning av den biståndssökandes behov och förmåga. Denna bedömning ska även 
ske utifrån en helhetssyn på den enskildes eller hushållets situation.

Socialtjänsten ska verka för att den arbetslöse aktiverar sina egna resurser. För att nå 
ett gott resultat för den enskilde är det viktigt att krav kombineras med aktiva och 
stödjande insatser. Den arbetssökande måste acceptera ett arbete på annan ort, för 
att bedömas som aktivt arbetssökande. Social hänsyn ska dock tas till vilka effekter 
en flytt kan ha för familjens barn. Om det inte finns några särskilda skäl för undantag 
är huvudprincipen att försörjningsstöd inte ska kompensera för en avstängning från 
ersättning som det medför att säga upp sig på egen begäran. Den arbetslöse är 
berättigad till försörjningsstöd från och med den dag rätt till arbetslöshetsersättning 
inträder. Socialtjänstens ansvar i en akut nödsituation får dock inte glömmas bort. 
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5.2.1 Bistånd vid avstängning från arbetslöshetsersättning 
Den som på egen begäran slutar ett arbete blir avstängd från ersättning under 45 
ersättningsdagar. Denna avstängning går utöver den vanliga karens på 5 dagar som 
alla har i arbetslöshetsförsäkringen. För sökande som utan synnerliga skäl sagt upp 
sig ska stora krav ställas på planering angående försörjningen i avvaktan på 
utbetalning av arbetslöshetsersättningen. Vid prövning av rätt till försörjningsstöd 
kan ändå ibland hänsyn tas till orsaken till uppsägningen. Sökanden ska dock alltid 
uppmanas försöka få avstängningen från arbetslöshetsersättning hävd. 

5.2.2 Avdrag vid ogiltig frånvaro från kompetenshöjande 
verksamhet enligt 4 kap. 5§

Om den sökande utan godtagbart skäl avböjer eller har ogiltig frånvaro från 
kompetenshöjande verksamhet kan försörjningsstöd avslås helt eller nedsättande. 

Avdrag räknas ut genom att normen räknas för ensamstående eller sambo, delas 
med 21 (som i arbetsdagar) och multipliceras med antal frånvarodagar. I normen 
räknas uppehälle och hushållskostnader. I de fall där det förekommer barn räknas 
normen endast utifrån de vuxna. 

Exempel 1, ensamstående person: 4000 kr/21 x 1 frånvarodag = 190 kr.
Exempel 2, sammanboende person: 6430 kr/21 x 1 frånvarodag = 306 kr.  

5.3 Brottsoffer/Våld i nära relation
Enligt 5 kap. 11§ socialtjänstlagen ska socialnämnden verka för att den som utsatts 
för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. Socialnämnden ska särskilt 
beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av 
närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. 
Socialnämnden ansvarar för att ett barn, som utsatts för brott, och dennes 
närstående får det stöd och den hjälp som de behöver. Socialnämnden ska också 
särskilt beakta att ett barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot 
närstående är offer för brott och ansvara för att barnet får det stöd och den hjälp 
som barnet behöver. 

När vi möter brottsoffer och personer som är utsatta för våld i nära relation kan det 
bli aktuellt att pröva ekonomiskt bistånd skyndsamt. Det behöver göras en 
bedömning av akut behov samt vilket behov som finns av löpande ekonomiskt 
bistånd. Viktigt att tänka på är att ekonomi är ett vanligt maktmedel som 
våldsutövare kan använda mot den våldsutsatta. Det kan vara ett hinder för den 
våldsutsatta att söka hjälp utifrån oro för hur hen ska klara sig ekonomiskt varför det 
är viktigt att säkerställa att den våldsutsatta får den ekonomiska hjälp hen behöver 
för att uppnå en skälig levnadsnivå både i det akuta läget men även på sikt.
Samverkan ska ske med vuxenhandläggare som handlägger ärenden för våld i nära 
relation samt barnhandläggare i de fall där barn finns med i hushållet. Vid behov där 
det inte går att motivera den enskilde/familjen till en egen ansökan om stöd för 
barnet/barnen görs en anmälan till barn och familj utifrån anmälningsskyldigheten 
enligt 14 kap. 1§ socialtjänstlagen. 
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5.4 Egna företagare eller personer med fria yrken 
Ekonomiskt bistånd beviljas inte till den som är egen företagare. Aktiebolag 
representerar en realiserbar tillgång liksom vissa handelsbolag och enskilda firmor. 
En del enskilda firmor representerar ingen tillgång och bedriver i princip ingen 
verksamhet. I dessa fall kan den sökande genom att avregistrera firman hos patent- 
och registreringsverket ställa sig till arbetsmarknadens förfogande och skriva in sig på 
arbetsförmedlingen samt bli berättigad till ekonomiskt bistånd. 

Undantag kan göras i följande fall: 
Behovet av bistånd är kortvarigt (högst 3 månader), detta gäller endast i ett 
avvecklingsskede. Verksamheten i firman ger en viss inkomst och den sökande 
bedöms inte vara möjlig att placera på lönearbetsmarknaden inom överskådlig tid. 

Sökande med fria yrken (konstnärer, författare, artister, frilans etc.) har ofta F-
skattsedel eftersom detta är ett krav från deras uppdragsgivare. Deras ansökan om 
försörjningsstöd eller annat ekonomiskt bistånd ska prövas på samma sätt som för 
andra hel- eller deltidsarbetslösa, dvs. de skall vara inskrivna på arbetsförmedlingen 
och söka alla tillgängliga lämpliga arbeten. 

5.5 EU-medborgare 
För EU/EES-medborgare gäller särskilda regler som innebär att kravet på permanent 
eller tillfälligt uppehållstillstånd enligt utlänningslagen inte gäller för dem. 
Bestämmelser om EU-medborgare återfinns i stället i utlänningsförordningen som 
reglerar EU/EES-medborgares rätt att vistas i landet. 
En person som är medborgare i ett EU-land och som tar anställning i ett annat EU-
land ska få uppehållstillstånd för minst fem år. Detta förutsätter att en arbetstagare 
kan visa att hen kan försörja sig genom bevis om anställning. Om arbetstagare vistas i 
Sverige har de samma rätt till ekonomiskt bistånd som svenska medborgare. Det 
gäller även arbetstagarens familjemedlemmar om personen är beroende av den 
anställde för sitt underhåll. Familjemedlemmar som omfattas är make/maka, deras 
barn som är under 21 år och över 21 år som för sin försörjning är beroende av 
föräldrarna samt släktingar i närmast föregående led till arbetstagaren och hens 
maka som är beroende av dem. 
Rätten att vistas i Sverige omfattar även studerande, pensionärer och andra icke 
yrkesverksamma personer som är EU-medborgare under förutsättning att de kan visa 
att försörjningen är tryggad under vistelsen i landet samt att de har en heltäckande 
sjukförsäkring. Kommunen måste från fall till fall bedöma om, och i så fall, i vilken 
omfattning bistånd ska utges. 
För personer med rätt till arbetslöshetsersättning enligt hemlandets regler finns 
möjlighet att under tre månader ta med sig denna ersättning till det land där hen 
tillfälligt vistas. Kommunen måste från fall till fall bedöma om, och i så fall, i vilken 
omfattning bistånd ska utges. 

5.5.1 Utan uppehållstillstånd 
Utländska medborgare som tillfälligt vistas i Sverige, till exempel turister, 
affärsresande och säsongsarbetare ska vid ekonomiska problem i första hand 
hänvisas till det egna landets ambassad eller konsulat. I princip föreligger rätt till 
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ekonomiskt bistånd i en nödsituation och kommunen är skyldig att pröva 
biståndsbehovet i de fall behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Asylsökande skall 
alltid hänvisas till Migrationsverket som beviljar bistånd i form av dagersättning enligt 
lag om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA). Detta gäller oavsett om den 
asylsökande vistas på förläggning eller hos släkting i kommunen. 

5.5.2 Med uppehållstillstånd 
Utländska medborgare med uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige som vistas här 
har samma rätt till bistånd som svenska medborgare. Utländsk medborgare som 
söker ekonomiskt bistånd ska kunna uppvisa följande: 

- Beslut om uppehålls- och arbetstillstånd 
- Om tidigare tillstånd gått ut, bevis på inlämnad ansökan om förnyat 

uppehålls-och arbetstillstånd. 

Utländska medborgare med uppehållstillstånd för besök ska bedömas på samma sätt 
som utländska medborgare som befinner sig tillfälligt i landet. För utländsk 
medborgare utan viseringsplikt krävs denna typ av uppehållstillstånd efter tre 
månaders vistelse i Sverige. Utländska medborgare med viseringsplikt ska ha denna 
typ av uppehållstillstånd redan vid inresan. Student ska inte beviljas ekonomiskt 
bistånd annat än i undantagsfall, till exempel en akut nödsituation. 
Uppehållstillståndet har beviljats under förutsättning att försörjningen är tryggad 
under vistelsen i landet. 

5.6 Flyktingar och utomnordiska medborgare

5.6.1.1 Pass & svenskt medborgaskap
Kostnad för pass och svenskt medborgarskap beviljas inte då det inte bedöms ingå i 
begreppet skälig levnadsnivå. 

En utländsk medborgare får inte uppehålla sig i Sverige mer än tre månader från 
inresan utan att ha uppehållstillstånd. I de fall sökande vistats i landet mer än 3 
månader utan uppehållstillstånd har kommunen underrättelseskyldighet till polisen 
enligt utlänningsförordningen kap 6 kap §§1 och 2. 
Utländska medborgare med viseringsplikt ska ha uppehållstillstånd eller visum redan 
vid inresa. 

5.7 Inskrivna på institution 
Fickpengar ska beviljas vid vistelse på behandlingshem eller sjukhus om behovet inte 
kan tillgodoses med egen inkomst. Fickpengar är ett reducerat försörjningsstöd där 
följande poster ingår: Lek och fritid, hälsa och hygien, kläder och skor, tidningar och 
telefon där avdrag görs för TV-licens

Aktuellt månadsbelopp för fickpengar fås genom summering av beloppen i dessa 
normposter. Fickpengar till barn skall inte beviljas då föräldern har barnbidrag. 

Bistånd till TV-avgift beviljas om vistelsen på sjukhus eller behandlingshem 
understiger 2 månader. Om vistelsen planeras bli längre kan den sökande begära 
avgiftsbefrielse. Ovanstående kostnader samt behov av annat ekonomiskt bistånd 
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som kan uppstå under behandlingstiden till exempel bistånd till tandvård, glasögon 
etc. kan beviljas efter vanlig biståndsprövning.

5.7.1.1 Kostnader för bostad 
För personer som under behandlingstiden har kvar sin bostad ingår även kostnader 
med anknytning till bostaden i det reducerade försörjningsstödet. 
Dessa kostnader är: 
Hyra eller eventuellt magasinering av möbler 
Hushållsel, abonnemangskostnad 
Hemförsäkring 

5.7.2 Rättspsykiatrisk vård
För personer dömda till rättspsykiatrisk vård har landstinget ansvar och inte 
kriminalvården vilket innebär att personen som vårdas har rätt till fickpengar enligt 
samma beräkningsgrunder som en person som vistas på institution. Personen får 
dessutom betala en vårdavgift som beräknas som en godtagbar kostnad. 

5.7.3 Inskrivna för kriminalvård
För personer inskrivna inom kriminalvården ska kriminalvården svara för alla 
kostnader under verkställighetstiden med undantag för den enskildes kostnader i 
form av hyra och uppehälle under frigivningspermission. För hyra och andra 
kostnader förknippade med eventuell bostad gäller i vissa fall särskilda regler som 
beskrivs nedan. Sökandens möjlighet till inkomst från arbete inom 
kriminalvårdsanstalten ska alltid utredas innan bistånd beviljas. Personer som är 
häktade, inklusive de som genomgår rättspsykiatrisk undersökning, får häktesbidrag 
från kriminalvården och ska inte beviljas fickpengar. I samband med avslutning av 
kriminalvård ligger ansvaret för bistånd enligt 4 kap 1 § SoL på 
folkbokföringskommuner under en övergångsperiod (se 2a kap. 5 § 1 st SoL). En 
rimlig övergångsperiod kan vara ca en månad. Därefter har vistelsekommunen 
ansvaret. 

5.7.3.1 Tandvård
Kriminalvården ska stå för kostnader för akut tandvård och kan även bevilja 
nödvändigt tandvård för de som varit intagna 24 månader eller mer. 

5.7.3.2 Glasögon
Tillgodoses av Kriminalvården.

5.7.3.3 Kläder
Tillgodoses av Kriminalvården.

5.7.3.4 A-kassa och fackavgift
För de som är intagna på anstalt kortare tid än sex månader kan kostnad för 
fackförening och arbetslöshetskassa beviljas.

5.7.3.5 Umgängeskostnad och umgängesresa
Kostnad för umgängeskostnad och umgängesresa kan beviljas de som är intaga på 
anstalt efter ekonomisk prövning.
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5.7.4 Intensivövervakning med elektronisk kontroll – så kallad 
fotboja 

Det finns två kategorier av intensivövervakning med fotboja och rätten till 
ekonomiskt bistånd från socialtjänsten skiljer sig åt mellan dessa. 

Fotboja förekommer dels som påföljd vid korta straff och dels som ett led i 
frigivningsförberedelserna. Personer som dömts till sammanlagt högst tre månaders 
fängelse kan ansöka om intensivövervakning som ett alternativ till fängelse. 
Grundtanken är att personer vid korta straff ska kunna fortsätta arbeta, studera eller 
delta i rehabiliterande verksamhet. Den dömde jämställs med frivårdsklient och har 
exempelvis rätt att fortsätta uppbära eventuell pension eller sjukpenning, dock inte 
ersättning från a-kassa. Om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt har personer 
rätt till ekonomiskt bistånd från kommunen under verkställigheten med fotboja. Om 
verkställigheten med fotboja upphävs och övergår till anstaltsvård gäller i stället 
reglerna för inskrivna inom kriminalvården. Ekonomiskt bistånd till eventuella 
merkostnader på grund av intensivövervakningen, såsom avgifter, telefoninstallation 
eller resor till och från aktiviteter, ska inte beviljas då dessa bekostas av 
kriminalvårdsmyndigheten. 

Personer som avtjänar fängelsestraff i lägst två år kan som ett led i 
frigivningsförberedelserna ansöka om verkställighet utanför anstalt med 
intensivövervakning med fotboja i form av utsluss, i slutet av intensivövervakningen. 
Dessa personer är då fortfarande inskrivna i anstalt och har inte rätt till ekonomiskt 
bistånd för sin försörjning, utan reglerna för inskrivna inom kriminalvården gäller.

5.8 Studerande 
5.8.1 Ungdomar under 21 år som studerar på gymnasium 
Föräldrarna har försörjningsskyldighet enligt föräldrabalken för ungdomar som går i 
skolan till dess barnet fyller tjugoett år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller 
gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning. Gör barnet ett uppehåll i sin 
skolgång är föräldrarna inte underhållsskyldiga under uppehållet men 
underhållsskyldigheten träder in igen om och när barnet faktiskt återupptar 
skolgången. Ferier och tid då barnet på grund av sjukdom är förhindrad att delta i 
utbildningen anses i praxis utgöra tid då skolgång pågår. Underhållsskyldigheten 
upphör alltså inte under till exempel sommarlovet mellan två årskurser i 
gymnasieskolan. En avbruten skolgång anses återupptagen när barnet faktiskt har 
påbörjat skolgången igen, eller skulle ha gjort det om inte omständigheter som han 
eller hon inte kunnat råda över till exempel sjukdom, kommit emellan. Det är först då 
– och inte till exempel vid tidpunkten för ett antagningsbesked som behovet av 
underhåll uppstår. I de fall föräldrarna har försörjningsplikt skall ungdomen räknas in 
som barn i hushållet om det inte finns särskilda skäl för att ungdomen ska ha bistånd 
som eget hushåll. Sådana skäl kan vara att den unge behöver extra stöd eller att den 
unge flyttat till eget boende i samråd med socialtjänsten.
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5.8.2 Vuxenstuderande på grundskolenivå – endast 
arbetsmarknadsskäl 

Grundskolenivå avser studier till och med årskurs 9. Försörjningsstöd kan beviljas 
arbetslösa som påbörjar studier på grundskolenivå, samråd med handläggare ska ske. 
Möjligheten att få statliga bidrag, bidragsdelen i studiemedel eller aktivitetsstöd skall 
undersökas. Samråd ska ske med arbetsförmedling för samordning av insatserna. 

5.8.3 Vuxenstuderande på gymnasienivå 
Det svenska studiestödet består från av studiemedel, det vill säga lån och bidrag för 
studier. Försörjningsstöd som komplettering till övriga statliga bidrag bör beviljas för 
arbetslösa om det är av vikt för att hen ska ha möjlighet att få arbete. För övriga 
vuxenstuderande på gymnasienivå är huvudregeln att de ska försörja sig genom de 
statliga studiestödsformer som finns. 

5.8.3.1 En individuell behovsprövning kan dock ske och undantag kan till 
exempel göras i följande fall: 

- Studierna ingår i en rehabilitering 
- Studierna utgör påbyggnad till SFI eller introduktionskurs för invandrare 
- Personer som är under 20 år och som inte får studiemedel. Bidragsdelen av 

studiemedel, etc. ska alltid sökas. 

5.8.4 Studier på högskolenivå 
Försörjningsstöd beviljas inte under pågående studier. Undantag kan göras för en 
akut nödsituation då reducerat försörjningsstöd kan beviljas. 

5.8.5 Bistånd till studerande under studieuppehåll 
Enligt kap 4 § 4, 1st i socialtjänstlagen får socialnämnden begära att studerande som 
under studieuppehåll behöver försörjningsstöd ska delta i anvisad praktik eller annan 
kompetenshöjande verksamhet. För att ha rätt till försörjningsstöd ska vuxna 
studerande kunna visa att de i god tid (minst 4 månader före ferien) sökt feriearbete 
då inkomstbortfallet är en förutsägbar situation. Studiemedlen ska täcka 
levnadsomkostnaderna under terminerna till och med den dag terminen slutar enligt 
studiemedelsbeslutet. Först därefter inträder rätt till försörjningsstöd. 
Högskolestuderande har inget uppehåll mellan hösttermin och vårtermin och ska 
därför inte beviljas försörjningsstöd för studieuppehåll då. För övriga studerande kan 
reducerat försörjningsstöd till matpengar eventuell hyra, barnomsorg, el, beviljas för 
studieuppehåll över jul och nyår. Vid studieuppehåll över sommaren ska 
försörjningsstödet vara reducerat för de första 30 dagarna. I det reducerade 
försörjningsstödet ingår matpengar, arbetsresor, barnomsorg, el och eventuellt hyra 
som förfaller till betalning under perioden. Motivet till reduceringen är att biståndet 
ska anses tillfälligt i avvaktan på lön från feriearbete samt att en månad normalt är 
den tid hen får vänta på inkomst. Om behov kvarstår efter de första 30 dagarna 
beviljas fullt försörjningsstöd. Inkomster från extraarbete som utbetalas under 
månaden innan studierna avslutas ska räknas som inkomst inför uträkning av 
behovet första biståndsmånaden. Den som väntar inkomst av arbete eller 
arbetslöshetsersättning, som ger ett normöverskott, ska beviljas försörjningsstöd 
mot återbetalning enligt 9 kap 2 § social-tjänstlagen. 
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5.8.6 Kurslitteratur 
Om ekonomiskt stöd ges av socialtjänsten för studier ska även rimlig kostnad för 
böcker och annat studiematerial ingå i biståndet. Möjligheten att inköpa begagnade 
läromedel ska undersökas och utgångspunkten ska vara vad studerande i allmänhet 
har möjlighet att bekosta. 

5.8.7 Examenskläder
För en familj eller ensamboende ungdom som haft ett långvarigt biståndsbehov kan 
ekonomiskt bistånd beviljas för extra utlägg i samband med studentexamen med två 
klädnormer. 

5.9 Personer med skyddad identitet/skyddad adress
Då en person har skyddad identitet och/eller skyddad adress kan hen välja att få sin 
post förmedlad vid förmedlingsuppdrag eller ordna med ett fingerat namn till 
exempel Anna Johansson, och få posten skickad till sin egen adress under det 
namnet. Då står namnet Anna Johansson på dörren istället för sitt riktiga namn. Om 
personen vill att post skickas genom förmedlingsuppdrag läggs personens post i ett 
vanligt kuvert med personnummer på, detta kuvert läggs sedan i ett annat kuvert 
med förmedlaruppdragsadress. Se länk nedan för information:

Kom ihåg att registrera om skyddad identitet och/eller adress i Procapita genom att 
fylla i knappen sekretessmarkering. 

5.10 Personer 65 år och äldre 
Personer 65 år och äldre som ansöker om försörjningsstöd ska hänvisas till 
pensionsmyndigheten för att ansöka om äldreförsörjningsstöd i stället. 
Äldreförsörjningsstödet riktas till personer med ingen eller låg pension som är 
bosatta i Sverige för att de skall garanteras en viss lägsta levnadsnivå. 
Äldreförsörjningsstöd kan betalas ut från och med den månad en person fyller 65 år. 
Personer som är aktuella för ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd ska i god 
tid uppmanas att lämna in ansökan till pensionsmyndigheten. 
Äldreförsörjningsstödet beviljas inte retroaktivt. Om försörjningsstöd beviljas i 
avvaktan på beslut hos pensionsmyndigheten ska bidraget återsökas. 

5.11 Värnpliktiga 
Huvudprincipen är att ekonomiskt bistånd inte ska beviljas till värnpliktig och dennes 
familj då behovet skall tillgodoses genom de bidrag som utgår enligt 
familjebidragsförordningen. Detta bidrag söks genom försäkringskassan. 
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6 Bilaga 1

Högsta godtagbara boendekostnad för de som uppbär 
försörjningsstöd i Lekebergs kommun 2018

 Familjestorlek                                                Högsta kostnad
1 - 2 vuxna 4 980 kr

1 - 2 vuxna och 1 barn 6 100 kr

1 - 2 vuxna och 2 barn  7 275 kr

1 - 2 vuxna och 3 barn  9 275 kr

1 - 2 vuxna och fler än 3 barn  9 275 kr + 1 175 kr per barn utöver 3

Möjlighet till individuella bedömningar skall finnas, det kan gälla om den enskilde har 
en lägenhet som är i storlek och har utrustning som är anpassad till en eventuell 
funktionsnedsättning.
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7 Bilaga 2

7.1 Riksnorm 2018



Protokoll 2018-04-03

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:00-09:15 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta
Location  

Övriga
Ilina Losund (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (tf förvaltningschef)
Nancy Ganic-Murtic (verksamhetsutvecklare)
Tina Jansson (IFO-chef)
Ida Husa (Teamledare)

Protokollet innehåller paragraferna §48

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2018-04-03

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-04-03

Datum för överklagan 2018-04-03 till och med 2018-04-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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Protokoll 2018-04-03

Justerare signatur

§48 - Riktlinjer för ekonomiskt bistånd (VON 15-204)
Ärendebeskrivning
Ekonomiskt bistånd ska fungera som ett yttersta skyddsnät för människor som har tillfälliga 
försörjningssvårigheter. Endast de som inte kan tillgodose sina behov, eller kan få dem 
tillgodosedda på annat sätt, har rätt till bistånd för sin försörjning och för sin livsföring i 
övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Vad som är 
skäliga kostnader när det gäller de dagliga levnadsomkostnaderna inom ramen för riksnormen 
finns angivet i lagen och i riktlinjer. Vid beslut om ekonomiskt bistånd tillämpas 4 kap. 1§ i 
socialtjänstlagen (SoL) då ansökan avser behov för att uppnå en skälig levnadsnivå.

Riktlinjerna som tillämpas inom Socialtjänsten, utarbetades 2009 och bedöms vara i behov av 
att uppdateras.

Förslag till beslut

Socialnämnden i Lekebergs kommun antar uppdaterade Riktlinjer för ekonomiskt bistånd.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

 

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteksrivelse - Riktlinjer ekonomiskt bistånd - (53663)
 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd - (53662)
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Dnr: SON 18-84

   

Delegationsordning för socialnämnden 2018

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 6 kap 37 § får en nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en 
ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss 
grupp av ärenden.

Socialförvaltningen har tagit fram ett reviderat förslag på delegationsordning för 
socialnämnden 2018.

Ändringar som föreslås är i huvudsak anpassningar efter den nya kommunallagen 
som trädde i kraft den 1 januari 2018. Bland annat anges i 6 kap 40§ att nämnden ska 
besluta i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 37 § 
ska anmälas till nämnden. Enligt förvaltningens förslag kommer redovisningen att ske 
i samma utsträckning som tidigare.

Övriga ändringar är bland annat:
- redaktionella ändringar och förtydliganden på avsnitten för LVU, LVM och SOL.
- förtydligande angående delegation om att ingå avtal.
- förtydligande av delegation gällande bostadsanpassningsärenden.
- tillägg angående Lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och 
påfyllnadsbehållare samt Förordningen (2017:249) om elektroniska cigaretter och 
påfyllnadsbehållare. 

 

Förslag till beslut
Socialnämnden antar delegationsordning för 2018.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Thomas Andersson Ilina Losund
Tf. förvaltningschef  Handläggare
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Delegationsordning Socialnämnden 2018

Dnr SON 18-84 
Antagen den 9 april 2018 § XX av Socialnämnden
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1. Delegation
De lagliga förutsättningarna för delegering finns i kommunallagens 6 och 7 kap. 
Lagrum anges i delegationsordningen enbart när annan lagstiftning än KL 6 kap 36 – 
41 §§ är aktuell.   
Enligt kommunallagen 6 kap 37 § får 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 38 §, 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, eller

 vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter, ärenden som enligt lag eller 
annan författning inte får delegeras.

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 delegation 
enligt 33§ anmälas till nämnderna. 

Enligt kommunallagen 6 kap 40 ska nämnden besluta i vilken utsträckning beslut som 
har fattats med stöd av uppdrag enligt 37 § ska anmälas till den. Beslut som inte 
anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas enligt bestämmelserna 
i 13 kap.

Sådana beslut som avses i 39 § ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.

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. 
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1.2 Vidaredelegation 
Om nämnden med stöd av 6 kap 37 § uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens 
verksamhetsområde att fatta beslut får förvaltningschefen, om nämnden medgivit 
det, enligt kommunallagen 7 kap 6 § vidaredelegera beslutanderätten till annan 
anställd inom kommunen. Delegaten ska anmäla fattade beslut till 
förvaltningschefen, som i sin tur anmäler beslutet till nämnden. 

1.3 Brådskande ärenden
Enligt kommunallagen 6 kap 39 § 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 28-32 §§ 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. 
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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 överordnad tjänsteperson, förordnad vikarie, eller annan 
tjänsteperson inom verksamhetsområdet med samma funktion rätt att fatta beslut i 
stället för ordinarie tjänstperson. 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
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 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 nämndordförande
Nr Delegation Delegat Lagar/Kommentar
2. Beslut på nämndens vägnar i så brådskande 

ärenden att nämndens avgörande inte kan 
avvaktas

Nämndordförande,
Vice 
nämndordförande

6 kap. 39 § KL 
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
Öppenvårdsinsatser inom ramavtal

Teamledare 4 kap. 1 § SoL

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

Teamledare
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
/Handläggare för 
ensamkommande 
barn – tas bort

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-institution och stödboende

AU
Teamledare (inom 
ramavtal)

4 kap. 1 § SoL

15. Beslut om biståndsplacering av barn och 
ungdom på HVB-institution och stödboende – 
Inom ramavtal

Teamledare 4 kap. 1 § SoL
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16. Upphörande av bistånd familjehem eller HVB-
institution på den enskildes begäran

Socialsekreterare 4 kap. 1 § SoL

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

IFO-chef 4 kap. 1 § SoL

18. Handläggning av anhörigbidrag Biståndshandläggare 4 kap. 2 § SoL
19. Fastställa arbetsplan och utse handledare vid 

påföljden ungdomstjänst, ska verkställas senast 
2 mån efter att domen vunnit laga kraft

Socialsekreterare 5 kap 1b § SoL 

20. 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

21. 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

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

AU 6 kap 8 § 2 st SoL

23. Ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare 
som tidigare varit familjehemsförälder

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

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

AU 6 kap 12 § SoL

25. Återkallande av medgivande att ta emot 
adoptivbarn

AU 6 kap 13 § SoL

26. Prövning av samtycke till fortsatt 
adoptionsförfarande, med samtycke

Socialsekreterare 6 kap 14 § SoL

27. Prövning av samtycke till fortsatt 
adoptionsförfarande, ej samtycke

AU 6 kap 14 § SoL

28. 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

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

IFO-chef 8 kap 2 § SoL

30. Besluta att inleda utredning Socialsekreterare 11 kap 1 § SoL
31. Beslut att inte inleda utredning eller att inledd 

utredning ska läggas ned avslutas utan åtgärd
Teamledare 11 kap 1 § SoL

32. Beslut att fullföljd utredning ej ska föranleda 
någon åtgärd

Teamledare 11 kap 2 § SoL

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

barnavårdsutredning avslutats utan beslut om 
insats

Teamledare 11 kap 4a § SoL

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

Teamledare 11 kap 4b § SoL
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36. 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

37. Yttrande till tillsynsmyndighet IFO-chef 13 kap 2 § SoL
38. Rapportera gynnande beslut som inte har 

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

39. 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)
40. Beslut att hos Förvaltningsrätten ansöka om 

vård enligt LVU
AU LVU 4 §

41. Beslut om omedelbart omhändertagande av 
barn och unga under 20 år

AU
Nämndordförande

LVU 6 §
Se punktnr 2 i 
delegationsordningen

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

Teamledare LVU 8 §

43. Beslut att omedelbart omhändertagande ska 
upphöra

AU
Nämndordförande

LVU 9 § 
Se punkt nr 2 i 
delegationsordningen

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

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

45. 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)

46. 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) 

47. Prövning om vård enligt LVU § 3 ska upphöra AU LVU 13 §
48. 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)
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49. 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) 

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

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

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

AU LVU 14 §, 3 st
(Övervägande minst en 
gång var 3:e månad)

52. Beslut att vården ska upphöra AU LVU 21 §
53. Beslut om förebyggande insats i form av

- Regelbunden kontakt med särskild 
kvalificerad kontaktperson,

- -deltagande i öppenvårdsbehandling

AU LVU 22 § 1 st

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

AU LVU 22 § 3 st

55. Beslut att ansöka om förflyttningsförbud AU LVU 24 §
56. Övervägande om flyttningsförbud fortfarande 

behövs, beslut om att flyttningsförbud skall 
upphöra

AU LVU 26 § st 1-2 

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

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

AU LVU 30 §
Se punktnr 2 i 
delegationsordningen

59. 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 §

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

Teamledare LVU 32 § 1 st

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

AU
Teamledare

LVU 43 §, punkt 1

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

AU
Teamledare

LVU 43 §, punkt 2
Se punktnr 2 i 
delegationsordningen

63. Beslut ang. anmälan av behov av offentligt 
biträde

Socialsekreterare 3 § Lag om offentligt 
biträde

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

Teamledare SoF 5:2

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

Biståndshandläggare
/Socialsekreterare

SoF5:3, punkt 1

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

Biståndshandläggare
/Socialsekreterare

SoF 5:3, punkt 2

67. Anmälan till överförmyndare om förvaltning av 
underårigs egendom

Socialsekreterare SoF 5:3, punkt 3
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Föräldrabalken (FB)
68. 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)

69. Godkänna bekräftelse av faderskap övriga 
ärenden

Socialsekreterare FB 1:4

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

förälder till ett barn
Socialsekreterare FB 2:8

73. 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.

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

Socialsekreterare FB 3:5 

75. 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

76. Beslut att ej godkänna avtal om vårdnad, 
boende eller umgänge

AU FB 6:6, FB 6:14a, 
FB 6:15a

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

Socialsekreterare FB 6:19, FB 6:20

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

Teamledare FB 6:19

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

Socialsekreterare FB 7:7

80. Yttrande till domstol i fråga om godmanskap 
eller förmyndarskap

Biståndshandläggare
/Socialsekreterare

FB 11:16, 2 st

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

riksnorm och riktlinjer
Socialsekreterare 4 kap. 1 § SoL

82. Beslut i ärenden om försörjningsstöd över 
riksnorm och riktlinjer

Teamledare 4 kap. 1 § SoL

83. Beslut om praktik eller kompetenshöjande 
åtgärder

Socialsekreterare 4 kap. 4 § SoL
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84. Beslut i ärenden om försörjningsstöd med 
vägrande av eller nedsättning av fortsatt 
försörjningsstöd

Teamledare 4 kap. 5 § SoL

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

Teamledare 4 kap. 1 § SoL

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

Socialsekreterare 9 kap. 2 § SoL

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

Socialsekreterare 4 kap. 1 och 2 §§ SoL

88. 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

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

IFO-chef 4 kap. 1 och 2 §§ SoL

90. Beslut om ekonomiskt bistånd utöver 
försörjningsstöd - övrigt 
Över ett prisbasbelopp per tillfälle 

AU 4 kap. 1 och 2 §§ SoL

91. 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

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

Socialsekreterare 4 kap. 2 § SoL

93. 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

94. 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) 
95. 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
IFO-chef

4 kap. 1 § SoL
Rapport till 
nästkommande AU 

96. 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

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

Socialsekreterare 4 kap. 1 § SoL
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98. Beslut om bistånd åt vuxna i form av 
öppenvårdsinsatser upp till fyra månader 

IFO-chef 4 kap. 1 § SoL

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

AU 4 kap. 1 § SoL

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

Socialsekreterare 

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

IFO-chef Rapport till 
nätskommande AU

102. Beslut om bistånd i form av 
kontaktperson/familj

Socialsekreterare / 
Biståndshandläggare

4 kap. 1 § SoL

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

Socialsekreterare

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

Teamledare

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

106. 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

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

Teamledare 9 kap. 4 § SoL

108. 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

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

11 kap. 1 § SoL

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

Teamledare 11 kap. 1 § SoL

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

Teamledare 11 kap. 1 § SoL

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

Socialsekreterare / 
Biståndshandläggare

5 kap. 3 § SoF

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

Socialsekreterare / 
Biståndshandläggare

5 kap. 3 § SoF

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

Teamledare 5 kap. 3 § SoF

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

116. Beslut om att påbörjad utredning ska avslutas Teamledare 7 § LVM
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117. Beslut om läkarundersökning samt utse läkare 
för undersökningen

Socialsekreterare 9 § LVM

118. Beslut om att begära polishandräckning vid 
läkarundersökning

Socialsekreterare
Teamledare

45 § 1 p LVM

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

Socialsekreterare
Teamledare

45 § 2 p LVM

120. Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt om vård 
enligt LVM

AU 11 § LVM

121. Beslut om omedelbart omhändertagande av 
missbrukare enligt LVM

AU
Nämndordförande

13 § LVM
Se punktnr 2 i 
delegationsordningen

122. Beslut om upphävande av omedelbart 
omhändertagande av missbrukare enligt LVM

AU
Nämndordförande

18 b § LVM
Se punktnr 2 i 
delegationsordningen

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

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

växelvård mm
Biståndshandläggare 4 kap. 1 § SoL

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

Biståndshandläggare 4 kap. 1 § SoL

131. Beslut om ledsagarservice Biståndshandläggare 4 kap. 1 § SoL
132. Beslut om bistånd i form av kontaktperson Biståndshandläggare 4 kap. 1 § SoL
133. Beslut om nedsättning av eller befrielse från 

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

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

hos annan vårdgivare
AU

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

IFO-chef 2a kap. 10 § SoL

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

Biståndshandläggare 5 kap. 3 § SoF

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

Biståndshandläggare 5 kap. 3 § SoF

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

Teamledare 11 kap. 1§ SoL

140. Beslut om upphörande av biståndsinsats IFO-chef 4 kap. 1 § SoL
141. Beslut om bistånd i form av socialpsykiatrins 

boendestöd 
Biståndshandläggare 4 kap. 1 § SoL
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LSS – Stöd och service till vissa funktionshindrade
142. Beslut om personkretstillhörighet Biståndshandläggare

/LSS-handläggare 
1, 7 §§ LSS

143. Biträde av personlig assistent Biståndshandläggare
/LSS-handläggare 

9 § 2 p LSS

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

Biståndshandläggare
/LSS-handläggare 

9 § 2 p LSS

145. Ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för 
personlig assistent

Biståndshandläggare
/LSS-handläggare

9 § 2 p LSS

146. Ledsagarservice Biståndshandläggare
/LSS-handläggare 

9 § 3 p LSS

147. Biträde av kontaktperson Biståndshandläggare
/LSS-handläggare 

9 § 4 p LSS

148. Ersättning till kontaktperson enligt SKL:s 
riktlinjer

/LSS-handläggare
LSS-handläggare

149. Avlösarservice i hemmet Biståndshandläggare
/LSS-handläggare 

9 § 5 p LSS

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

9 § 6 p LSS

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

AU
IFO-chef

9 § 6 p LSS

152. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet i 
form av extern vistelse
Över ett prisbasbelopp 

AU 9 § 6 p LSS

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

LSS-handläggare 9 § 7 LSS

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

AU 9 § 8 LSS

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

Biståndshandläggare
/LSS-handläggare

9 § 9 p LSS

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

AU 9 § 9 p LSS

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

Biståndshandläggare
/LSS-handläggare 

9 § 8 p LSS 

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

Biståndshandläggare
/LSS-handläggare 

9 § 10 p LSS

159. 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

160. Beslut om upphörande av insats enligt LSS Biståndshandläggare
/LSS-handläggare 
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161. Beslut om återbetalningsskyldighet IFO-chef (barn)
Enhetschef LSS 
(vuxna)

12 § LSS

162. 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

163. 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

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

Biståndshandläggare
/LSS-handläggare 

15 § 8 st. LSS

165. 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

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

Biståndshandläggare
/LSS-handläggare 

15 § 6 p LSS

167. 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
168. Ta emot anmälan om missförhållande eller 

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

Chef 4 kap. SOSFS 2011:5

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

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

Förvaltningschef 14 kap. 7 § SoL 24 f § 
LSS

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

patientsäkerhetslag 24 
§ HSL

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

MAS 3 kap. 5 § 
patientsäkerhetslag 24 
§ HSL

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

avvisning av överklagande som kommit in för 
sent

Delegat i 
ursprungsbeslutet

24 § 1 st. FL

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

Biståndshandläggare
/Socialsekreterare

2a kap. 10 § SoL

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

AU 2a kap. 10 § SoL
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176. 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

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

Förvaltningschef 10 kap. 2 § SoL

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

179. Beslut huruvida omprövning ska ske Delegaten i 
ursprungsbeslutet

27 § FL

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

IFO-chef 27 § FL

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

Delegaten i 
ursprungsbeslutet

27 § FL

182. 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

183. 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

184. 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

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

AU 27 § LSS,
6 kap. 36 § KL

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

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

åtgärder till åklagaren
Socialsekreterare 6 § Lag om särskild

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

Socialsekreterare 6 § Lag om särskild
personutredning i
brottmål m m

191. Lämnande av upplysningar och förslag på 
åtgärder till frivårdsmyndigheten

Socialsekreterare 6 § Lag om särskild
personutredning i
brottmål m m

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

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

Socialsekreterare 31 kap. 2 § 1 st.
BrB

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

lagöverträdare 11, 31 
och 33 §§

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

197. 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

198. Yttrande i körkortsärende Socialsekreterare/Bis
tåndshandläggare

3 kap. 8 § och 5 kap. 2 § 
KörkF

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

200. 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

201. Upplysningar i vapenärenden Socialsekreterare JO 1983/84 188f
202. Upplysning till Försvarsmakten vid 

säkerhetsprövning 
Socialsekreterare 5 § 

hemvärnsförordningen 
(1997:146)

203. Dödsboanmälan Handläggare 20 kap. 8 a § ÄB
204. Yttrande beträffande äktenskaps-

dispens
IFO-chef Äktenskapsbalken 15 

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

egendomsskada vid myndighetsutövning som 
förorsakats av personal upp till självrisken

Förvaltningschef 3 kap. 2 § SkL 
Skadeståndslag

207. Lämna uppgift till smittskyddsläkare IFO-chef Smittskyddslagen, 29 §
208. Anmälningsskyldighet enl. smittskyddslagen IFO-chef Smittskyddslagen, 31 §
209. Yttrande till Förvaltningsrätten och 

Kammarrätten
IFO-chef

210. 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
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211. Anmälan till IVO av personskada i verksamhet 
enligt LSS

Förvaltningschef 11 § LSS-förordningen

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

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

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

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

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

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

Förvaltningschef

Personalärenden
216. Beslut om tillsvidareanställning Chef Anställning av 

enhetschef 
Förvaltningschef

217. Beslut om visstidsanställning längre än sex 
månader

Chef

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

Chef

219. Beslut om avsked samt uppsägning från 
arbetsgivarens sida 

Förvaltningschef Samråd med 
personalchef

220. Beslut om disciplinpåföljd och avstängning Chef
221. Beslut om tjänstledighet med/utan lön längre 

än tre månader
Chef Övriga. Gäller ej 

lagstadgad rätt till 
ledighet

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

Personalchef Beträffande 
löneförmåner

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

224. Förbud av bisyssla gällande övriga medarbetare Chef
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Ekonomi, Avtal och upphandling m.m.
225. 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.

226. Rätt att ingå och säga upp 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)

227. Upphandlingar och antagande av anbud upp till 
10 prisbasbelopp
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.  

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

AU

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

Enhetschef

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

Förvaltningschef 
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Offentliga handlingar
231. 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

232. Prövning av fråga om utlämnande av allmän 
handling

Ärendets 
handläggare

Fondmedel
233. 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 
234. Beslut om serveringstillstånd till förening, 

företag eller annat slutet sällskap under enstaka 
tidsperiod eller enstaka tillfälle

Alkoholhandläggare 8 kap 2§ alkohollagen
Ansökan om 
permanent 
alkoholtillstånd tas av 
nämnd

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

Alkoholhandläggare 8 kap 2§ alkohollagen

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

Alkoholhandläggare 8 kap 2§ alkohollagen

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

238. Tillfälligt utökad serveringstid vid enstaka 
tillfälle

Alkoholhandläggare 8 kap 19§ alkohollagen

239. Beslut att pröva lämplighet av 
egentillsynsprogram för folköl

Alkoholhandläggare 5 kap 5§ alkohollagen

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

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

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

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

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

Alkoholhandläggare 9 kap 8§ alkohollagen

244. 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

245. Begäran av biträde av polismyndighet för 
utövande av tillsyn

Alkoholhandläggare 9 kap 9§ alkohollagen

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

Alkoholhandläggare 9 kap 18§ 1 p 
alkohollagen

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

248. Beslut att anföra besvär över beslut av 
besvärsmyndighet

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

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

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

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

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

Alkoholhandläggare 25§ förvaltningslagen

253. Yttrande gällande ansökan Värdeautomater Alkoholhandläggare Lotterilagen, 
Lotteriinspektionen
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Lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare samt 
Förordningen (2017:249) om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

254. Kontroll av efterlevnad avseende lag och 
föreskrift

Alkoholhandläggare 5-10 samt 14, 17, 18, 20 
och 23 §§

Bostadsanpassningsärenden
255. 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.

256. Beslut om bostadsanpassningsbidrag m.m. upp 
till ett prisbasbelopp

Handläggare 4-16 §§ lag om 
bostadsanpassnings- 
bidrag

257. Beslut om bostadsanpassningsbidrag m.m. upp 
till tre prisbasbelopp

Förvaltningschef 4-16 §§ lag om 
bostadsanpassnings-
bidrag

258. Beslut om bostadsanpassningsbidrag m.m. över 
tre prisbasbelopp

AU 4-16 §§ lag om 
bostadsanpassnings-
bidrag

259. Beslut om återbetalning av erhållet 
bostadsanpassningsbidrag

AU 17 § lag om 
bostadsanpassnings-
bidrag
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Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:00-09:15 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta
Location  

Övriga
Ilina Losund (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (tf förvaltningschef)
Nancy Ganic-Murtic (verksamhetsutvecklare)
Tina Jansson (IFO-chef)
Ida Husa (Teamledare)

Protokollet innehåller paragraferna §45

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-04-03

Datum för överklagan 2018-04-03 till och med 2018-04-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund

Sida 2 av 4
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Justerare signatur

§45 - Delegationsordning för socialnämnden 2018 (SON 18-84)
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 6 kap 37 § får en nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot 
eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.

Socialförvaltningen har tagit fram ett reviderat förslag på delegationsordning för 
socialnämnden 2018.

Ändringar som föreslås är i huvudsak anpassningar efter den nya kommunallagen som trädde 
i kraft den 1 januari 2018. Bland annat anges i 6 kap 40§ att nämnden ska besluta i vilken 
utsträckning beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 37 § ska anmälas till nämnden. 
Enligt förvaltningens förslag kommer redovisningen att ske i samma utsträckning som 
tidigare.

Övriga ändringar är bland annat:
- redaktionella ändringar och förtydliganden på avsnitten för LVU, LVM och SOL.
- förtydligande angående delegation om att ingå avtal.
- förtydligande av delegation gällande bostadsanpassningsärenden.
- tillägg angående Lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare samt 
Förordningen (2017:249) om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. 

 

Förslag till beslut

Socialnämnden antar delegationsordning för 2018.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse -  Revidering av delegationsordning - (56348)
 Delegationsordning 2018 för Socialnämnden - (56204)

Sida 3 av 4
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Dnr: SON 18-79

   

Dataskyddsombud

Ärendebeskrivning
Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (General data protection 
regulation) GDPR, i kraft. I enlighet med artikel 37 i förordningen ska alla 
personuppgiftsansvariga offentliga myndigheter så som kommuner, landsting och 
regioner utse ett dataskyddsombud. I en kommun är räknas varje nämnd som 
personuppgiftsansvarig för sina personuppgiftsbehandlingar. Varje nämnd behöver 
därför fatta beslut om dataskyddsombud. 

Ett dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till den 
personuppgiftsansvariga kring vilka skyldigheter som gäller enligt 
dataskyddsförordningen. Ombudet ska också bevaka att reglerna följs och fungera 
som kontaktperson för Datainspektionen.

1 Bakgrund
EU har beslutat om en ny förordning som innehåller regler om hur man får behandla 
personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och kallas 
dataskyddsförordningen eller GDPR, (General Data Protection Regulation 2016/679) 
och ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). Detta nya regelverk innehåller 
flera förändringar och ställer högre krav en den nuvarande lagstiftningen, därav 
behöver Lekebergs kommun förbereda organisationen för att uppfylla de nya 
lagstadgade kraven.

De personuppgiftsansvariga nämnderna inom kommunen har att utse ett 
dataskyddsombud. Som personuppgiftsansvarig ansvarar nämnden för att ombudet 
får det stöd, befogenheter och tillräckliga resurser som krävs för att kunna utföra sitt 
uppdrag på ett effektivt och oberoende sätt. Ombudet ska också ges möjlighet att 
delta i alla frågor som rör dataskydd och rapportera direkt till högsta 
förvaltningsnivå. 

Personen som utses till dataskyddsombud ska utses baserat på yrkesmässiga 
kvalifikationer, sakkunskap och förmåga att utföra uppgifterna. Ombudet ska kunna 
agera självständigt och oberoende i organisationen. Utifrån dessa kriterier föreslås 
det att Cecilia Lindström, arkivarie på den gemensamma arkivenheten i Lekeberg, 
Askersund och Laxå kommun, utses till dataskyddsombud.

Förslag till beslut
Socialnämnden utser arkivarie, Cecilia Lindström, till dataskyddsombud.



Tjänsteskrivelse 2018-04-10 2 (2)

Dnr: SON 18-79

LEKEBERGS KOMMUN
 

Thomas Andersson Ilina Losund
Tf förvaltningschef Handläggare
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Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
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Fjugesta
Location  

Övriga
Ilina Losund (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (tf förvaltningschef)
Nancy Ganic-Murtic (verksamhetsutvecklare)
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Sekreterare _________________________________________________________________
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Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-04-03

Datum för överklagan 2018-04-03 till och med 2018-04-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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Justerare signatur

§46 - Dataskyddsombud (SON 18-79)
Ärendebeskrivning
Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (General data protection regulation) 
GDPR, i kraft. I enlighet med artikel 37 i förordningen ska alla personuppgiftsansvariga 
offentliga myndigheter så som kommuner, landsting och regioner utse ett dataskyddsombud. I 
en kommun är räknas varje nämnd som personuppgiftsansvarig för sina 
personuppgiftsbehandlingar. Varje nämnd behöver därför fatta beslut om dataskyddsombud. 

Ett dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till den personuppgiftsansvariga 
kring vilka skyldigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen. Ombudet ska också 
bevaka att reglerna följs och fungera som kontaktperson för Datainspektionen.

Förslag till beslut

Socialnämnden utser arkivarie, Cecilia Lindström, till dataskyddsombud.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

 

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse dataskyddsombud - (55971)

Sida 3 av 3
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Dnr: SON 18-1

Tjänsteskrivelse – Patientsäkerhetsberättelse 2017

   

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).

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelsen för Lekebergs kommun 2017

LEKEBERGS KOMMUN
Tomas Andersson Anna-Karin Gruffman-Arne  
Socialchef                                                                                Handläggare



Patientsäkerhetsberättelse 2017

MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Medicinskt ansvarig för rehabilitering 
Barbro Eriksson
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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. 

En patientsäkerhetsberättelse ska upprättas senast 1 mars varje år; i den ska följande 
uppgifter framgå.

1. Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår. 
2. Vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten.
3. Vilka resultat som uppnåtts under gångna året.

Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Socialnämnden 
Vårdgivaren tillika socialnämnden ska fastställa övergripande strategier och mål för 
det systematiska kvalitetsarbetet. 

Verksamhetschefen 
Socialchefen, tillika verksamhetschefen 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 
Enhetscheferna på respektive enhet 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.



2018-03-16 4 (8)

Struktur för uppföljning/utvärdering/egenkontroll

Kvalitetsredovisningar: 
Nationella brukarundersökningar
Kvalitetsregister
Öppna jämförelser
Äldreguiden
KKiK-kommunens kvalitetsarbete i korthet
Avvikelserapporter
Klagomål/synpunkter
Regional handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg för äldre i Örebro 
län
Checklista för systematisk uppföljning av kvalitets- och patientsäkerhets 
arbete
Stratsys ledningssystem - en struktur för mål och uppföljning inom 
kommunens verksamhet

Patientsäkerhetsarbetet och åtgärder som genomförts 
för ökad patientsäkerhet

 Kvalitetsledningssystem, enligt SOSFS 2011:9 har under 2017 fortsatt att 
byggas upp enligt Stratsys arbetsmodell. 

 Genom användning av de olika nationella registrens statistik och samman- 
ställningar för Södra länets kommuner, ges inblick i patientsäkerhet och 
förbättringsbehov. De nationella registren som används är Senior Alert, 
Svenska Palliativa registret, kvalitetsregistret BPSD (beteendemässiga och 
psykiska symtom vid demenssjukdom) och Funkaregistret, som infördes 2017 
och används i verksamheten för funktionshindrade personer över 18 år.

 Svenska HALT 2017; en punktprevalens-mätning som utförts på de särskilda 
boendena. Mätningen är kopplad till registrerade enheter i Senior Alert.

 Beslutstödet enligt Visam-modellen – framtaget av region Örebro län - 
används av sjuksköterskorna i kommunen för att säkerställa att vården, för 
den enskilde, ges på rätt vårdnivå.

 Vid rapporteringssystemet för kommunikation används SBAR (situation, 
bakgrund, aktuellt tillstånd, rekommendation.) SBAR används av både 
sjuksköterskor och undersköterskor vid kontakt gällande HSL-ärenden både 
inom den egna organisationen och med andra vårdgivare.

 Årlig utbildning för vårdpersonal gällande lyftkörkort/manuell 
förflyttningsteknik bedrivs av arbetsterapeuterna. Ett rullande schema för 
denna utbildning finns sedan tidigare inplanerad för berörda verksamheter.

 Periodiska besiktningar av omvårdnadshjälpmedel fortlöper enligt rutinen.

 Nya hjälpmedelsmodulen i dokumentationssystemet ProCapita + är i drift 
sedan slutet av 2016. Alla hjälpmedel finns registrerade där och kan följas 
gällande rekonditionering, service och besiktning samt till vilken patient de är 
förskrivna.
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 Samarbetet med vårdcentralen och dess verksamhetschef har förbättrats och 
förenklats då MAS-uppdraget ingår som en del i en av 
distriktsskötersketjänsterna.  Detta har medfört kortare och snabbare 
informationsväg mellan primärvården och kommunen. Gällande brukarna 
har personbundna årliga symtomskattningar, vilka används inför 
läkemedelsgenomgångar med ansvarig läkare på vårdcentralen, genomförts 
mer systematiskt och kommer att ske med regelbundenhet.

 Självskattning av basala hygienriktlinjerna genomförs 1g/år. Årliga 
hygienronder utförs på boendena.

 Mätning av ofrivillig nattfasta genomförs årligen på de särskilda boendena.
 Brandutbildning med hjärt-lungräddning (HLR) har genomförts med 

brandmyndigheten som utbildare.
 En webbaserad Palliativ vårdutbildning, från palliativa rådet, har initierats 

under året och fortsätter fram till augusti 2018. Utbildningen är obligatorisk 
för samtliga yrkesgrupper.

 Miljöutbildning via web har genomförts bland kommunens personal.
 Lokal rutin avseende ”Läkemedelshantering i Lekebergs kommun” har tagits 

fram och har stramats upp inför ny läkemedelsföreskrift om ordination och 
hantering inom hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2017:37). Vid kassation av ej 
aktuella läkemedel finns numera låsta ”postlådor” i hög golvmodell 
införskaffade till varje enhets läkemedelsrum. 

 Region Örebro län har utbildat samtlig hälso-och sjukvårdspersonal i 
systemmodulen LifeCare samordnad planering, både via e-learning och 
regionala föreläsningar i ämnet.

 Region Örebro län har inför införandet av ”Lag (2017:612) om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” utbildat berörd personal i trygg 
och säker utskrivning, med tillitsfull samverkan mellan slutenvård, öppenvård 
och kommun. Under hösten har regionen anordnat en patientsäkerhets -
konferens riktad till politiker, chefer, ledare och samtliga berörda 
yrkeskategorier inom vård- och omsorg. Konferensens inriktning var 
samverkan för en trygg och säker vård inom hela vårdkedjan.

 Silviasystrarna, undersköterskor med specialutbildning med inriktning mot 
demensproblematik, används i alla verksamheter inom äldreomsorgen.

 Utbildning i symtomskattning och smärtskattning med validerade 
mätmetoder har genomförts under året, både i hemtjänstgrupperna och 
bland vårdboendenas personal. Sökord för smärtskattning finns inlagt i 
patientdatajournalens dokumentationsträd.

Samverkan för att förebygga vårdskada
En välfungerande samverkansstruktur mellan vårdgivaren Region Örebro län samt 
länets kommuner finns framarbetad.
Närverksträffar mellan MAS/MAR i länets kommuner förekommer ca 6 ggr/år, vilka 
sammanhålls av region Örebro län. Dessa träffar innefattar även planerings- och 
utbildningsdagar som leder till att säkerställa patientsäkra processer i länet.
Nätverksträffar för socialchefer, samt deltagande av socialchef i chefsgrupp för 
samverkan social välfärd och vård, där även tjänstemän från Region Örebro län ingår. 
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Länsövergripande överenskommelser och riktlinjer utarbetas i dessa nätverk.
I regionen används informationssystemet LifeCare för informationsöverföring och 
vårdplaneringar, vilka även kan ske på distans via länk. 

Riskanalys
Riskanalyser ska genomföras innan organisationsförändringar sker likaså vid 
införandet av nya system eller innan ny utrustning tas i drift.  Miljöplaner och 
utredning om eventuell miljöpåverkan ska göras vid ombyggnationer eller 
nybyggnationer.
I Stratsys finns riskanalyser och egenkontroller med som en del i ledningssystemet.

Avvikelser
 Hälso- och sjukvårdspersonal är skyldiga att rapportera om en patient utsätts 

för vårdskada eller risk för vårdskada.
 Rapporteringsskyldighet gäller för all personal inom HSL, SoL och LSS om 

brister eller missförhållanden uppmärksammas.
 Avvikelserna ska rapporteras av den person som upptäcker det.
 Sjuksköterska, arbetsterapeut och enhetschef ansvarar enligt rutin för 

åtgärder. 
 Alla avvikelser analyseras på APT vid omvårdnadsträffen.
 Vid allvarlig risk eller vid skada sker en Lex Maria-anmälan.
 När medicintekniska produkter är inblandade sker anmälan till 

Läkemedelsverket.
 Avvikelser enligt SoL och LSS leder till Lex Sarah-anmälan om 

missförhållandet efter utredning anses allvarligt.

Klagomål och synpunkter
Enhetscheferna ansvarar för att synpunkter/klagomål utreds på respektive enhet. 
Återkoppling till de berörda parterna lämnas snarast. 

Resultat
- Genom registrering i Palliativa registret ses att socialstyrelsens indikatorer gällande 
ordinerade läkemedel mot ångest och smärta är genomförda och är till ca 98 % 
uppfyllda. Paradoxalt nog dokumenteras inte att validerad smärtskattning har 
genomförts - trots utbildningar i smärtskattning. Endast i 40 % av fallen finns 
indikatorn validerad smärtskattning dokumenterad enligt det palliativa registret. 
Högst resultat i jämförelsen visar indikatorn ”andelen avlidna utan trycksår” där 100 
% är uppfyllt dvs ingen av de avlidna har haft smärtsamma trycksår vid vården i livets 
slutskede. Vilket tyder på ett gott samarbete i teamet kring den palliativa patienten. 
Lägst i jämförelsen finns indikatorn ”andel med dokumenterad symtomskattning” där 
endast 20 % är genomförda.

- Genom registret BPSD kan symtomidentifiering leda fram till lärande och rätt 
bemötande av dementa patienter med psykiska beteendestörningar. I dagsläget 
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behöver fler av sjuksköterskorna utbildas i BPSD, framförallt de som är verksamma 
vid Oxelgårdens demensboende.

I det förebyggande arbetet inom vården ingår registrering i det nationella 
riskbedömningsinstrumentet, Senior Alert. Där identifieras patienter med risk för 
undernäring, fall, trycksår, sviktande munhälsa och blåsdysfunktion. Ett sjunkande 
antal registreringar har noterats i Lekebergs kommun, vilket sannolikt kan härledas 
till den tillfälliga underbemanningen av hälso-och sjukvårdspersonal under 2017. 
Även den planerade HALT-17 mätningen inställdes vid ett av boendena.

Genom att använda Beslutsstöd enligt Visammodellen, vilket numera finns som 
dokument i Life Care programmet, har vård kunnat ges till våra sjuka patienter på rätt 
vårdnivå. Detta har resulterat i att flera av patienter kan vårdas på plats, i dennes 
invanda miljö, där personen känner sig trygg oavsett om patienten bor i ordinärt eller 
särskilt boende. Arbetsmodellen leder även till att slutenvården inte belastas i lika 
stor utsträckning. 

Den planerade utbildningen gällande lyftkörkort/manuell förflyttningsteknik kunde 
inte fullföljas under hösten, utan fick ställas in pga av sjukskrivningar och därav hög 
arbetsbelastning bland arbetsterapeuterna.

Efter hygienronderna på de särskilda boendena har hygiensjuksköterskor från 
vårdhygien i region Örebro län bjudits in till våren 2018. En del nyanställd personal 
finns i kommunen och en ny avdelning har startat upp på vårdboendet Oxelgården. 
Dessutom har ett nytt LSS-boende tagits i bruk under året och till vilket vårdhygien 
planeras in för besök under kommande vår.

Rutiner kring läkemedel såsom dosettdelning och utlämnade av läkemedel har 
stramats upp. För att undvika feldoseringar är det inte längre tillåtet att lämna ut 
stående helförpackningar till delegerad baspersonal; dessa läkemedel ska delas i 
dosett av sjuksköterskan. Vid dosettdelning sker numera detta utifrån digitalt 
utskrivna läkemedelslistor, i originalform, som vårdcentralens läkare skriver ut. Detta 
har medfört att de handskrivna läkemedelslistorna kunnat avvecklas. För kassation av 
läkemedel finns sedan i maj 2017 låsta ”postlådor” i hög golvmodell installerade i 
läkemedelsrummen på enheterna vid Linden, Oxelgården och Hemtjänsten.

Avvikelser resultat
Under 2017 registrerades totalt 524 avvikelser enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 
Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade 
(LSS). Avvikelserna har således minskat från föregående år då 578 avvikelser 
inrapporterades. En avvikelse gällande brister i läkemedelshanteringen har inkommit 
och föranledde en Lex Maria anmälan (HSLF-FS 2017:41). Ingen avvikelse gällande 
Lex Sarah (SOSFS 2011:5) har inkommit.
De stora områdena i avvikelsehanteringen är, som tidigare år, inrapporterade 
fallolyckor (251 st) och brister i läkemedelshantering (218 st). För övrigt ser 
fördelningen ut enligt nedan.

Ej utförd insats, enligt genomförande planen (37st).

Avvikelse i vårdkedjan dvs till annan vårdgivare (7st).
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Ej utförd insats (5st).

Hot/våld mellan brukare (3st).

Medicinsk teknik (2st).

Övergrepp/bemötande gällande brukare mot personal (1).

Sammanställning, genomgång och uppföljning av inkomna avvikelserna diskuteras vid 
varje arbetsplatsträff där förslag om förbättringsåtgärder tas upp. 

Övergripande mål inför 2018
Övergripande mål för år 2018 är att göra patientsäkerhetsarbetet känt bland alla 
verksamheter och personalkategorier i kommunen, då patientsäkerhet= skydd mot 
vårdskada. Arbetet med avvikelsehantering behöver utvecklas då samtliga 
förekommande avvikelser definieras som vårdskada, enligt Socialstyrelsen föreskrifer 
och allmänna råd om vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete (HSLF-FS 
2017:40) oberoende av händelsens karaktär. Genom att analysera och åtgärda brister 
i verksamheterna bör antalet avvikelser kunna minskas. En utmaning gällande 
”nollvision för vårdskador” föreslås i Senior Alert! Genom att utvidga användandet av 
kvalitetsregistren såsom i t.ex. Senior Alert där fall, trycksår, undernäring och 
blåsdysfunktion kan förebyggas. När tjänsten som kontinenssamordnare tillsätts i 
region Örebro län är det önskvärt att mer information och utbildning ges i ämnet 
blåsdysfunktion och att kontinenssamordnaren bjuds in till verksamheternas 
arbetsplatsträffar. Genom att delta i regionens arbete med det nationella målet, att 
få in rehabiliteringen som en del i det förebyggande arbetet, kan dessa åtgärder leda 
till att fallolyckorna minskas i antal.

Fortsätta utbilda berörd personal i kvalitetsregistren BPSD och Funka.

Driva utvecklingen framåt genom att anamma digitala verktyg i vårdarbetet och 
arbeta med den kommunala e-hälsan. 



Uppföljning av sjukfrånvaro på Socialförvaltningen 2018

§27

SON 18-89
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Protokoll 2018-04-03

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:00-09:15 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta
Location  

Övriga
Ilina Losund (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (tf förvaltningschef)
Nancy Ganic-Murtic (verksamhetsutvecklare)
Tina Jansson (IFO-chef)
Ida Husa (Teamledare)

Protokollet innehåller paragraferna §53

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)

Sida 1 av 3



Protokoll 2018-04-03

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-04-03

Datum för överklagan 2018-04-03 till och med 2018-04-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund

Sida 2 av 3



Protokoll 2018-04-03

Justerare signatur

§53 - Uppföljning av sjukfrånvaro på Socialförvaltningen 2018 
(SON 18-89)
Ärendebeskrivning

Statistik över sjukfrånvaro på socialförvaltningen.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Arbetsutskottets behandling av ärendet.

Enligt förslag till beslut.

 

Beslutsunderlag
 Sjukfrånvaro 2018 - (56555)
 Sjukfrånvaro 2018, socialförvaltningen - (56560)

Sida 3 av 3



Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 1, 2018

§28

SON 18-57

   



Protokoll 2018-04-03

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:00-09:15 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta
Location  

Övriga
Ilina Losund (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (tf förvaltningschef)
Nancy Ganic-Murtic (verksamhetsutvecklare)
Tina Jansson (IFO-chef)
Ida Husa (Teamledare)

Protokollet innehåller paragraferna §52

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)

Sida 1 av 3



Protokoll 2018-04-03

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-04-03

Datum för överklagan 2018-04-03 till och med 2018-04-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund

Sida 2 av 3



Protokoll 2018-04-03

Justerare signatur

§52 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till 
IVO kvartal 1, 2018 (SON 18-57)
Ärendebeskrivning

Vid socialnämndens arbetsutskotts sammanträde finns ännu inte handlingarna för ej 
verkställda beslut färdiga. Handlingarna läggs ut till socialnämndens sammanträde.

Sida 3 av 3



Anmälan av delegationsbeslut för perioden 180201 - 180331 
(Sekretess)  

§29

SON 18-61

   



Protokoll 2018-04-03

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:00-09:15 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta
Location  

Övriga
Ilina Losund (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (tf förvaltningschef)
Nancy Ganic-Murtic (verksamhetsutvecklare)
Tina Jansson (IFO-chef)
Ida Husa (Teamledare)

Protokollet innehåller paragraferna §54

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)

Sida 1 av 3



Protokoll 2018-04-03

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-04-03

Datum för överklagan 2018-04-03 till och med 2018-04-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund

Sida 2 av 3



Protokoll 2018-04-03

Justerare signatur

§54 - Anmälan av delegationsbeslut för perioden 180201 - 
180331 (Sekretess) (SON 18-61)
Ärendebeskrivning

Vid arbetsutskottets sammanträde finns inte delegationsbesluten sammanställda. 
Redovisningen sker på socialnämndens sammanträde den 9 april 2018.

Sida 3 av 3
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